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Előszó 

A méltán világhírű tudós, Louis Pasteur tudományos pályafutása alatt mindig olyan 

kérdéseket tanulmányozott, amelyek során felfedezései hasznosultak a mindennapok 

gyakorlatában. Gondoljunk csak a veszettség elleni vakcinázásra, a selyemhernyó tenyésztés 

aktuális problémának megoldására, borászati felfedezéseire, az ecetesedés folyamatára, 

amelyek olyan alapvető felismeréseket is eredményeztek, mint az aminosavak két tükörképi 

izomerjének leírása. Tudományos filozófiáját úgy határozta meg, hogy nincs alap- és 

alkalmazott tudomány, hanem csupán a tudomány alkalmazása.* E tanulmánykötet, melyet 

a Földművelésügyi Minisztérium felkérésére készítettünk, célzott alapkutatási stratégiáinkat 

foglalja össze. A felkérés az MTA Agrártudományi Kutatóközpont négy, kutatóintézetének 

tudományos portfóliójában művelt/művelendő prioritásokra épül. Értelemszerűen nem 

foglalkozik olyan területekkel, melyek nem tartoznak a kutatóközpont feladatai közé, mint 

például az erdészet és az állattenyésztés fontos kérdései.  

A tanulmányok felépítése a Kutatóközpont alapkutatásaira épülve ismerteti annak 

alkalmazási lehetőségeit, beleértve az azt művelő partnerek, elsősorban a NAIK intézeteinek 

felsorolását is, végül pedig utal a felhasználókra, a Felsőoktatásra, az Nemzeti 

Élelmiszerbiztonsági Hivatalra, a Magyar Agrárkamarára, és nem utolsósorban az egyes 

mezőgazdasági vállalatokra, cégekre, s az egyéni gazdálkodókra. A tanulmányok mintegy 5-

10 éves periódusra fogalmazódtak meg, de számos olyan prioritási feladat is összefoglalásra 

került, melyek az adott rövid távú tervezésen túlmutatnak, mint például nemzeti örökségünk 

- a génbankok fenntartásának kérdése. Röviden összegzésre kerültek az idei évben már 

prioritásként művelt projektek, amelyeket a GINOP négy éves időtartamra támogatásban 

részesített.  

A tanulmányok azzal a nem titkolt szándékkal készültek, hogy egy nemzeti Agrárkutatási 

Program megalapozásához járuljanak hozzá, illetve annak kormányzati támogató 

döntéséhez. Hazánk kiemelkedő agroökológiai adottságaival mintegy huszonötmillió ember 

minőségi élelmiszerrel történő ellátását biztosíthatja, mindamellett mezőgazdaságunk 

számos ipari alapanyagot is előállít, s a mezőgazdasági hulladékok tudatos felhasználásával 

komoly zöld energiaforrást is jelent.  

Az MTA ATK azon tudományos célkitűzésén alapulva íródtak a tanulmányok, amely az 

egészséges talajért, az egészséges növény és állatállományért tevékenykedik, hogy 

biztosíthassuk az egészséges élelmiszert mindannyiunk számára. 

 

Martonvásár,  2017. május    Balázs Ervin 

*„Souvenez-vous qu’il n’existe pas de sciences appliquées, mais seulement des applications de la 

science“ Louis Pasteur 1870 
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MTA ATK ÁOTI Stratégiai tanulmányai  

 

Állatállományaink egészségét veszélyeztető 
kórokozók kimutatását szolgáló diagnosztikai 

eljárások fejlesztése  

MTA ATK ÁOTI Készítette Magyar Tibor 

Bevezetés 

Az állattenyésztés intenzívebbé válása, a gazdasági haszonállatok egyre nagyobb létszámban 
és ipari körülmények között való tömeges tartása, az élő állatok, az állati eredetű termékek, 
az alomanyag és a takarmány világszintű kereskedelme egyaránt hozzájárul a fertőző 
betegségek miatti fenyegetettség fokozódásához. Európában, az országok közötti határok 
megnyitása szintén megnövekedett járványveszélyt eredményez, mivel lehetővé teszi, hogy 
a fertőző mikroorganizmusok több ezer kilométeres távolságot tegyenek meg észrevétlenül, 
és olyan területeken bukkanjanak fel, ahol az adott betegség megjelenésére nem 
számítanak, és nincsenek felkészülve annak kezelésére. Ez késleltetheti az időben elvégzett 
precíz kórhatározást, ami még inkább elősegíti a kórokozók terjedését és járványok 
kialakulását. Az elmúlt évtizedekben ilyen volt a ragadós száj- és körömfájás járvány az 
Egyesült Királyságban, a keleti marhavész megjelenése a Szomáli-fennsíkon vagy a rift-völgyi 
láz terjedése az Arab félszigeten. Napjainkban pedig magas kórokozó képességű 
madárinfluenza (H5N8) vírus okoz óriási károkkal járó megbetegedéseket Európa-szerte. Az 
összes fent említett betegség jól példázza, milyen komoly állategészségügyi és 
nemzetgazdasági vonzatai vannak ezeknek a határokon is átívelő fertőző állatbetegségeknek. 
Emellett folyamatosan számolnunk kell az új, vagy újonnan megjelenő fertőző betegségek 
okozta problémákkal is, mint például az új típusú sertés parvovírusok okozta fertőzések 
megjelenése, vagy a kéknyelv-betegség első hazai kitörése 2008-ban. Mindezek alapján 
nyilvánvaló, hogy a fertőző állatbetegségek elleni hatékony védekezésben elengedhetetlen a 
lehető legrövidebb idő alatt elvégezhető és minél pontosabb eredményt adó diagnosztikai 
eljárások rendelkezésre állása.  

A nem megfelelően megválasztott gyógykezelés, a tartási körülmények és a menedzsment 
hiányosságai, de különösképpen a megfelelő érzékenységű diagnosztikai eljárások hiánya 
újabb és újabb járványkitörésekhez vezethet világszerte. Napjainkra nemcsak a fertőzések 
behurcolásának veszélye nőtt meg (pl. az afrikai sertéspestis már Kárpátalján is előfordul), 
hanem a fertőző betegségek okozta gazdasági károk is egyre nagyobbak lesznek. Ráadásul, 
az újonnan megjelenő állatbetegségek mintegy 60-70 százaléka zoonótikus jellegű, azaz 
kórokozóik emberre is képesek átterjedni, így ezek nem csak az állategészségügyet és az 
élelmiszerláncot, de a humángyógyászatot is új diagnosztikai módszerek fejlesztésére 
ösztönzik. A pontos kóroki diagnózis nem csak a hatékony terápiás kezelés megválasztása 
miatt fontos, hanem az antibiotikum rezisztencia terjedésének megelőzésében, vagy 
legalább lassításában is kulcsfontosságú tényező. Ennek ugyanis egyik fontos előidézője a 
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hasonló tüneteket mutató, de a nem, vagy nem a feltételezett kórokozóval fertőzött állatok 
felesleges kezelése.  

A megbetegedések hátterében egyedi tulajdonságokkal rendelkező vírusok, baktériumok, 
protozoák és gombák állhatnak. Az állatbetegségek laboratóriumi diagnosztikája mindezen 
kórokozók kimutatására és azonosítására szolgál. A fertőző betegségek leküzdésének, 
megelőzésének és az ellenük való védekezésnek kulcsfontosságú eleme a gyors, pontos és 
érzékeny diagnosztikai eljárások fejlesztése és alkalmazása. 

A diagnosztikai vizsgálatok eredményessége járványügyi szempontból alapvető fontosságú, 
ezen alapul a betegségek időben történő felismerése, azok sajátosságainak minél 
részletesebb megismerése, majd a fertőzéstől mentesség elérése és annak megőrzése. A 
kórokozók a környezet szelektív nyomásának hatására folyamatosan fejlődnek, átalakulnak, 
és ezzel járványtanuk is változhat. Molekuláris epidemiológiai vizsgáló módszereket 
alkalmaztak például, amikor Közép-Európában a klasszikus sertéspestis különböző genetikai 
variánsait elkülönítették egymástól, vagy amikor felfedezték, hogy a PRRS vírus európai és 
amerikai genotípusa egy közös, kelet-európai eredetű vírusból fejlődött ki. A kórokozók 
szerkezetének és működésének, a fertőzés és kórfejlődés folyamatának, valamint a 
gazdaszervezet immunreakcióinak jobb megismerése a diagnosztikai módszerek és a 
betegségek megelőzésének egyre hatékonyabb eszközeit biztosítja. A diagnosztikai eljárások 
e háttértudás birtokában mind specifikusabbak és jobban harmonizáltabbak lehetnek, és 
nem mellékesen egyre biztonságosabb és jobb hatékonyságú oltóanyagok fejlesztése is 
lehetővé válik. Új vizsgálati módszerek alkalmazásával a gyorsan változó kórokozók (pl. RNS-
vírusok) szerkezeti eltérései megismerhetővé válnak, így az ellenük kidolgozott oltóanyagok 
hatásfokának romlása kompenzálható a megfelelően javított vagy új vakcinák 
kifejlesztésével. 

Az állatbetegségek laboratóriumi diagnosztikája kétféle megközelítést használ. Egyrészt a 
kórokozó jelenlétét vagy annak hiányát igyekszik kimutatni, és célja a kórokozó azonosítása 
és jellemzése (direkt kimutatás), másrészt a kórokozó által kiváltott kórbonctani vagy 
kórszövettani elváltozások, illetve a kórokozó által a fertőzött szervezetben kiváltott 
immunválasz kimutatására törekszik (indirekt kimutatás). Jelen tanulmányban áttekintjük az 
állatorvosi laboratóriumi diagnosztikában használatos, elsősorban direkt kimutatásra 
használatos legáltalánosabb módszereket, azok továbbfejlesztéseit, illetve a lehetséges új 
technikákat, melyek segítségével a kórokozók elleni harc sikeresebbé tehető. A módszertani 
összefoglalás Liu (2013) átfogó munkája alapján készült. 

A kórokozók kimutatása és azonosítása  

A kórokozó direkt kimutatása hagyományosan a beteg vagy elhullott állat valamilyen 
mintájából való kitenyésztésével történik. Az orvosi mikrobiológiai diagnosztikához 
hasonlóan, az állatbetegségek laboratóriumi diagnosztikájában is a fenotípusos jegyek 
meghatározására irányuló módszerek terjedtek el leghamarabb. A bakteriális kórokozók 
kimutatására és azonosítására elsősorban morfológiai, biológiai, biokémiai, szerológiai, 
különböző in vitro és in vivo tulajdonságokat vizsgáló eljárásokat dolgoztak ki. Újabban egyre 
nagyobb tért hódítanak a diagnosztikában a különféle molekuláris technikák, melyekkel a 
még pontosabb azonosítás válik lehetővé. 
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A fenotípus azonosítás módszerei 

Morfológiai azonosítás 

A morfológiai azonosítás alapját a mikrobák sokfélesége adja: ebben az esetben méret, alak, 
telepmorfológiai különbségek figyelembevételével, makro- és mikroszkopikus vizsgálatokkal 
végezhető el a kórokozók azonosítása. A mikroorganizmusok láthatóvá tétele 
fénymikroszkóppal vagy transzmissziós és pásztázó elektronmikroszkóppal történhet, 
különféle festékekkel kombinálva pedig további morfológiai azonosító jegyek tárhatók fel. A 
leggyakrabban alkalmazott festékek (pl. hematoxilin-eozin, Giemsa, kristályibolya) a 
kontrasztot növelik a háttér és kórokozó között, így teszik lehetővé a könnyebb detektálást. 
A Gimenez és a Pinkerton festés a rickettsia-szerű mikroorganizmusok kimutatásában nyújt 
segítségét, a Ziehl-Nielsen a mycobaktériumok kezdeti azonosítására szolgál (Bán és 
Szentmihályi, 1999), a KOH és a laktofenol-gyapotkék festék pedig a gombák kimutatására 
használható. A mikrobák morfológiai jellemzése gyors és olcsó, de viszonylag alacsony 
érzékenységű módszer, az eredmények kiértékelése sokszor szubjektív, ennélfogva nagy 
gyakorlatot igényel. A mikroszkópos kimutatás érzékenységének és specifitásának 
növelésére, elsősorban vírusoknál, fluoreszcensen jelölt ellenanyagok használhatók. 
Segítségükkel beazonosíthatók a víruspartikulák, kimutatható az intracelluláris térben való 
helyzetük, nyomon követhető szaporodásuk a sejtben (Bobard és mtsai, 2011). A 
legkorszerűbb atomerő-mikroszkóp alkalmazásával a mikrobiális kórokozók szerkezete, 
tulajdonságai és funkciói, valamint lokalizációjuk és a sejtfal összetevőkkel való 
kölcsönhatásuk is elemezhető, feltárva például a sejtadhézió molekuláris hátterét. A 
költséges műszer elsősorban kutatólaborok számára elérhető, a mindennapos 
diagnosztikában egyelőre kevésbé használható.  

 

Biokémiai vizsgálatok 

A biokémiai vizsgálatok a mikroorganizmusok anyagcsere folyamataiból származó termékek 
vagy bizonyos enzimek termelésének kimutatására irányulnak. A biokémiai vizsgálatokat 
gyakran alkalmazzák aerob és anaerob baktériumok szénhidrátbontáson alapuló 
megkülönböztetésére, a szénhidrátok bomlástermékeinek (pl. savak, alkoholok, gázok 
képződése szelektív tápoldatban, vagy táptalajon) kimutatásával. Újszerű megközelítés a 
mikroorganizmusok biokémiai tulajdonságainak vizsgálatára a proteinalapú (riboszómális 
fehérje) tömegspektrometriás eljárás, a „matrix assisted laser desorption/ionisation time of 
flight mass spectrometry” (MALDI-TOF MS), amellyel baktériumok és sarjadzó gombák 
fajszintig történő azonosítása közvetlenül a kinőtt telepekből, jelentősen rövidebb idő alatt – 
perceken belül – végezhető el. Ez az egyszerű, új vizsgálati mód alapvetően csökkenti a 
felhasznált fogyóeszközöket és a diagnosztikai időt.  A módszer hosszú távon 
költséghatékony, mert bár a műszer maga drága, de az azonosítás jóval olcsóbb (10-20 
Ft/baktérium), mint más teszteknél. Jelenleg főképpen humán kórokozók találhatók az 
adatbázisokban, és bár intenzív fejlesztések folynak az állati eredetű kórokozók adatainak 
bővítésére is (Pavlovic és mtsai, 2015; Puchalski és mtsai, 2016), erre a jövőben is nagy 
szükség lesz, különösen a hazánkban előforduló bakteriális patogéneket illetően. 
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Szerológiai vizsgálatok 

A szerológia vizsgálatok alapját a gazdaállatban lévő ellenanyagok és a mikrobiális antigének 
(általában fehérjék vagy szénhidrátok) közötti specifikus reakciók képezik, ami a kórokozó 
gyors, specifikus és rendkívül érzékeny kimutatását teszi lehetővé. Az IgA, IgM és IgG 
antitestek megemelkedett titere, vagy a vérben, vizeletben, székletben megjelenő 
szerokonverzió indirekt bizonyítékként szolgál a betegségek és a kórokozók ok-okozati 
kapcsolatának felderítésében. A szerológiai vizsgálatokon alapuló tipizálás és osztályozás 
fontos szerepet játszik a kórokozók jellemzésében és az epidemiológiai vizsgálatokban is. 
Érdekes újdonság a mikroorganizmusok szerológiai jellemzésében a kémiailag szintetizált, 
két vagy több aminosavból álló peptidek használata. Azáltal, hogy utánozzák a természetben 
előforduló peptideket vagy fehérjeszegmenseket, ezek a peptidek szintetikus antigénként 
szolgálnak az ún. peptide-chip (microarray) tesztekben (Saravanan és Kumar, 2009). Szintén 
a szerológiai alapokon nyugvó új fejlesztések közé tartoznak a bioszenzorok és a 
nanotechnológia (nanoarrays, nanochip) is. A bioszenzorok a mikroba-specifikus antitestet 
és a jelátalakítót foglalják magukba (pl. elektrokémia, reflektometria, interferometria, 
rezonancia és fluorimetria által), mellyel a biológiai kölcsönhatás mérhető jellé alakítható. 
Ezeket az új fejlesztéseket elsősorban az élelmiszer közvetítette fertőzések vizsgálatában 
alkalmazzák (Yersinia, Staphylococcus, Listeria, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, 
Salmonella) (Sharma és mtsai, 2013).  

A nanotechnológia kifejezés minden olyan rendszert vagy eszközt magában foglal, aminek a 
mérete nanométeres tartományba (10-9 méter) esik. A diagnosztikában az ilyen 
mérettartományban végzett műveletek a molekuláris szintű interakciók azonosítására 
használhatóak. A kis mérettartomány lehetővé tette nanochip-ek és nanoarray-k 
kifejlesztését. Ezek előnye, hogy egy chipen egy-egy mintát több kórokozóra is szűrhetünk. A 
gyakorlatban ez egy kórokozó egy bizonyos törzsének vagy a kórokozó adott szerotípusának 
azonosítását teszi lehetővé, ilyen pl. az influenza vírus egy adott törzsének kimutatása, vagy 
a hasonló klinikai tüneteket okozó vírusok közül az éppen vizsgált betegséget előidéző vírus 
azonosítása. További előnyt jelent, hogy ezek a kis helyet foglaló eszközök lehetővé teszik a 
terepen, az állat mellett közvetlenül elvégezhető diagnosztikai vizsgálatokat is. A 
nanotechnológia másik nagy felhasználási területét az ellenanyagok jelölésére használt 
nanorészecskék jelentik. Az így jelölt ellenanyagokat azután kórokozók, molekulák, 
struktúrák azonosítására tudjuk felhasználni. Ilyen jelölő nanostruktúrák közé tartoznak az 
arany nanorészecskék, a nanovonalkódok, a kvantumpöttyök és a nanorészecske szondák 
(Num és Useh, 2013). 

 

Biológiai vizsgálatok 

A biológiai vizsgálatok a gazdaszervezet fogékonyságára, a kóros folyamatok jellegére és a 
kórokozó földrajzi eredetére összpontosítanak, melyek nélkülözhetetlenek a helyes diagnózis 
felállításában, azokban az esetekben, amikor más adatok nem állnak rendelkezésre. A 
kórokozó vizsgálatához legtöbbször nélkülözhetetlen a laboratóriumi tápfolyadékban / 
táptalajon vagy sejtvonalakon történő in vitro felszaporítás. A telepek nagysága, színe, alakja 
a táptalajon vagy egyéb szelektív közegben diagnosztikailag tájékoztató jellegű. Vírusok 
esetében a vírus szaporodásakor megjelenő elhalt sejtek jellegzetes kolóniája (plakk) az 
adott vírus citopatogén hatásáról ad felvilágosítást. Azonban nem mindegyik 
mikroorganizmus szaporítható tápfolyadékban és sejtvonalakon, sok esetben embrionált 
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tojás, rovar vektor vagy laboratóriumi kísérleti állatok (általában rágcsálók) is szükségessé 
válhatnak. A tenyésztett izolátumok segítségével további vizsgálatokat lehet elvégezni a 
kórokozó tulajdonságainak megismerésére (pl. antibiotikum érzékenységi és genetikai 
vizsgálatok). Annak ellenére, hogy az in vitro és in vivo technikák sokszor igen költségesek és 
nagy időráfordítást igényelnek, a taxonómiai, biológiai és járványtani kutatásoknak egyelőre 
ezek adják az alapját. Az in vivo eljárások közé sorolható új fejlesztésként az in vivo 
biolumineszcens képalkotás vagy a biofoton képalkotás. A genetikailag módosított 
biolumineszcens / fluoreszcens kórokozók segítségével a mikrobák által okozott fertőzések 
és az általuk kiváltott immunválasz jobban nyomon követhető és vizsgálható. Genetikailag 
módosított, a mikrobára vagy a gazdagénekre specifikus luciferáz riporter gént tartalmazó 
egerek alkalmazásával az in vivo biolumineszcens képalkotó eljárások még inkább alkalmasak 
a kórokozók replikációjának és a gazdaszervezet immunitásában döntő szerepet játszó gének 
in vivo vizsgálatához (Kassem és mtsai, 2016).  

 

Molekuláris technikák 

A molekuláris biológia látványos fejlődése lehetővé tette a kórokozók genetikai anyagának 
tanulmányozását, az ezen alapuló vizsgálatok pedig kiegészítették, sőt egyes esetekben 
háttérbe is szorították a fenotípus meghatározásán alapuló, időigényes és/vagy korlátozott 
érzékenységű és sok esetben kevésbé specifikus vizsgálatokat a diagnosztika, az 
epidemiológia és a taxonómia területén egyaránt. Nagy előnyökkel jár, ha a kórokozó 
jelenlétét DNS vagy RNS kimutatásával tudjuk detektálni. A baktérium- és vírusizolálás 
sikeressége nagymértékben függ attól, mennyi életképes mikroorganizmus van a vizsgált 
mintában, ráadásul időigényes és sokszor túlságosan költséges is. Az antigén-kimutatás 
szintén a mintában jelen lévő antigén mennyiségétől és minőségétől függ. A nukleinsav a 
fehérjénél ellenállóbb, és megfelelő körülmények között akár évszázadokig is kimutatható 
marad. Az utóbbi két évtizedben a molekuláris technikák a laboratóriumi diagnózis 
nélkülözhetetlen eszközeivé váltak, úgy, mint a vizsgálni kívánt gén/régió kiválasztása, a 
DNS/RNS templát izolálás, a nem amplifikáláson alapuló technikák egészen az amplifikáción 
alapulókig. Számíthatunk rá, hogy a DNS-alapú módszerek egyre inkább tért hódítanak az 
állatbetegségek monitorozási, felderítési és kezelési programjaiban, a helyszínen végzett 
epidemiológiai vizsgálatokban és a betegségek nemzetközi terjedését gátló erőfeszítések 
során. A DNS-alapú diagnosztikai eljárások fejlesztése és használata biztosítja a 
megbetegedések új földrajzi régiókba való behurcolása elleni védekezéshez az alapokat. 
Mindehhez olyan megbízható és gyors technikákra van szükség, amivel a regionális és 
nemzeti diagnosztikai laboratóriumok szűrővizsgálatokat végezhetnek a fontos kórokozók 
ellen. 

 

Célgének/régiók 

A vizsgálni kívánt gént/régiót jellemzi például a guanin és citozin arány (G+C arány), a rövid 
random primer helyek, a repetitív extragénikus palindrom szekvenciák (REP), az 
enterobakteriális, repetitív intergénikus konszenzus szekvenciák (ERIC), a változó számú 
tandemismétlődések (VNTR vagy SSRs), a mikroszatellitek, a restrikciós enzim felismerő 
helyek. Az ezekre a szekvenciákra kidolgozott molekuláris genetikai módszerek széles körben 
használatosak a laboratóriumi diagnosztikában. A baktériumok fajszintű azonosításában 
célgének a következők: riboszómális RNS-gének (pl. 16/18S rRNS, 23/25/28S rRNS), belső 
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átírt köztes szekvenciák (ITS), a mitokondriális DNS (mtDNS) és különféle háztartási gének is. 
Egy adott kórokozóra specifikus gén egyedileg van jelen és ideális célként szolgál a patogén 
baktériumok, gombák és paraziták azonosítására.  

 

Nem amplifikáláson alapuló módszerek 

Az elsőként alkalmazott molekuláris módszerek nem amplifikáláson alapuló eljárások voltak. 
Ilyenek például a különböző hibridizáción alapuló módszerek: a GC tartalom megállapítására 
használt DNS-DNS hibridizáció, génpróbák alkalmazása (dot blot), Southern-blot, 
fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH). A DNS-hibridizáción alapuló, viszonylag új módszer a 
DNS-microarray, amelyben oligonukleotid próbákat (vagy DNS-szegmenseket) rögzítenek egy 
szilárd felületre (pl. üveglapra, szilikon chipre vagy nylon membránra). A kivont DNS-t vagy 
komplementer DNS-t fluoreszcens festékkel jelölik, majd microarray-hez hibridizálják. A 
kialakuló fluoreszcencia mintázatokat microarray leolvasó olvassa le és azonosítja a 
kórokozóra specifikus mintázatot. Ezt a technikát eredetileg géntérképek készítéséhez 
fejlesztették ki, mára azonban több állati kórokozó kimutatására is használják. A technológia 
lehetővé teszi, hogy a keresett kórokozót akár szerotípus vagy alfaj szinten azonosítsuk, és 
használható a hasonló klinikai tüneteket okozó kórokozók differenciál diagnosztikájában is 
(Felilotter, 2004). A nem amplifikáláson alapuló eljárások kellőképpen specifikusak, 
másrészről azonban nem eléggé érzékenyek, gyakran nagy mennyiségű kiindulási minta 
szükséges a megbízható kimutatáshoz. Mindazonáltal néhány ilyen nem amplifikáláson 
alapuló eljárás továbbra is értékes módszer a mikrobiális genomok összehasonlításakor vagy 
faj- és virulencia specifikus génrégiók azonosításakor. Ezt a megközelítést alkalmazták 
például a zoonótikus Listeria monocytogenes baktérium esetében virulencia-specifikus 
génrégiók azonosítására (Liu és mtsai, 2003). 

 

Amplifikáláson alapuló módszerek 

Az 1980-as évek közepén jelent meg az új, nagyhatékonyságú in vitro módszer, a polimeráz 
láncreakció (PCR) a laboratóriumi diagnosztikában. Ezzel a módszerrel a nukleinsav templát 
milliárdszorosára sokszorozható 3-4 órán belül, és a technológia kiváló érzékenységű, 
specifikus, gyorsan végrehajtható, nagy mintaszámot tud feldolgozni és könnyen 
automatizálható. A PCR, a hagyományos tenyésztéshez hasonlóan, a kórokozók in vitro 
kimutatását teszi lehetővé, azok nukleinsavának kimutatható mennyiségűre való 
felsokszorozásával. A PCR, mint diagnosztikai eszköz használatát egyelőre limitálja, hogy 
speciális anyag-, berendezés- és hozzáértés igénye, valamint költségessége miatt csak erre 
szakosodott laboratóriumokban kivitelezhető. Mivel nagyon kis mennyiségű szennyező DNS 
jelenléte is fals pozitív eredményhez vezethet, nagyon fontos a megfelelően tiszta környezet. 
Ez a gyakorlatban csak erre használt helyiséget, de legalábbis lamináris áramlású bokszokat, 
valamint rendszeres és hatékony fertőtlenítést igényel. A módszernek különböző változatai 
léteznek.  
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Pasteurella multocida egyes tulajdonságait meghatározó PCR eredménye 

 

 

Reverz transzkripciót követő PCR (RT-PCR): első lépésben egy komplement DNS másolatot 
készít az eredeti vírus RNS-ről, majd ezt követi annak amplifikálása. A legtöbb kórokozó RNS-
vírus kimutatása reverz transzkripciós PCR-rel történik, amely során a sérülékeny RNS genom 
stabilabb cDNS-re íródik át. A módszer érzékenyebb a korábban használt Northern-blot 
módszerrel való RNS kimutatásnál. Az RNS-detektálás egy lehetséges új módozata az RNS-
aptamerek használata (Germer és mtsai, 2013). Ez a módszer nem igényel amplifikációt, és 
jelenleg elsősorban humán sejtekben és szövetekben a génexpresszió tanulmányozására 
használják.  

Nested PCR: a módszer lényege, hogy annak első fázisában létrejött PCR terméken belülre 
egy második primer párt terveznek. Ez a megközelítés két felerősített terméket ad, ezzel 
növelve a PCR érzékenységét. A módszert számos állati kórokozó, pl. a Nyugat-nílusi vírus 
diagnosztikájában használják (Johnson és mtsai, 2001). Az eljárás hátránya, hogy a PCR 
csövek kinyitása a második primerpár hozzáadásakor növeli a kontamináció esélyét. 

Real-time PCR: a PCR technika egyik újabb fejlesztése, amit az állatorvosi laboratóriumokban 
egyre szélesebb körben alkalmaznak. Ez a módszer egy szimpla kapillárisos zárt próba, ami 
nagyban csökkenti a minták közötti keresztszennyeződés lehetőségét. A minta által adott 
fluoreszcens jelet számítógépes szoftver olvassa le és alakítja át leolvasható eredménnyé, így 
nincs szükség a PCR reakció utáni elektroforézisre. A korszerű kivonási módszerek lehetővé 
teszik, hogy egy járvány kitörésekor nagyszámú mintát néhány óra alatt megvizsgáljunk. 
Emellett a real-time PCR-t a hordozható PCR-gépek és liofilizált reagensek kidolgozásával a 
terepen való használatra is alkalmassá tették. Ez lehetővé teszi egy esetleges 
járványkitöréskor a gyors döntéshozatalt. A módszer az állati kórokozók genotipizálására és 
filogenetikai analízisére (rokonsági viszonyok megállapítására) is használható. Egyes cégek 
más-más megoldást részesítenek előnyben készülékeikhez, a jelenleg használatban lévő 
megoldások közül a FRET, a TaqMan, a „molecular beacon” és a Scorpions módszerek 
terjedtek el leginkább. A real-time rendszerek érzékenysége nagyobb, mint a hagyományos 
PCR-é. A legújabb technikákkal a vizsgált kórokozóból már 1-5 telepképző egység is 
kimutatható, a multiplex PCR változat alkalmazásával pedig többféle kórokozó egyidejű 
kimutatása is lehetővé válik (Haines és mtsai, 2013). 

A PCR-t és annak különböző variánsait széles körben alkalmazzák a kutatásban és klinikai 
laboratóriumokban a mikroorganizmusok azonosítására, filogenetikai elemzésére. Egyéb 
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nukleinsav amplifikáló eljárások közé tartozik, és a jövőben nagyobb jelentőségre tehet szert 
az állatorvosi laboratóriumi diagnosztikában is pl. a nukleinsav alapú szekvencia amplifikálás 
(NASBA), hurok-közvetített izoterm amplifikáció (LAMP), a ligáz láncreakció (LCR), a 
lánceltávolítás amplifikáció (SDA) és a gördülő ciklusos amplifikáció (RCA). 

A NASBA elsősorban RNS-vírusok kimutatására alkalmas (Lau és mtsai, 2006). Itt három 
enzim (RNS-polimeráz, RNáZ H és reverz transzkriptáz) segítségével sokszorozzák meg a 
nukleinsavat. Az eljárás izotermális amplifikációs módszer, két lépésből áll: először a minta 
nukleinsavat enzimatikusan felerősítik, majd ezt követi a termék detektálása. A teljes 
folyamat azonos hőmérsékleten zajlik, így nincs szükség PCR berendezésre.  

A LAMP egyszerű, gyors, nagyfokú specificitást mutató, költséghatékony, egy csőben 
kivitelezhető DNS-felsokszorozó technika. A LAMP klinikus állatorvosok által, terepi, állat 
melletti diagnosztikai módszerként is alkalmazható szűrővizsgálatokra. A LAMP reakció során 
a gén amplifikálása és kimutatása egyetlen lépésben történik, ami 15-60 percet vesz igénybe. 
A mintát, primereket, Bst DNS-polimerázt és szubsztrátokat tartalmazó reakcióelegyet 
állandó hőmérsékleten (60-65°C-on) kell inkubálni. A LAMP izotermikus nukleinsav 
amplifikáló módszer, azaz nem igényel költséges PCR gépet. A képződő termék kimutatása 
csőben is lehetséges, így gélelektroforézisre sincs szükség a reakció után, ami nagyban 
meggyorsítja és megkönnyíti a termék kimutatását. Fotometriás, fluorometriás módszerrel, 
de akár szabad szemmel is elbírálható. A LAMP módszert főleg kvalitatív (igen/nem) 
kimutatásra használják, de valós időben is követhető a turbiditás vagy a fluoreszcens festék 
által adott jel mérésével, így visszaszámolható a kiindulási DNS, ezzel a LAMP kvantitatív 
módszerként is használható. A LAMP módszeren alapuló diagnosztikai vizsgálatokkal pl. 
Salmonella, Legionella, Listeria, verotoxin termelő E. coli, Giardia, Campylobacter 
kimutatására is lehetőség nyílik, továbbá az influenzavírusok, coronavírusok, ragadós száj- és 
körömfájás vírusa, a klasszikus sertéspestis vírusa detektálására is alkalmas az eljárás 
(Dhama és mtsai, 2014)  

Az LCR lényege, hogy hőstabil ligáz és több oligonukleotid alkalmazásával pontmutáció 
detektálható (Wiedmann és mtsai, 1994). A módszert jelenleg inkább a humán kórokozók 
diagnózisában használják. Az SDA esetében a láncindító oligonukleotid további nukleotidokat 
tartalmaz az 5’ vég közelében, amelyek hasítóhelyet alakítanak ki egy restrikciós 
endonukleáznak (Walker és mtsai, 1992). A módszer különösen az élelmiszerrel terjedő 
kórokozók kimutatására tűnik alkalmasnak. Az RCA reakció során a „priming” oligonukleotid 
hosszabbodik meg azáltal, hogy a cirkuláris DNS molekula szekvenciája több kópiában 
hozzámásolódik. A keletkezett egyszálú DNS molekula fluoreszcensen jelölt komplementer 
oligonukleotiddal detektálható. A módszer cirkuláris genommal rendelkező vírusok (pl. 
anellovírus, cirkovírus, papillomavírus) kimutatására használható (Macera és mtsai, 2011; 
Fehér és mtsai, 2013; Lunardi és mtsai, 2013). 

A PCR-termékek hagyományos kimutatása elektroforetikus szétválasztást követő etídium-
bromidos (vagy pl. SYBR-green) festéssel történik. Az agaróz géllel kényelmesen, olcsón 
elvégezhető a DNS szeparáció. A poliakrilamid gélelektroforézis (PAGE) az 500 bp-nál kisebb 
fragmentek elválasztásában alkalmazható. A PAGE-alapú módszerek közül széles körben 
elterjedt az egyszál konformációs polimorfizmus vizsgálat (SSCP), a denaturáló grádiens 
gélelektroforézis (DGGE) és a hőmérséklet grádiens gélelektroforézis (TGGE). Az SSCP képes 
egyetlen nukleotid változást is detektálni, az eljárást kapilláris elektroforézissel kombinálva a 
nukleinsavak gyors elválasztására alkalmas automata rendszert fejlesztettek ki. A DGGE 
módszer a kétszálú DNS egyik fontos fizikai tulajdonságán, az olvadási hőmérsékleten alapul, 
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mely a DNS bázisösszetételétől függ. A DGGE során az előzetesen PCR-rel felszaporított DNS 
poliakrilamid denaturáló grádiens gélben vándorolva részlegesen megolvad, a DGGE a 
különböző DNS-ek elválasztását azok eltérő denaturálódásának segítségével valósítja meg. A 
TGGE esetében a denaturáló ágens (általában urea) konstans koncentrációja mellett a 
hőmérséklet növelésével biztosítható a fokozatos denaturáció. A DGGE vagy TGGE 
elsősorban a mycoplasmák vizsgálatában, továbbá a bél mikrobiomra irányuló kutatásokban 
terjedt el (Nicholas és mtsai, 2008; Danzeisen és mtsai, 2015). 

 

Egyéb nukleinsav kimutatási módszerek 

Egyéb nukleinsav kimutatási módszerek közé tartozik a DNS-microarray (más néven DNS-
chip, genom chip vagy gén-array), a biochip (bioszenzor), valamint a DNS-szekvenálás. A DNS 
chip-ek a próbák minősége alapján két csoportra különíthetők el: cDNS chipek (mRNS-ről 
reverz transzkripció segítségével, in vitro előállítva), illetve oligonukleotid chipek (20-25 bp). 
A biochip-ek olyan kis analitikai eszközök, amelyek a nukleinsav-alapú kimutatást teszik 
lehetővé elektromos/optikai detektálással (fluoreszcencia vagy kemilumineszcencia 
segítségével) (Patil és mtsai, 2009).  

Napjainkban a DNS-szekvenálás a molekuláris biológia egyik legmeghatározóbb eszközévé 
vált, ez adja a mikroorganizmusok legpontosabb meghatározását. Az eljárás során egy adott 
DNS szakaszt alkotó bázisok sorrendjét határozzák meg. A DNS-szekvenálás és az ehhez 
kapcsolódó folyamatok automatizálása hatalmas fejlődésen ment keresztül 1977 óta, amikor 
az első, kapilláris elektroforézis alapon működő Sanger-féle szekvenálást kidolgozták. Míg a 
Sanger-féle szekvenálás rutin klinikai gyakorlatban történő felhasználását számos tényező 
(pl. a sebesség, költséghatékonyság, skálázhatóság, az adatok pontossága) limitálta, az új 
generációs szekvenálás (next generation sequencing, NGS) módszer kidolgozásával ezek a 
korlátozó tényezők kiküszöbölhetőek. Az NGS-ek a Sanger-féle szekvenáláshoz hasonló elven 
működnek, azonban alapvetően eltérő munkamódszerrel dolgoznak (pl. masszív párhuzamos 
ciklikus szekvenálás, szintézis alapú szekvenálás vagy ligálás/két bázis alapú kódolás). Az 
NGS-sel így több millió DNS fragmentum feldolgozása és elemzése zajlik egyetlen reakcióban, 
míg a Sanger-féle módszer egy futtatás során csak egyetlen vagy legfeljebb néhány DNS 
fragmentum feldolgozását teszi lehetővé. Az NGS egyaránt eredményesen alkalmazható 
járványkitörések megállapításában, a fertőzési útvonalak felderítésében, járványügyi 
felügyeletben, új és újonnan elterjedő kórokozók monitorozásában, virulencia tényezők és az 
antibiotikum rezisztencia mechanizmusainak felderítésében. Ezek alapján kijelenthető, hogy 
az NGS a jövőben kiemelten fontos technológia lesz a klinikai mikrobiológiában és 
diagnosztikában (Van Borm és mtsai, 2015), és a jövő fejlesztési terveiben feltétlenül 
prioritást fog élvezni. 

Az NGS jelenlegi adatkibocsátása futtatásonként terabázisokban mérhető, szemben a még 
néhány évvel ezelőtt is csak néhány gigabázis/futtatás teljesítménnyel. A módszer 
sebességére jellemző, hogy egy influenzavírus, vagy akár a jóval nagyobb genomméretű E. 
coli nukleotid sorrendjének meghatározása egy napon belül megoldható. Az új 
technológiának köszönhetően baktériumok és vírusok ezreinek teljes genomszekvenciáját 
közölték a Génbankban (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome). Az új DNS-szekvenálási 
módszerek továbbra is erősen befolyásolják a molekuláris biológia fejlődését. Az NGS 
valószínűleg csak előfutára a DNS-szekvenálási technikák újabb fejlődési hullámának. A 
harmadik generációs szekvenálás, ami egyetlen molekulán és valós idejű szekvenálási 



20 

stratégián alapul, és nem szükséges hozzá PCR, folyamatosan fejlődik. Nemrég mutatkozott 
be a nemzetközi piacon több hordozható szekvenáló modellje is. Ezek gyorsaságukból és 
felhasználóbarát mivoltukból adódóan akár terepi diagnosztikára is alkalmasak lesznek 
(Heather és Chain, 2016).  

Fontos megjegyezni, hogy a DNS-szekvenálás forradalma más tudományterületeken, így pl. a 
metagenomikában, epigenomikában és transzkriptomikában is jelentős fejlődést generált. 
Napjainkra a laboratóriumi diagnoszták munkája egyre inkább nem csak az állati kórokozók 
ismeretére és hagyományos diagnózisukra korlátozódik, hanem a bioinformatika, a 
számítógépes genomika területén szerzett jártasságuk is alapvető fontosságúvá válik. A DNS- 
szekvenálási technikák fejlődése kihat az állatbetegségek kitörésére való felkészültség 
kérdéseire is, hatékonyabbá téve számos, újonnan elterjedő betegség megjelenésének 
felderítését és diagnosztizálását. 

 

  Illumina Nextseq 500 újgenerációs szekvenáló berendezés (MTA ATK ÁOTI) 

Proteomika 

A kórokozók fehérjéinek azonosítása és jellemzése mellett a proteomikában nagy 
lehetőségek rejlenek az állatorvosi diagnosztika területén is, mivel a módszer a fehérje 
expresszió mintázatait vizsgálja, és független attól, hogy milyen szervezetben (vírus, 
baktérium, parazita) zajlik az expresszió. Általában a módszer használata során a fehérje 
frakciót kétdimenziós gélekkel szeparálják, a fehérjék megfestése és molekulatömeg 
markerek segítségével. Az így kialakuló mintázatokat, másképpen „fehérje ujjlenyomatokat” 
hasonlítják azután össze. A proteom térképek összehasonlításával kiderül, mely fehérjék 
kifejeződése van alul- vagy felülszabályozva az adott betegséggel összefüggésben. Egy adott 
fehérje tovább tanulmányozható, ha azt a gélből kivágva peptid-tömeg ujjlenyomat- vagy 
tömegspektrometriás vizsgálatoknak vetik alá. A jövőben az állatorvosi diagnosztikában ez a 
módszer arra lehet alkalmas, hogy biochip-re rögzítve ismert betegség markereket 
(fehérjéket) keressünk vagy azonosítsunk vele, tömegspektrometriával, más kromatográfiás 
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szeparációval vagy molekuláris módszerrel kombinálva. Azt ezt lehetővé tevő műszereket 
úgy tervezték, hogy a mintában található komplex fehérjekeveréket a többi frakciótól 
elkülönítsék, a fehérjéket molekulatömeg szerint szétválasszák és azonosítsák. A minta 
fehérjéi így összehasonlíthatóvá válnak olyan mintákkal, amelyek esetén ismert a betegség, 
így diagnosztikai célokra is használható a módszer (így pl. a Bahk és mtsai (2004) sikerrel 
alkalmazták szarvasmarha gümőkór felderítésénél).  

Szubtipizálás és filogenetikai analízis 

A kórokozók képesek túlélni, alkalmazkodni a változó környezethez, és nagyfokú diverzitás 
jellemzi őket. A járványos megbetegedéseket okozó mikrobiális törzsek és variánsaik 
azonosítása és nyomon követése alapvető fontosságú a kontroll és megelőzés számára. 
Éppen ezért számos fenotípus meghatározáson alapuló és molekuláris eljárást dolgoztak ki 
és alkalmaznak szubtipizálásra és filogenetikai elemzésekre. A fenotípus azonosításán 
alapuló módszerek közé tartozik a biotipizálás, a fágtipizálás, a szerotipizálás, a bakteriocin 
tipizálás, a multilókusz enzim elektroforézis (MLEE) és az antibiogram meghatározása. A 
genotípus meghatározásán alapuló szubtipizálási módszerekkel vizsgálják a mikrobák 
kromoszómáját és extrakromoszómális alkotóelemeit (pl. plazmidokat), hogy megállapítsák 
összetételüket, homológiájukat, specifikus gének jelenlétét vagy hiányát. A genotípusos 
szubtipizáló módszerek két csoportba sorolhatók: nem amplifikáláson alapulókra (pl. 
restrikciós enzim analízis, REA) és amplifikáláson alapuló technikákra.  A szubtipizálás egyre 
szélesebb körben terjed az állati kórokozók vizsgálatában, és várhatóan újabb és újabb 
kombinációkat dolgoznak ki a jövőben. A szubtipizáló módszerek rövid leírását, előnyeit és 
hátrányait az 1. táblázatban foglaljuk össze.  

 

1. táblázat: Szubtipizáló módszerek 

Szubtipizáló módszer A módszer rövid leírása, előnyei és hátrányai 

Biotipizálás Biotípusokra osztja a különféle mikrobiális törzseket az 
anyagcseréjük, az enzimatikus aktivitásuk (pl. cukrok 
fermentálása, aminosav dekarboxiláció, deamináció, ureáz 
aktivitás, hemagglutináció, hemolízis), a kolóniamorfológia, a 
környezeti tűréshatárok (pl. pH, vegyületek, festékek és 
nehézfémek iránti tolerencia) alapján. A biotipizálás általában 
reprodukálható, könnyen végrehajtható, az eredmények 
könnyen értelmezhetőek. Azonban gyenge a megkülönböztető 
ereje a lehetséges pontmutációk és a génexpresszió variánsai 
miatt. 

Fágtipizálás Fágtípusokba sorolja a mikrobiális törzseket bakteriofágok 
standard sorával szemben tanúsított érzékenységük vagy 
rezisztenciájuk alapján, attól függően, hogy bizonyos felületi 
receptorok előfordulnak-e vagy sem a baktériumok felszínén. 
A fágtipizálás jól reprodukálható. diszkriminatív és az 
eredmények könnyen értelmezhetők. Azonban biológiailag 
aktív fágokat igényel, megfelelő szakmai háttér kell a 
fenntartásukhoz. Továbbá, sok törzs nem tipizálható.  
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Szerotipizálás Szerotípusokba sorolja a törzseket, a felszíni struktúráknál 
tapasztalható antigén variációk szerint (pl. lipopoliszacharidok, 
membrán fehérjék, kapszuláris poliszacharidok, flagella, 
fimbria). Agglutináció, latex agglutináció, koagglutináció vagy 
fluoreszcensen és enzim által jelzett vizsgálatok használhatók a 
szerotipizálásra. A szerotipizálás jól reprodukálható, könnyen 
kivitelezhető és értékelhető. Azonban az eredmény nagyban 
függ a jó minőségű reagensektől, és néhány autoagglutináló 
törzs nem tipizálható ezzel a módszerrel. A szerotipizálás 
megkülönböztető ereje sokszor gyenge a keresztreakciók 
miatt. 

Bakteriocin tipizálás A bakteriocin tipizálás a mikrobiális törzseket a bakteriális 
peptidek (bakteriocinek) sorához való érzékenységük alapján 
csoportosítja. Alkalmazzák pl. Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli és Yersinia pestis esetében. Az eljárás jól 
reprodukálható, jó megkülönböztető ereje van és könnyű ez 
eredményeket kiértékelni, de technikailag igényes és sok törzs 
nem tipizálható e módon. 

Multilókusz enzim 
elektroforézis (MLEE) 

Az MLEE elektromorfokba sorolja a törzseket (általában olyan 
aminosav szubsztitúciók alapján, amelyek megváltoztatják a 
fehérje töltését) összhangban a metabolikus enzimek sorának 
elektroforetikus mobilitásával. Nagyon jól reprodukálható és 
könnyen értelmezhető, de csak közepes felbontóképességgel 
rendelkezik, és drága berendezést igényel. 

Antibiogram tipizálás Az antibiogram tipizálás a törzsek különféle antibiotikumokkal 
szembeni érzékenységét vizsgálja. Könnyen kivitelezhető, 
értelmezhető és reprodukálható módszer, azonban sokszor 
gyenge a megkülönböztető ereje. 

Restrikciós endonukleáz 
analízis (REA) vagy 
restrikciós 
fragmenthossz 
polimorfizmus 

A kromoszómális DNS hasítása bizonyos restrikciós enzimmel 
különféle számú és méretű fragmenteket eredményez. (0,5-50 
kb), ami alapján a törzsek megkülönböztethetők. Jól 
reprodukálható, de az eredmények kiértékelése sokszor 
nehézkes. 

Pulzáló erőterű 
gélelektroforézis 
(PFGE) 

Restrikciós fragmenthossz polimorfizmuson alapuló módszer, 
olyan enzimeket használ, amely 8-25 nagy DNS fragmentet 
(40-600 kb nagyságú) adnak. Az elektromos mező 
átrendeződése következtében a kisméretű DNS molekulák 
gyorsabban kezdenek az új irányba mozogni, mint a nagyobb 
nukleotidok. Így lehetővé válik a nagyobb fragmentek 
elválasztása a kisebb méretű DNS molekuláktól. A módszer 
reprodukálhatósága jó, az eredményeket könnyű értelmezni; 
azonban drága reagenseket és berendezést igényel.  

Ribotipizálás A ribotipizálás E. coli-ból származó riboszómális RNS (rRNS) 
próbát tartalmaz és a teljes kromoszóma meghatározott 
enzimmel történő hasítása után restrikciós fragment 
eloszlásokat detektál a 16S rRNS, a 23S rRNS és tRNS-ekre 
nézve. Az RFLP egyik továbbfejlesztéseként jól reprodukálható 
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és könnyen értelmezhető, azonban drága reagenseket és 
eszközöket igényel. 

Amplifikált 
fragmenthossz 
polimorfizmus (AFLP) 

Az AFLP az RFLP módosítása: a PCR-rel feldúsított DNS 
restrikciós enzimes feldarabolását és elektroforetikus 
szétválasztását jelenti, ami nagyon informatív, 40-200 bp 
méretű fragmenteket eredményez. Speciális primereket 
igényel. 

PCR-RFLP A PCR-RFLP magába foglalja egy vagy több háztartási vagy 
virulenciához kötődő gén amplifikációját, majd hasítását 
kiválasztott enzimekkel és agaróz gélelektroforézissel történő 
szétválasztását. Segítségével szubtípusok állapíthatók meg. 
Specifikus primereket igényel, akárcsak az AFLP; érzékeny, 
megkülönböztető és reprodukálható módszer, ami járványtani 
vizsgálatokban is használható. 

Multilókusz szekvencia 
tipizálás (MLST) 

Az MLST-ben több DNS-szakaszt (elsősorban háztartási és 
virulencia géneket) amplifikálnak PCR-el, majd DNS-
szekvenálással elemzik azokat. A kapott adatok filogenetikai 
összehasonlításra és pontos identifikálásra alkalmazhatók. Az 
MLST megbízható, könnyen értelmezhető módszer. 

Mobilis genetikai elem 
PCR (MGE-PCR) 

Az MGE-PCR egyetlen primert használ a részleges MGE 
amplifikáláshoz, majd elektroforézissel különítik el az egyes 
amplikon profilokat. Ezt használják pl. Trypanosoma brucei-nél, 
ahol a RIME (retrotranszpozon) nagy kópiaszámban fordul elő 
a genomban.  

Forrás: Liu (2013) 

 

Tulajdonképpen a filogenetikai vizsgálat is szubtipizáló módszer, a különböző 
törzsek/izolátumok csoportosításkor leszármazási (genealógiai) kapcsolatokat vesz 
figyelembe, akár fenotípusos jegyeket és tulajdonságokat, akár szekvenciákat használ az 
értékeléskor. A kórokozók szekvencia adatain alapuló filogenetikai elemzések a fertőző 
betegségek járványtani hátterének felderítéséhez szolgáltatnak adatokat. Az így kapott 
filogenetikai fák tájékoztatnak a populáción belüli genetikai diverzitás mértékéről, azaz arról, 
ha pl. a járvány során egy új törzs kerül a populációba, vagy ha a fertőzés több törzsnek 
tulajdonítható. A filogenetikai analízishez a módszerek széles tárháza áll rendelkezésre, és 
ezek számának további növekedése várható a jövőben.  

 

A DNS-alapú diagnosztikai eljárások korlátai 

A DNS-alapú diagnosztikai eljárások rendkívül 
érzékenyek, így a mintában nagyon kis mennyiségben 
jelen lévő cél DNS-t (vagy RNS-t) is kimutatják. 

A pozitív eredmény azonban a legtöbb módszer 
esetén nem ad információt a fertőzöttség mértékéről, 
valamint arról, hogy a kórokozó szaporodik-e az adott 
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gazdaszervezetben vagy okoz-e megbetegedést a vizsgált állatfajban. Így a hordozói státusz 
és a kórokozó életképessége gyakran nem vizsgálható DNS-kimutatáson alapuló eljárásokkal. 
A módszerek nagyfokú specifitása és a vírusok replikációs hajlama fals negatív 
eredményekhez vezethet, továbbá könnyen okozhat fals negatív eredményt a nem 
megfelelően megválasztott szövettenyészet, a nem megfelelő DNS-kivonási módszer, vagy 
ha a populációban kis számban van jelen a kórokozó. A PCR-alapú módszerek nagyon 
érzékenyek a kontaminációra, a szennyeződések fals pozitív eredményhez vezethetnek, 
különösen a kétlépcsős PCR módszereknél. A fejlesztési erőfeszítéseknek mindenképpen 
koncentrálnia kell a hátrányok kiküszöbölésére.  

Virulencia meghatározások 

Sok mikroba esetében ismert, hogy a diverzitást a különféle virulencia tényezők segítségével 
érik el, amelyek fokozzák a fertőzőképességet és elősegítik a terjedésüket. A Listeria 
monocytogenes például egy zoonótikus kórokozó, amelynek különböző patogenitású törzsei 
léteznek. Míg a virulens törzsek elhullást okoznak, addig az avirulens törzsek nem betegítik 
meg a gazdaállatot. A L. monocytogenes virulenciájának meghatározását egérmodellben és 
in vitro sejttenyészetekben végzik. Az egéroltással in vivo lehet mérni a virulencia tényezők 
jelenlétét, ez azonban költséges eljárás, és állatvédelmi megfontolásból is kiszorulóban van. 
Alacsonyabb költségekkel járó alternatívája az egéroltásnak az in vitro sejttenyészetek 
használata. Az L. monocytogenes citopatogén hatással rendelkezik az enterocyta-szerű Caco-
2 sejtvonalon, plakkokat képez a humán adenocarcinóma HT-29 sejtvonalon, tojásba oltva 
pedig a csirkeembrió elhalását okozza. Sajnos ezek a technikák időigényesek, és sokszor nem 
adnak következetes eredményt. Sokkal ígéretesebb, hogy a törzsek gyorsan és specifikusan 
vizsgálhatók PCR-rel, a virulenciáért felelős gének (pl. in1J) azonosításával (Liu és mtsai, 
2007). 

A virulenciában szerepet játszó tényezők kromoszómán vagy plazmidon kódoltak, melyek 
PCR-rel kimutathatók. Legtöbbször multiplex-PCR-rel (egy reakcióban több primer pár 
található) történik a vizsgálat. A leggyakrabban vizsgált célpontok adhezinek és toxinok. A 
2013-ban Magyarországon sertésekben először felbukkanó vérfertőzéses pasteurellózis 
kórokozójának (B:2 típusú Pasteurella multocida) molekuláris jellemzésében a virulencia 
gének PCR-el történő kimutatásának is nagy szerepe volt (Ujvári és mtsai, 2015). A módszer 
előnye, hogy gyors és egyszerű a mintakezelés, hátránya, hogy egy adott virulencia gén 
jelenlétének ilyenképpen történő kimutatása nem feltétlenül jelenti annak fenotípusos 
megnyilvánulását is. 

Az antibiotikum rezisztencia meghatározása 

A mikroorganizmusok képesek arra, hogy a kezelésükre használt gyógyszerrel szemben 
ellenállóvá váljanak, ráadásul a rezisztenssé vált kórokozók tovább tudják adni ezt a 
képességet a következő generációknak horizontális géntranszferrel (konjugáció, transzdukció 
vagy transzformáció) vagy pontmutációkkal. A különféle antibiotikumokat gyakran 
használják élelmiszer-előállítás céljából tartott állatokban (szarvasmarha, sertés, 
baromfifélék, halak), a rezisztens baktériumok az állatokból eljuthatnak emberbe is a hús, az 
állatokkal való közvetlen érintkezés során, sok esetben a környezetből is. Például a 
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baromfitartásban használatos fluorokinolon összefüggésbe hozható a humán fluorokinolon 
rezisztens Campylobacter fertőzésekkel (Skarp és mtsai, 2016). Néhány baktérium (pl. 
Staphylococcus aureus, enterococcusok, gonococcusok, streptococcusok, Salmonella, 
Mycobacterium tuberculosis) többszörös antibiotikum rezisztenciával rendelkezik 
(multirezisztencia). Például a methicillin rezisztens S. aureus (MRSA) rezisztens a nem béta-
laktám antimikrobiális szerekre is. Az MRSA azonosítása kihat nemcsak a fertőzött állatok 
kezelésére, de mivel zoonótikus átvitel is lehetséges, a humán gyógyászatra is (Cohn és 
Middleton, 2010).  

Az antibiotikum érzékenység meghatározására használt kvantitatív vizsgálatok közé 
sorolható az agar- vagy leveshígításos módszer, az E-teszt, 
míg a korongdiffúziós módszer szemikvantitatív 
meghatározást tesz lehetővé. Valamennyi eljárás alapja a 
minimális gátló koncentráció meghatározása (MIC, egy 
antimikrobiális szer legkisebb koncentrációja, amely még 
hatásosan gátolja az adott törzs növekedését). Minél kisebb a 
MIC értéke, annál hatásosabb az antimikrobiális szer. 
Molekuláris módszerekkel, legtöbbször PCR-rel, 
azonosíthatók az antibiotikum rezisztencia genetikai 
hátterében álló tényezők is (gének, plazmidok, 
transzpozonok).  

Alternatív megközelítést biztosít a mikroorganizmusok antibiotikum rezisztenciájának 
meghatározásában a specifikus génmutációk kimutatása. A Mycoplasma bovis esetében 
hazai kutatók fejlesztése az antibiotikum rezisztencia hátterében álló pontmutációk 
detektálására real-time PCR és agaróz gél alapú MAMA (Mismatch Amplification Mutation 
Assay) rendszerekkel, valamint HRM (High Resolution Melt) tesztekkel (Sulyok et al, 2017, 
közlésre benyújtott kézirat). 

A Nemzetközi Járványügyi Hivatal (OIE) szerepe az új 

diagnosztikai módszerek szabályozásában 

Az állatbetegségek világméretű gyakori előfordulását és a molekuláris diagnosztika 
területének gyors ütemű fejlődését figyelembe véve érthető, miért van nagy szükség a 
kidolgozott módszerek nemzetközi standardizálására és validálására. Fontos, hogy az 
állatorvosi diagnosztikai laboratóriumok azonos, validált technológiát használjanak, mert az 
eredmények így válnak összehasonlíthatóvá, és így lehet az eredmények alapján pontos 
diagnózist kialakítani.  

A határokon átívelő betegségek globális jellege miatt kiemelten fontos a mostanára 
általánosan elfogadott „egy világ, egy egészségügy” (one world, one health) szemlélet 
figyelembe vétele. A nemzeti és nemzetközi hatóságok megkövetelik, hogy az alkalmazott 
diagnosztikai módszerek bármilyen laboratóriumban használva azonos és minél 
megbízhatóbb eredményt adjanak. Az OIE, FAO (Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete), IAEA (Nemzetközi Atomenergia-ügynökség) és 
más nemzetközi szervezetek, a nemzeti kutatóintézetek és ipari cégek nagy erőfeszítéseket 
tesznek a módszerek standardizálása érdekében. 
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Az OIE rendszeresen közli a diagnosztikai eljárások validálásához szükséges standardokat. Az 
állategészségügyi hatóságok számára az egyik legfontosabb feladat a nukleinsav-alapú 
diagnosztikai módszerek (pl. PCR) validálása és nemzetközi standardizálása (Belák és Thorén, 
2008). Általában az újonnan fejlesztett PCR-alapú módszerek specificitását és érzékenységét 
a hagyományos módszerekéhez (pl. vírus izolálás) hasonlítják. A nemzetközi szabályozások 
értelmében a különféle laborok által helyben kidolgozott („in house”) PCR-eket hamarosan 
fel kell, hogy váltsák a validált és standardizált PCR-ek. 

Összegzés 

Az állati gazdaszervezet sokféle kórokozóval szemben lehet fogékony, a megbetegedések 
pedig jelentős gazdasági károkat okozhatnak, a kórokozók akár a humán egészségügyre is 
veszélyforrást jelenthetnek, ezért a patogének pontos és időben történő azonosítása 
alapvető fontosságú. Bár a fenotípusos vizsgálatok továbbra is hasznosak a mikrobák 
azonosításában, azonban időigényesek és kevésbé megbízhatóak, így a diagnosztikai 
laboratóriumokban egyre inkább a nukleinsav kimutatásán alapuló módszerek kerülnek 
előtérbe. Igaz, a hagyományos mikrobiológián alapuló vizsgálatokhoz képest a molekuláris 
kimutatási módszerek jelentősebb költségekkel járnak, azonban érzékenységük, 
megbízhatóságuk és gyorsaságuk ezt ellensúlyozza. A rutin diagnosztikában széles körben 
elterjedt amplifikáláson alapuló technikák alkalmazása mellett várhatóan a szekvencia-
meghatározások fogják a legnagyobb szerepet kapni, azonban a szubtipizálásra alkalmas 
módszerekről sem szabad elfeledkezni. Hiszen mára nem elég tudni, hogy az adott 
megbetegedést milyen kórokozó idézi elő, annak ismerete is szükséges, hogy az milyen 
tulajdonságokkal, például milyen antibiotikum rezisztencia profillal vagy virulencia arzenállal 
rendelkezik. Mindezek pedig a gyors reagálást igénylő járványhelyzetek feltárásában és 
nyomon követésében nélkülözhetetlenek. 

A fejlesztés célja 

A fent vázoltak alapján nyilvánvaló, hogy a diagnosztikai lehetőségek bámulatosan széles 
tárháza szakadatlan fejlődésen megy keresztül, és ebből a hazai állategészségügyi katatásban 
és diagnosztikában érdekelt laboratóriumoknak és szakmai műhelyeknek is ki kell venni a 
részüket. 

A fertőző állatbetegségekkel, az azokban szereplő kórokozókkal kapcsolatos laboratóriumi 
diagnosztika szinte minden szakterületet érint. Ebbe a körbe tartozik a szűkebb értelemben 
vett állategészségügyi kórhatározáson túl az élelmiszerbiztonság, a zoonózisok felderítése, az 
epidemiológiai nyomozások, az oltóanyag-fejlesztés, valamint a gyógykezelési és megelőzési 
eljárások fejlesztése, korszerűsítése is. Mindezen területek alapvető szükséglete, hogy a 
legkorszerűbb módszereket alkalmazzák, hogy a demográfiai robbanás és a globalizáció 
kihívásainak meg tudjanak felelni.  

Az ehhez szükséges fejlesztések felölelik a hagyományos technikák és a modern molekuláris 
módszerek fentebb körvonalazott teljes vertikumát. A cél - minél egészségesebb 
állatállományok fenntartása, biztonságosabb élelmiszerek előállítása, a környezeti 
ártalmaknak fokozottan kitett emberiség egészségügyi kockázatainak minél szélesebb körű 
csökkentése - komplex megközelítést igényel. Ehhez a kutatásban és a diagnosztika 
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különböző szintjein működő szakembereknek egymással szorosan együttműködve kell 
dolgozniuk. A kifejlesztett új módszereket a lehető leggyorsabban át kell ültetni a 
gyakorlatba, egyrészt, hogy megfelelő módon tesztelni lehessen őket, másrészt, hogy minél 
gyorsabban hasznosuljanak.   

A fejlesztési stratégia fő szempontjai a következők: 

- Fel kell készülni az újonnan megjelenő vagy újból felbukkanó betegségek időben 
történő kimutatására, az azokban szereplő kórokozók felismerésére és 
jellemzésére. 

- Minél gyorsabban adaptálni a legkorszerűbb technikákat, és tovább fejleszteni 
azokat, ahol lehetséges és szükséges. 

- Részt venni a módszerek nemzetközi standardizálásában. 
- Törekedni költséghatékony, ugyanakkor kellőképpen specifikus és gyorsan 

kivitelezhető módszerek bevezetésére. 
- Részt venni a módszereket professzionális szinten alkalmazni képes 

szakembergárda kinevelésében.  

Potenciális partnerek és felhasználók 

A diagnosztikai módszerek fejlesztésében és felhasználásában a következő hazai 
intézmények a leginkább érdekeltek: az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-
tudományi Intézet (ÁOTI), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) intézetei, az 
Állatorvostudományi Egyetem diagnosztikával is foglalkozó tanszékei, valamint az 
országszerte működő állategészségügyi diagnosztikai laboratóriumok. 

Az ÁOTI az állatorvos-tudomány egyetlen hazai főhivatású kutatóhelye, e terület molekuláris 
mikrobiológiai kutatási bázisa. Az alapító okiratban rögzített legfőbb feladata az 
állategészségügyi szempontból jelentős kórokozók (vírusok, baktériumok, paraziták) 
megismerését szolgáló alapkutatások végzése. További fontos feladata még az elért 
eredmények gyakorlati hasznosításának előkészítése, korszerű és hatékony diagnosztikai 
módszerek, vakcinák és védekezési eljárások kidolgozása. A virológiai témacsoportok fő 
kutatási területe a háziállatok néhány jelentősebb vírusos fertőzöttsége. A kórokozó vírusok 
immunológiai tulajdonságainak és genomjuk molekuláris szintű elemzése megteremti az 
alapjait új típusú diagnosztikai módszerek és vakcinák kidolgozásának, molekuláris 
járványtani vizsgálatoknak, illetve a filogenetikai viszonyokat hűen tükröző rendszertan 
kialakításának. A bakteriológiai és mycoplasmatológiai témacsoportok feladata egyes 
közegészségügyi és állategészségügyi, valamint összehasonlító kórtani szempontból fontos 
baktériumok (pl. Salmonella, Escherichia coli, Pasteurella, Bordetella, Riemerella) és 
mycoplasmák virulenciájának, a virulencia genetikai hátterének vizsgálata, valamint ezen 
ismereteknek a védekezésben és a diagnosztikában való hasznosítása, különös tekintettel az 
élelmiszerbiztonságra és az állatról emberre terjedő betegségek megelőzésére. A halkórtani 
és halparazitológiai témacsoportok feladata a természetes vizekben élő halak rendszeres 
vizsgálata a paraziták által okozott károsodások felmérése, kórtani szempontból fontos 
halparaziták gazdára gyakorolt hatásának megismerése, valamint a nyálkaspórás élősködők 
és coccidiumok fejlődésének, kórtanának és változatosságának kísérletes és molekuláris 
vizsgálata. 
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A NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság (ÁDI), amely 2007. január 1-től 
jogutódja az Országos Állategészségügyi Intézetnek, elsősorban az egész országra kiterjedő 
diagnosztikai tevékenységet fejt ki. Tevékenységi köre az 1928-ban Manninger Rezső 
akadémikus kezdeményezésére történt alapítása óta nem módosult, feladatai ugyanakkor a 
kor kihívásainak megfelelően folyamatosan változnak, amely időről időre az intézet 
szerkezeti felépítésének átalakítását is maga után vonja. A 2006. december 31-ig érvényben 
lévő működési rendje évtizedes, megfontolt, a nemzetközi követelményekhez igazodó 
szervezés, fejlesztés eredménye, amelynek segítségével az intézet felzárkózott a legjobb 
színvonalú európai uniós laboratóriumokhoz. Az ÁDI 18 betegség esetében tölti be a nemzeti 
referencia-laboratórium szerepkörét, laboratóriumai Budapesten országos, Debrecenben és 
Kaposváron területi illetékességgel végeznek vizsgálatokat. 

 

Az ÁDI feladatai közé tartozik: 

- a fertőző és egyéb betegségek okainak tisztázása; 
- a klinikai, kórbonctani és járványtani ismeretek alapján megállapított betegségek 

igazolása laboratóriumi módszerekkel; 
- ellenőrző vizsgálatok elvégzése; megbetegedések, vagy a termelés elmaradása 

esetén a takarmányok, takarmánykeverékek toxikológiai, mikrobiológiai és egyéb 
vonatkozású vizsgálata; 

- az igazgatóság részt vesz egyes állatfajok meghatározott betegségektől országos terv 
szerinti mentesítésében, az állatokról az emberre terjedő betegségek vizsgálatával 
közvetlenül szolgálja a közegészségügyet is; 

- kutató-fejlesztő tevékenységével az ÁDI részt vesz a nemzetközileg fontos kutatási 
feladattervek és programok megvalósításában, elsősorban diagnosztikai feladatokkal 
kapcsolatos témák és résztémák vizsgálatával, és kutatásokat végez saját vizsgáló 
módszerei fejlesztése érdekében is. 

A diagnosztikai laboratóriumok munkája, szakmai eredményei elsősorban az általuk 
szolgáltatott vizsgálati eredmények, leletek, szaktanácsok minőségén mérhetők le, 
amelyek összességében az élő állat és állati termék biztonságos előállításának feltételei. 

Az Állatorvostudományi Egyetem Járványtani és Mikrobiológiai Tanszéke fertőző 
betegségek oktatása mellett mindig foglalkozott kutatással is. A tanszék állatorvoslásban 
játszott szerepét olyan korábbi professzorok határozták meg, mint Preisz Hugó, Aujeszky 
Aladár, Hutyra Ferenc, Manninger Rezső, Mészáros János, Szent-Iványi Tamás és Bartha 
Adorján. Munkatársai számos új kórokozót írtak le, meghatározták tulajdonságaikat, és 
több fertőző betegség kóroktanát, kórfejlődését, gyógykezelését, megelőzését és a 
betegségtől való mentesítés lehetőségeit is tisztázták. A tanszék szoros kapcsolatokat 
ápol számos, a mikrobiológia és a fertőző betegségek terén működő hazai és külföldi 
hasonló egyetemi tanszékkel, kutatóintézettel, diagnosztikai intézettel és nemzetközi 
szervezettel. 

Az Élelmiszerhigiéniai Tanszék szakterülete, az élelmiszerlánc-biztonság az elmúlt 10 
évben jelentős fejlődésen ment keresztül. Az élelmiszerlánc-biztonság feltétlen 
prioritássá, alapvető népegészségügyi kérdéssé vált. Nagymértékben átalakult az 
élelmiszerlánc-biztonság és az élelmiszer-higiénia jogi szabályozása és hatósági 
ellenőrzési rendszere. Mindezekkel egyidejűleg az élelmiszer-higiénia feladatai 
számottevően bővültek, és ma az élelmiszer-higiénia, az élelmiszerlánc teljes vertikumára 
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kiterjedően az élelmiszer eredetű veszélyek megelőzésének és megfelelő kezelésének, 
azaz az élelmiszer biztonságos fogyaszthatósága megteremtésének legfőbb eszközének 
tekinthető.  

Fentieken kívül Állatorvostudományi Egyetem számos tanszékén folyik még diagnosztikai 
tevékenység, így a Parazitológiai és Állattani Tanszéken, a Patológiai Tanszéken és a 
különböző klinikai szervezeti egységekben. A Gyógyszertani és Méregtani Tanszék 
munkatársai pedig intenzíven foglalkoznak az antibiotikum-rezisztencia kérdésével. 

Végül az országot behálózó kisebb-nagyobb állategészségügyi diagnosztikai 
laboratóriumok mindegyike közreműködhet a diagnosztikai módszerek fejlesztésében, 
egyben felhasználóként közvetlenül is hasznosíthatja az elért eredményeket.  

A felsorolt intézmények és laboratóriumok tevékenységük globális jellege miatt 
széleskörű nemzetközi szakmai kapcsolatokkal rendelkeznek. A járványok világmértékű 
terjedése megköveteli az ellenük való védekezés határokon túlnyúló összehangolását, 
csakúgy, mint a módszertani fejlesztések harmonizálását. és az elért eredmények egymás 
közötti megosztását. Ennek megfelelően a fejlesztési tevékenység során mindenképpen 
támaszkodunk, elsősorban az európai diagnosztikai és kutató laboratóriumokkal már 
meglévő együttműködésekre. 
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A Mycoplasmosis elleni védekezés fejlesztése  

MTA ATK ÁOTI Készítette Gyuranecz Miklós 

Összefoglalás 

Problémafelvetés és célkitűzés 

A Mycoplasma fajok világszerte elterjedtek, s jelentős gazdasági veszteséggel járó 
megbetegedést okoznak a különböző haszonállat fajokban. A nagyüzemi állattartó telepeken 
folyamatosan jelen vannak, s súlyos klinikai megbetegedések mellett, szubklinikai 
jelenlétükkel rontják az állatok termelési mutatóit (pl.: tojástermelés, súlygyarapodás, 
takarmányértékesítés, stb.), valamint az előállított termék minőségét. További komoly 
kiadásokat jelentenek a telepek számára a folyamatos védekezés költségei, mint a megfelelő 
megelőző intézkedések fenntartása, a vakcinázások és gyógykezelések. A szavatossági 
ügyekből származó kártérítések szintén jelentősek lehetnek. 

Mind a Mycoplasma fajok okozta betegségek diagnosztikája, mind pedig az ellenük való 
védekezés komoly problémákat jelent. Ennek oka, hogy speciális tudás és műszerpark 
szükséges a Mycoplasma fajok vizsgálatához. Továbbá világszerte nehezíti a mycoplasmosis 
elleni védekezést a megfelelő szakértelemmel rendelkező diagnosztikai és kutató-fejlesztő 
laboratóriumok, tudományos műhelyek hiánya. Kevesebb, mint tíz olyan állatorvosi 
Mycoplasma kutató vagy diagnosztikai laboratórium található csak a Földön, ami az 
állattenyésztők vagy a gyógyszercégek részéről felmerülő problémákra megoldásokkal tud 
szolgálni. Ezek egyike az MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi 
Intézetében az 1970-es évek óta működő Mycoplasmatológia Kutatócsoport, ami a világ 
élvonalába tartozik. 

A tanulmány célja, hogy összefoglaljuk az egyes haszonállat fajokat érintő 
mycoplasmosisokat abból a szempontból, hogy milyen kutató-fejlesztő munkákkal lehetne 
javítani a diagnosztikájukat, illetve az ellenük való védekezési lehetőségeket, mint a 
fertőzések, járványok felszámolását, a mentesítést, a vakcinázást és az antibiotikumos 
gyógykezelés hatékonyságát. 

 

Megoldási javaslat és várható eredmények 

Egyes Mycoplasma fajok esetében a diagnosztika fejlesztése a legsürgetőbb, legfontosabb 
kutatási terület. Több esetben nincs megoldva a fertőzés kimutatásának a lehetősége 
hazánkban, ami a betegség elleni védekezés első lépése lenne. Szükséges a megfelelő 
mintavételi eljárások kidolgozása, valamint olcsó és megbízható molekuláris biológiai 
laboratóriumi diagnosztikai módszerek kifejlesztése. 

Számos Mycoplasma faj esetében szükség lenne megbízható genotipizáló rendszer 
kidolgozására is, ami lehetővé tenné, hogy feltárjuk az egyes járványok forrását és 
terjedésének módját az egyes állattartó integrációk között és integrációkon belül, ezzel is 
növelve a megelőzés hatékonyságát. 
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Jelenleg az antibiotikumokkal történő gyógykezelés a leggyakrabban használt, számos 
Mycoplasma faj esetében az egyetlen hatékony védekezési módszer. Az utóbbi évtizedben 
azonban Magyarországon, s a világ más tájain is ugrásszerűen megnőtt az antibiotikum 
rezisztens törzsek aránya. Különösen aggasztó a humán gyógykezelésben is elsődleges 
fontosságú kinolonokkal és makrolidokkal szemben terjedő rezisztencia. Ennek 
megállítására, s az antibiotikum felhasználás csökkentésére két irányban javasolt kutatásokat 
végezni. 1) Az antibiotikum rezisztencia gének/mutációk azonosítása, majd ezekre specifikus 
molekuláris biológiai diagnosztikai módszerek kifejlesztése. Ezek segítségével közvetlenül a 
klinikai mintából néhány órán belül meg lehetne határozni a fertőzést okozó Mycoplasma 
törzs antibiotikum érzékenységi profilját különböző antibiotikumra vonatkozóan. Így a 
gyakorló állatorvosok gyorsan, célzott antibiotikum kezelést tudnak alkalmazni a fertőzött 
állományokon olyan szerrel, aminek a legjobb hatékonyság mellett megfelelő az élelmiszer 
egészségügyi várakozási ideje és a legkedvezőbb az ára is. 2) A másik fontos irány egy olyan 
felhasználóbarát program/telefonos applikáció kifejlesztése, ami a telepi minimális gátló 
koncentráció (MIC) értékek, a megfelelő tudományos képletek és adatsorok felhasználásával 
a farmakokinetika/farmakodinámia (PK/PD) modell alapján segítené a telepi állatorvosokat 
az adott esetben leghatékonyabb antibiotikum kiválasztására, s annak a legmegfelelőbb 
dózisban és ideig történő alkalmazásában. Mindkét fejlesztés hatására a gazdasági 
veszteségek, az antibiotikum felhasználás mértéke és az antibiotikum rezisztencia 
kialakulásának veszélye nagymértékben csökkenthető lenne. 

A legjelentősebb Mycoplasma fajok ellen hosszabb távon a leghatékonyabb védekezési 
eljárás a vakcinázás. Emiatt kiemelten fontos kutatási terület a vakcinafejlesztés, ehhez 
kapcsolódóan pedig a virulenciáért felelős és protektív antigének azonosítása, a kórfejlődés 
és az immunválasz vizsgálata. Mycoplasma fajtól függően elsősorban adjuvált, inaktivált vagy 
élő, attenuált vakcinák fejlesztésével érdemes próbálkozni. A már meglévő, vagy újonnan 
kifejlesztett vakcinák hatékonyságának az ellenőrzésére molekuláris biológiai vagy 
immunológiai módszerek kidolgozására is szükség van. Élő, attenuált törzseket tartalmazó 
vakcinák esetében molekuláris rendszerek kifejlesztése a célravezető, ami lehetővé teszi a 
vakcina törzs gyors elkülönítését a klinikai izolátumoktól, s ezáltal segíti a mentesítési és 
védekezési programok hatékonyságát. Az adjuvált, inaktivált vakcinák esetében pedig olyan 
celluláris immunválasz markerek azonosítása szükséges, amit vérből ki lehet mutatni, s 
detektálásukra alkalmas kitet lehet fejleszteni.31 

Bevezetés 

A Mycoplasma fajok a legkisebb önálló szaporodásra képes élőlények. Világszerte 
előfordulnak, egy részük szabadon élő szaprofita mikroorganizmus, míg számos fajuk az 
embereket, állatokat vagy növényeket megbetegítő fakultatív patogén kórokozó. Túlzás 
nélkül állítható, hogy állategészségügyi jelentőségük, az állattenyésztésre kifejtett negatív 
hatásuk óriási. Egy a közelmúltban megjelent angol nyelvű összefoglaló műben fogalmaztak 
úgy, hogy „silent but deadly” (csöndes, de halálos). Utalva ezzel arra, hogy ritkán okoznak 
nagy, többek között a sajtó ingerküszöbét is elérő járványokat (mint pl. egy 5-10 évente 
jelentkező madárinfluenza járvány). Viszont folyamatosan jelen vannak a nagyüzemi 
állattartó telepeken, s jelentős klinikai megbetegedések mellett, szubklinikai jelenlétükkel 
rontják az állatok termelési mutatóit (pl.: tojástermelés, súlygyarapodás, 
takarmányértékesítés, stb.), valamint az előállított termék minőségét. További komoly 
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kiadásokat jelentenek a telepek számára a folyamatos védekezés költségei, mint a megfelelő 
megelőző intézkedések fenntartása, a vakcinázások és gyógykezelések. 

Valamennyi haszonállat faj - szarvasmarha, juh, kecske, sertés és baromfi - tenyésztése során 
jelentős veszteségeket okoznak a Mycoplasma fajok. Elsősorban légzőszervi megbetegedést, 
ízületgyulladást és szaporodási rendellenességeket okoznak. Jelentőségüket néhány példával 
szemléltetve: a szarvasmarhákat megbetegítő Mycoplasma bovis becslések szerint évente 
200 millió Euro veszteséget okoz az Európai Unióban, Svájcban a mentesítés előtt a M. 
hyopneumoniae évi 15 millió Euro veszteséget okozott a sertés ágazatnak, Magyarországon 
pedig 2 milliárd forint kára származott a libatenyésztésnek a mycoplasmosisból csak a 2016-
os évben. 

Speciális tudás és műszerpark szükséges a Mycoplasma fajok vizsgálatához. Világszerte 
nehezíti a mycoplasmosis elleni védekezést a megfelelő szakértelemmel rendelkező 
diagnosztikai és kutató-fejlesztő laboratóriumok, tudományos műhelyek hiánya. Kevesebb, 
mint tíz olyan állatorvosi Mycoplasma kutató vagy diagnosztikai laboratórium található csak 
a Földön, ami az állattenyésztők vagy a gyógyszercégek részéről felmerülő problémákra 
megoldásokkal tud szolgálni. Ezek egyike az MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-
tudományi Intézetében az 1970-es évek óta működő Mycoplasmatológia Kutatócsoport, ami 
a világ élvonalába tartozik. A csoport további különlegessége általában a többi Mycoplasma 
laboratóriummal szemben, hogy nem csak egy állatfaj (pl.: baromfi), hanem valamennyi 
haszonállat Mycoplasma fajok okozta betegségeivel foglalkozik. A Mycoplasmatológia 
Csoport az alapkutatás mellett kutató-fejlesztői projektekben vesz részt számos 
gyógyszercéggel, s diagnosztikai szolgáltatást nyújt a hazai, a Visegrádi Négyek és egyéb 
Unión belüli és kívüli Közép-Kelet Európai országok állattenyésztő cégei számára. Egyes, 
különlegesen specializált vizsgálatokra pedig a világ távolabbi részeiről is kapnak 
megrendeléseket. 

A tanulmány során összefoglaljuk az egyes gazdasági haszonállat fajokat érintő 
mycoplasmosisokat elsősorban abból a szempontból, hogy milyen kutató-fejlesztő 
munkákkal lehetne javítani a diagnosztikájukat, illetve az ellenük való védekezési 
lehetőségeket, mint a fertőzések, járványok felszámolását, a mentesítést, a vakcinázást és az 
antibiotikumos gyógykezelés hatékonyságát. Az 1. táblázat tartalmazza az egyes gazdasági 
állatfajok legjelentősebb Mycoplasma kórokozóit, az ellenük jelenleg használt védekezési 
lehetőségeket, s a legsürgetőbb kutatási területeket. 



állatfaj Mycoplasma faj 
Rendelkezésre álló védekezési lehetőségek 

Legfontosabb kutatási terület 
Mentesítés Vakcinázás 

Antibiotikumos 
gyógykezelés 

szarvasmarha M. bovis nem nem igen vakcina fejlesztés, antibiotikum terápia 

juh 

M. ovipneumoniae / M. arginini nem nem igen antibiotikum terápia 

M. agalactiae nem részben igen antibiotikum terápia 

M. ovis nem nem igen diagnosztika 

kecske 
M. mycoides cluster  nem nem igen antibiotikum terápia 

M. agalactiae nem részben igen antibiotikum terápia 

sertés 

M. hyopneumoniae igen igen igen vakcina fejlesztés, antibiotikum terápia  

M. hyorhinis nem nem igen antibiotikum terápia 

M. hyosynoviae nem nem igen antibiotikum terápia 

M. suis nem nem igen diagnosztika 

tyúk 
M. gallisepticum igen igen igen antibiotikum terápia, DIVA* fejlesztés 

M. synoviae igen igen igen antibiotikum terápia, DIVA* fejlesztés 

pulyka 

M. gallisepticum igen nem igen antibiotikum terápia, vakcina és DIVA* fejlesztés 

M. synoviae igen nem igen antibiotikum terápia, vakcina és DIVA* fejlesztés 

M. meleagridis igen nem igen diagnosztika 

M. iowae igen nem igen diagnosztika 

liba 

M. sp. 1220 nem nem igen diagnosztika, vakcina fejlesztés, antibiotikum terápia 

M. anseris nem nem igen diagnosztika 

M. cloacale nem nem igen diagnosztika 

Acholeplasma fajok nem nem igen diagnosztika 

kacsa 
M. anatis nem nem igen diagnosztika, vakcina fejlesztés, antibiotikum terápia 

M. cloacale nem nem igen diagnosztika 

 

1. táblázat: Az egyes haszonállat fajok legjelentősebb Mycoplasma kórokozói, az ellenük jelenleg használt védekezési lehetőségeket, s a 
legsürgetőbb kutatási területek. *Vad és vakcina törzs elkülönítő molekuláris biológiai rendszer 
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Szarvasmarha 

1. M. bovis 

Magyarországon, s világszerte napjainkban a legjelentősebb szarvasmarha patogén 
Mycoplasma faj a M. bovis. Tüdőgyulladást, járványos tőgygyulladást és ízületgyulladást okoz 
elsősorban a szarvasmarha állományokban. Ritkábban szaporodásbiológiai problémákat, 
vetélést, vagy kötő- és szaruhártya gyulladást is okozhat. Hazánkban valamennyi nagyobb 
tejelő és húshasznú szarvasmarha állomány M. bovis fertőzött. A védekezés lehetőségei: 

a) A mentesítés csak elvi lehetőség. A világon gyakorlatilag sehol sem alkalmazzák. 
Széles körben elterjedt a kórokozó és nehezen kivitelezhető a szarvasmarha 
állományok zárt rendszerben tartása. A nagyobb járványok felderítésére, 
kiküszöbölésére a közelmúltban több kutatócsoport (köztünk az MTA ATK AOTI) is 
kifejlesztett molekuláris biológiai rendszereket. Ezek hagyományos technikákon 
alapuló eljárások. Az új generációs szekvenálási technológiák könnyebb 
elérhetőségének és olcsóbbá válásának köszönhetően azonban a közeljövőben a 
teljes genom alapú módszerek kifejlesztése lesz a cél. 

b) Napjainkig nem sikerült hatékony vakcinát kifejleszteni a M. bovis ellen. Különböző 
módon inaktivált, s különböző adjuvánsokkal kevert vakcinák kifejlesztésére 
történtek próbálkozások, de protektív immunitást nem tudtak velük kiváltani. Fontos 
kutatási terület a vakcinafejlesztés, ehhez kapcsolódóan a protektív antigének 
azonosítása, a kórfejlődés és az immunválasz vizsgálata. Esetleg alegység, DNS, vagy 
élő, attenuált vakcinák kifejlesztésével érdemes lenne próbálkozni. 

c) Jelenleg az antibiotikumokkal történő gyógykezelés az egyetlen hatékony védekezési 
módszer. Az utóbbi évtizedben viszont Magyarországon, s a világ más tájain is 
ugrásszerűen megnőtt az antibiotikum rezisztens törzsek aránya. Különösen aggasztó 
a humán gyógykezelésben is elsődleges fontosságú kinolonokkal és makrolidokkal 
szemben terjedő rezisztencia. Ennek megállítására, s az antibiotikum felhasználás 
csökkentésére két irányban javasolt kutatásokat végezni. 1) Az antibiotikum 
rezisztencia gének/mutációk azonosítása, majd ezekre specifikus molekuláris biológiai 
diagnosztikai módszerek kifejlesztése. Ezek segítségével közvetlenül a klinikai 
mintából néhány órán belül meg lehetne határozni a fertőzést okozó Mycoplasma 
törzs antibiotikum érzékenységi profilját különböző antibiotikumokra vonatkozóan. 
Így a gyakorló állatorvosok gyors és célzott antibiotikum kezelést tudnak alkalmazni a 
fertőzött állományokon olyan szerrel, aminek a legjobb hatékonyság mellett 
megfelelő az élelmiszer egészségügyi várakozási ideje és a legkedvezőbb az ára is. 2) 
A másik fontos irány egy olyan felhasználóbarát program/telefonos applikáció 
kifejlesztése, ami a telepi minimális gátló koncentráció (MIC) értékek, a megfelelő 
tudományos képletek és adatsorok felhasználásával a 
farmakokinetika/farmakodinámia (PK/PD) modell alapján segítené a telepi 
állatorvosokat az adott esetben leghatékonyabb antibiotikum kiválasztására, s annak 
a legmegfelelőbb dózisban és ideig történő alkalmazásában. Mindkét fejlesztés 
hatására a gazdasági veszteségek és az antibiotikum felhasználás mértéke és az 
antibiotikum rezisztencia kialakulásának veszélye nagymértékben csökkenthető 
lenne. 

Lehetséges együttműködő partnerek: 

a) Hazai: 
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- Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 
- Állatorvos-tudományi Egyetem 
- Nagyobb agrárcégek (pl.: Bonafarm csoport., Hunland Kft., stb.) 

 

b) Külföldi/Nemzetközi: 
- Zoetis Inc. 
- University of Veterinary Medicine, Bécs, Ausztria 
- University of Bern, Bern, Svájc 
- Animal and Plant Health Agency, Egyesült Királyság 
- Kimron Veterinary Institute, Beit Dagan, Izrael 

Juh 

1. M. ovipenumoniae és M. arginini 

Hazánkban és világszerte széles körben elterjedt kórokozók. Elsősorban tüdőgyulladást 
okoznak a juhállományokban. A M. ovipenumoniae kórtani jelentősége egyértelműen igazolt, 
míg a M. arginini megbetegítő szerepe kérdéses. A védekezés fejlesztésének lehetőségei: 

a) Antibiotikum terápia az elsődleges védekezési lehetőség. Az utóbbi évtizedben 
viszont Magyarországon, s a világ más tájain is ugrásszerűen megnőtt az antibiotikum 
rezisztens törzsek aránya. Az antibiotikum felhasználás csökkentésére, hasonlóan a 
M. bovis-hoz két irányban javasolt kutatásokat végezni. 1) Az antibiotikum 
rezisztencia gének/mutációk azonosítása, majd ezekre specifikus molekuláris 
biológiai diagnosztikai módszerek fejlesztése. Ezek segítségével közvetlenül a klinikai 
mintából néhány órán belül meg lehetne határozni a fertőzést okozó Mycoplasma 
törzs antibiotikum érzékenységi profilját különböző antibiotikumokra vonatkozóan. 
Így a gyakorló állatorvosok gyorsan, célzott antibiotikum kezelést tudnak alkalmazni a 
fertőzött állományokon olyan szerrel, aminek a legjobb hatékonyság mellett 
megfelelő az élelmiszer egészségügyi várakozási ideje és a legkedvezőbb az ára is. 2) 
A másik fontos irány egy olyan felhasználóbarát program/telefonos applikáció 
kifejlesztése, ami a telepi MIC értékek, a megfelelő tudományos képletek és 
adatsorok felhasználásával, a PK/PD modell alapján segítené a telepi állatorvosokat 
az adott esetben leghatékonyabb antibiotikum kiválasztására, s annak a 
legmegfelelőbb dózisban és ideig történő alkalmazásában. Mindkét fejlesztés 
hatására a gazdasági veszteségek és az antibiotikum felhasználás mértéke és az 
antibiotikum rezisztencia kialakulásának veszélye nagymértékben csökkenthető 
lenne. 
 

2. M. ovis 

A világon mindenhol negatív hatással van a juhtenyésztésre a M. ovis fertőzés. 
Magyarországon az utóbbi 6 évben okoz évről évre egyre nagyobb veszteségeket, tömeges 
elhullásokat a M. ovis fertőzöttség. Bács-Kiskun megyében 2016 folyamán több juhászat 
felszámolásához vezetett a betegség, mely elsősorban igen súlyos fokú vérszegénységgel jár. 
Különösen problémát jelent, hogy a szakirodalom által gyógykezelésként javasolt tetraciklin 
terápia a hazai esetekben egyre kevésbé hatékony. A védekezés fejlesztésének lehetőségei: 
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a) Diagnosztika fejlesztése a legsürgetőbb, legfontosabb kutatási terület. Jelenleg nincs 
megoldva a M. ovis fertőzés kimutatásának a lehetősége hazánkban, ami a betegség 
elleni védekezés első lépése lenne. Szükség lenne a megfelelő mintavételi eljárás 
kidolgozására, valamint olcsó és megbízható molekuláris biológiai laboratóriumi 
diagnosztikai módszer kifejlesztésére. Nemzetközi szinten a legfontosabb kutatási 
terület egy olyan tápközeg kifejlesztése lenne, amiben a M. ovis törzsek izolálhatók, s 
in vitro körülmények között fenntarthatók és szaporíthatók lennének. 

b) Meg kellene határozni a hazai M. ovis törzsek antibiotikum érzékenységi profilját, 
különös tekintettel a tetraciklin és kinolon rezisztenciára. Szükség lenne azonosítani 
az antibiotikum rezisztencia géneket és mutációkat, majd ezekre specifikus 
molekuláris biológiai diagnosztikai módszerek kifejlesztését kellene elvégezni. Ezek 
segítségével közvetlenül a klinikai mintából néhány órán belül meg lehetne határozni 
a fertőzést okozó M. ovis törzs antibiotikum érzékenységi profilját különböző 
antibiotikumokra vonatkozóan. 

 

Lehetséges együttműködő partnerek: 

3. Hazai: 
- Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 
- Állatorvos-tudományi Egyetem 
- Kaposvári Egyetem 
- Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 

 

4. Külföldi/Nemzetközi: 
- University of Bern, Bern, Svájc 
- Animal and Plant Health Agency, Egyesült Királyság 
- Kimron Veterinary Institute, Beit Dagan, Izrael 

Kecske 

1. M. mycoides cluster 

A kecskeállományokban világszerte megbetegedést okozó kórokozók. Leggyakrabban 
ízületgyulladást, tőgygyulladást és tüdőgyulladást okoznak. Hat alfaj található ebben a 
csoportban. A védekezés lehetőségei: 

a) A diagnosztika fejlesztése elsődleges fontosságú. Szükséges egy olyan módszer 
kifejlesztése, amivel gyorsan, s nagy megbízhatósággal elkülöníthetőek a cluster 
egyes tagjai. Különösen fontos ez, mert nagy a különbség az egyes alfajok 
fertőzőképessége és az általuk okozott megbetegedések állategészségügyi igazgatási 
következményei között. 

b) A gyógykezelés hatékonyságának növelése érdekében legalább egy adatbázis 
létrehozására szükség lenne az alfajok hazai előfordulási gyakoriságáról és 
antibiotikum érzékenységi profiljáról. 
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2. M. agalactiae 

Világszerte elterjedt, a legjelentősebb kiskérődzőket megbetegítő Mycoplasma faj, mely 
juhokban és kecskékben egyaránt tőgygyulladást okoz. A védekezés fejlesztésének 
lehetőségei: 

a) Hazánkban az elsődleges javasolt védekezési módszer az állománycserés mentesítés, 
majd a mentes státusz fenntartása. Ennek fontos feltétele egy olyan molekuláris 
biológiai rendszer kifejlesztése lenne, amivel az egyes fertőzések forrása feltárható, s 
ezáltal megszüntethető lenne.  

b) Erősen fertőzött régiókban, gazdaságokban a klinikai tünetek és veszteségek 
csökkentésére az antibiotikum terápia ideiglenes megoldást jelenthet. Más 
kórokozókhoz hasonlóan, azonban itt is ugrásszerűen megnőtt az antibiotikum 
rezisztens törzsek aránya. Ennek megállítására, a korábban említettekhez hasonlóan 
két lehetőség kínálkozik: 1) Az antibiotikum rezisztencia gének/mutációk azonosítása, 
majd ezekre specifikus molekuláris biológiai diagnosztikai módszerek kifejlesztése. 2) 
Olyan felhasználóbarát program/telefonos applikáció kifejlesztése, ami a telepi MIC 
értékek, a megfelelő tudományos képletek és adatsorok felhasználásával a PK/PD 
modell alapján segítené a telepi állatorvosokat az adott esetben leghatékonyabb 
antibiotikum kiválasztására, s annak a legmegfelelőbb dózisban és ideig történő 
alkalmazásában.  

 

Lehetséges együttműködő partnerek: 

a) Hazai: 
- Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 
- Állatorvos-tudományi Egyetem 
- Debreceni Egyetem 
- Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 

 

b) Külföldi/Nemzetközi: 
- University of Bern, Bern, Svájc 
- Animal and Plant Health Agency, Egyesült Királyság 
- Kimron Veterinary Institute, Beit Dagan, Izrael 

Sertés 

1.  M. hyopneumoniae 

A világszerte elterjedt M. hyopneumoniae felelős a sertések Mycoplasma-pneumóniájáért. 
Megkülönböztetjük az idősebb állatokat is érintő heveny és az inkább fiatalabb állatokban 
tüneteket kiváltó enzootiás formáját a betegségnek. Az enzootiás pneumónia egy krónikus, 
fertőző, légzőszervi kórkép, amely súlyos gazdasági veszteségeket okoz a 
sertéstenyésztésben. Ennek oka, hogy a betegség következményeként az állatok 
fogékonyabbá válnak más légúti kórokozók iránt, a szükséges kezelések következtében az 
állatorvosi költségek is megemelkednek és romlik az állatok testtömeg-gyarapodása. Az 
enzootiás pneumonia mellett a sertéstenyésztésben szintén gyakori PRDC (porcine 
respiratory disease complex) egyik kórokozójaként is számon tartják a M. hyopneumoniae-t.  
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A védekezés fejlesztésének lehetőségei: 

a) Az ideális védekezési eljárás az állományok mentesítése, majd a mentes státusz 
fenntartása. Ez legkönnyebben állománycserével valósítható meg. Egyes országok, 
mint pl. Svájc, egy szisztematikus mentesítési program véghezvitelével országos 
szinten mentessé váltak. Magyarországon is egyre több a M. hyopneumoniae mentes 
állomány. A legnagyobb veszélyt egy ilyen mentes állományra a környező telepekről a 
M. hyopneumoniae behurcolása jelentheti a szél által vagy közvetlenül fertőzött 
tenyészállatokkal. Ha egy ilyen eset bekövetkezik, akkor elengedhetetlen a fertőzés 
forrásának a felderítése, s megszüntetése. Ennek érdekében járványtani nyomozásra 
alkalmas molekuláris genotipizáló rendszerek kidolgozására van szükség. Hasznos 
lenne továbbá egy hazai M. hyopneumoniae genomtérkép felállítása is, ami járványok 
és visszafertőződések esetén való gyors reagálást tennék lehetővé. 

b) Az antibiotikumos gyógykezelés az egyik leggyakrabban alkalmazott védekezési 
eljárás. Nem alkalmas a M. hyopneumoniae eliminálására az állományból, de a 
klinikai tüneteket csökkenti és a telep termelékenységét szignifikánsan növeli. Az 
antibiotikum alkalmazása egy sertéstelepen történhet a betegség fellángolása esetén 
vagy metaphylaxis céljából. Sem az egy-egy állományon belül előforduló, sem 
országos szinten nem ismert a M. hyopneumoniae törzsek antibiotikum 
érzékenysége. Ennek legfőbb oka, hogy a M. hyopneumoniae izolálása és 
antibiotikum érzékenység meghatározása drága, bonyolult és időigényes (gyakran 3 
hónap). Első lépésben szükség lenne egy hazai törzsgyűjtemény felállítására és az 
összegyűjtött izolátumok antibiotikum érzékenységi profiljának a meghatározására. 
Piaci igény esetén akár az egyes integrációk telepeire külön-külön is el lehetne 
készíteni egy-egy ilyen adatbázist. Ez támpontot nyújthat a megfelelő antibiotikum 
kiválasztásához a betegség fellángolása esetén. A leghatékonyabb megoldást 
azonban itt is a rezisztencia mutációk azonosítása, s azokra specifikus molekuláris 
biológiai gyorstesztek kifejlesztése jelentené. Valamint egy olyan felhasználóbarát 
program/telefonos applikáció kifejlesztése, ami a telepi MIC értékek, a megfelelő 
tudományos képletek és adatsorok felhasználásával a PK/PD modell alapján segítené 
a telepi állatorvosokat az adott esetben leghatékonyabb antibiotikum 
kiválasztásában, s annak a legmegfelelőbb dózisban és ideig történő alkalmazásában. 
Így a gyakorló állatorvosok gyors, célzott antibiotikum kezelést tudnak alkalmazni a 
fertőzött állományokon olyan szerrel, aminek a legjobb hatékonyság mellett 
megfelelő az élelmiszer egészségügyi várakozási ideje és a legkedvezőbb az ára is. A 
gazdasági veszteségek és az antibiotikum felhasználás mértéke és az antibiotikum 
rezisztencia kialakulásának veszélye pedig nagymértékben csökkenthető lenne. 

c) Napjainkban a leghatékonyabb védekezési eljárás a M. hyopneumoniae ellen a 
vakcinázás. Gazdaságilag minden sertéstartó vállalkozás számára kifizetődő a 
vakcinázás, ahol a kórokozó jelen van. Az alkalmazott vakcinák adjuvált, inaktivált 
vakcinák. A vakcinatörzs antigénszerkezete és az adjuváns összetétele egyaránt 
fontos eleme a hatékony vakcinának. Az elmúlt évek vakcinafejlesztései nagy 
hangsúlyt fektetnek a megfelelő vakcinatörzs kiválasztására és hatékony adjuváns 
koktél kidolgozására. Egyre nagyobb továbbá az igény több komponensű vakcinák 
kifejlesztésére, ami lehetővé teszi az állatok egyszeri megfogását, s egyszeri 
vakcinázását. Ehhez olyan vakcina előállítási technológiák kidolgozására van szükség, 
amelyek segítségével elkerülhető az egyes vakcina komponensek egymást gátló 
hatása. Más működési elvű vakcinafejlesztési irányokban is érdemes lenne 
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kutatásokat végezni, mint az élő, attenuált baktériumokat tartalmazó vakcinák vagy a 
rekombináns DNS technológia felhasználásával előállított vakcinák. A rekombináns 
DNS alapú vakcinák előnyei, amellett, hogy humorális és celluláris választ is 
kiválthatnak, hogy könnyebben alakíthatók és egyszerre több antigént is 
tartalmazhatnak. A kis méretű genom és a kevés felszíni fehérje alapján a reverz 
vakcinológia is megoldást jelenthet. 

d) A vakcinák alkalmazásához kapcsolódóan szükség lenne a diagnosztika fejlesztésére 
is. Napjainkban a legobjektívebb vakcina hatékonysági vizsgálat a vágóhídi 
makroszkópos tüdő pontozás, kórszövettani vizsgálattal kiegészítve. Ennek nagy 
hátránya, hogy csak a termelési ciklus végén kapunk képet a védekezés 
hatékonyságáról. Mivel az adjuvált, inaktivált vakcinák elsősorban a celluláris 
immunválaszt és a légutak nyálkahártyájának lokális immunitását váltják ki, ezért a 
humorális immunválaszt detektáló ELISA kitek nem alkalmasak a védettség 
kimutatására. A légúti nyálkahártya lokális immunitásának vizsgálata telepi 
körülmények között könnyen elérhető mintából nem megoldható.  Ezért szükség 
lenne olyan celluláris immunválasz-marker azonosítására, amit vérből ki lehet 
mutatni. Majd egy ennek a markernek a vizsgálatára alkalmas kit kidolgozását kellene 
megvalósítani. 

 

2. M. hyorhinis és M. hyosynoviae 

Nagyon hasonló kórokozók, melyek az egészséges sertések felső légutainak, manduláinak 
normál flóráját képezik. A M. hyosynoviae elsősorban a 3 hónaposnál idősebb, nagyobb 
súlyú sertéseket betegíti meg, azokban ízületgyulladást idéz elő. Hazánkban jelenleg csak 
sporadikusan okoz megbetegedéseket. A M. hyorhinis ezzel szemben egyre nagyobb 
jelentőségű, gyakorlatilag minden jelentősebb sertéstenyésztő vállalatnál komoly 
veszteségeket okoz. Elsősorban a 3 hónaposnál fiatalabb sertésekben okoz ízületgyulladást, 
savóshártya gyulladást és agyhártyagyulladást. A M. hyopneumoniae-től mentesített 
sertésállományokban pedig mind Magyarországon, mind pedig külföldön légzőszervi 
megbetegedésekkel hozható összefüggésbe a M. hyorhinis. A jelenlegi járványtani 
helyzetben a M. hyorhinis elleni védekezés sürgős fejlesztésére lenne szükség: 

a) A M. hyorhinis fertőzések azonnal megkezdhető, hatékony gyógykezelése érdekében 
szükség lenne egy magyarországi törzsgyűjtemény felállítására és az összegyűjtött 
izolátumok antibiotikum érzékenységi profiljának meghatározására. Egy ilyen 
antibiogram-adatbázis segítségül szolgálna a megbetegedések hatékonyabb 
gyógykezeléséhez. A nagy, tőkeerős integrációk telepekre lebontva 
meghatározhatnák az állományaikban cirkuláló törzsek MIC értékeit, majd a 
megfelelő tudományos képletek és adatsorok felhasználásával a PK/PD modell 
segítségével kiszámíthatnák a leghatékonyabb antibiotikum legmegfelelőbb dózisban 
és ideig történő alkalmazását. 

b) A M. hyorhinis egyre növekvő állategészségügyi jelentősége miatt, a hosszabb távú 
védekezési megoldást a vakcinázás jelentené. Ennek talán a legtöbb eséllyel 
kecsegtető módja egy adjuvált, inaktivált vakcina előállítása lenne. Szükség lenne a 
M. hyorhinis virulencia markereinek azonosítására, majd virulens törzsek 
kiválasztására. Az inaktiválás módjának kiválasztásánál, az antigén esetleges 
tisztításánál és a megfelelő adjuváns kiválasztása során a mai modern M. 
hyopneumoniae vakcinák előállításánál használt módszerek adaptálásával érdemes 
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próbálkozni. Hatékony vakcina kifejlesztése esetén pedig szükség lenne olyan M. 
hyorhinis specifikus immunválasz marker azonosítására, amit vérből ki lehet mutatni. 
Majd egy ennek a markernek a vizsgálatára alkalmas kit kidolgozását is meg kellene 
megvalósítani. 

c) Járványtani nyomozásokhoz vagy egy esetleges mentesítési program alkalmával 
elengedhetetlen egy megbízható genotipizálási rendszer kifejlesztése. 
 

3. M. suis 

Világszerte elterjed kórokozó, mely vérszegénységet okoz. A klinikai tünetek alapján 
feltehetően jelen van a hazai sertés állományokban is, de előfordulási gyakorisága nem 
ismert, mert jelenleg diagnosztikai vizsgálati módszere nincs kidolgozva. A védekezés 
lehetőségei: 

e) Diagnosztika fejlesztése a legsürgetőbb, legfontosabb kutatási terület. Jelenleg nincs 
megoldva a M. suis fertőzés kimutatási lehetősége hazánkban, ami a betegség elleni 
védekezés első lépése lenne. Szükség lenne a megfelelő mintavételi eljárás 
kidolgozására, valamint olcsó és megbízható molekuláris biológiai laboratóriumi 
diagnosztikai módszer kifejlesztésére. Nemzetközi szinten a legfontosabb kutatási 
terület egy olyan tápközeg kifejlesztése lenne, amiben izolálhatók, s in vitro 
körülmények között fenntarthatók és szaporíthatók lennének a M. suis törzsek. 

f) Meg kellene határozni a hazai M. suis törzsek antibiotikum érzékenységi profilját, 
különös tekintettel a tetraciklin és kinolon rezisztenciára. Szükséges azonosítani az 
antibiotikum rezisztencia géneket és mutációkat, majd az ezekre specifikus 
molekuláris biológiai diagnosztikai módszerek kifejlesztését kellene megvalósítani. 
Ezek segítségével közvetlenül a klinikai mintából néhány órán belül meg lehetne 
határozni a fertőzést okozó M. suis törzs antibiotikum érzékenységi profilját 
különböző antibiotikumra vonatkozóan. 

 

Lehetséges együttműködő partnerek: 

a) Hazai: 
- Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 
- Állatorvos-tudományi Egyetem 
- Nagyobb agrárcégek (pl.: Bonafarm csoport, Bácsalmási Agrár Zrt.) 

 

b) Külföldi/Nemzetközi: 
- Zoetis Inc. 
- CEVA Inc. 
- MSD Inc. 
- University of Bern, Bern, Svájc 
- University of Ghent, Ghent, Belgium 

 

Tyúk és pulyka 

A mycoplasmosis a legnagyobb gazdasági veszteségeket a baromfitenyésztésben okozhatja. 
A megbetegedés gazdasági kihatásai nemcsak az elhullásban nyilvánulnak meg, hanem ide 
kell érteni a gyenge növekedési erélyt, a romló fajlagos takarmányértékesítést, a vágóhídi 
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kobzást, illetve a tojástermelés csökkenést is. A szavatossági ügyekből származó kártérítések 
szintén jelentősek lehetnek. A baromfinál legfontosabb négy faj a M. gallisepticum, M. 
synoviae, M. meleagridis és M. iowae. Az első kettő patogén csirkére, mind a négy pulykára. 

1. M. gallisepticum 

A M. gallisepticum világszerte elterjedt, a baromfiállományokban komoly gazdasági károkat 
okozó baktérium. Csirkék krónikus légzőszervi megbetegedését és a pulykák fertőző 
szinuszitiszét okozza. Hazánkban a mentesítési programoknak köszönhetően a nagyüzemi 
baromfitenyésztésben csak sporadikusan fordul elő. A háztáji és díszbaromfi állományok 
viszont gyakran fertőzöttek. Európa és a világ legtöbb országában viszont még mindig ez a 
Mycoplasma faj okozza a legnagyobb gazdasági károkat. A védekezés fejlesztésének 
lehetőségei: 

a) Megbízható genotipizáló rendszer kifejlesztése, ami lehetővé teszi, hogy feltárjuk az 
egyes M. gallisepticum járványok forrását és terjedési módját az egyes baromfi 
integrációk között és integrációkon belül, ezzel is növelve a megelőzés 
hatékonyságát. 

b) Molekuláris rendszer kifejlesztése, ami lehetővé teszi a kereskedelmi forgalomban 
kapható három vakcina törzs (F törzs (Ceva Santé Animale Inc. and Elanco Inc.), 6/85 
törzs (MSD Animal Health Inc.) és ts11 törzs (Bioproperties Pty. Ltd. and Merial Inc.)   
gyors elkülönítését egymástól és a klinikai izolátumoktól, s ezáltal segíti a M. 
gallisepticum mentesítési programok hatékonyságát. 

c) Szükséges azonosítani és elemezni a M. gallisepticum vakcina törzsek attenuációjáért 
felelős géneket, ami hozzájárulhat új vakcinák fejlesztéséhez és a meglévő vakcinák 
használatának ellenőrzéséhez. Hasznos volna meghatározni a M. gallisepticum 
virulenciáját befolyásoló géneket is, melyek szintén elősegíthetik a vakcina 
fejlesztéseket. Ezek a faktorok célpontul szolgálhatnak új baktérium ellenes 
készítmények, ún. antivirulencia gyógyszerek elkészítésében is. A több fajban is 
előforduló virulencia faktorokat célzó gyógyszerek költséghatékony lehetőséget 
nyújthatnának a baromfi mycoplasmák okozta fertőzések megelőzésére és 
kezelésére.  

d) Megoldandó probléma a pulykánál is hatékony vakcinatörzsek kifejlesztése. A 
jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható törzsek alapvetően csirkére lettek 
kifejlesztve, pulykán nem vagy csak kompromisszumok árán (testtömeg gyarapodás 
csökkenése) alkalmazhatóak. 

e) Aktuális adatok meghatározása a M. gallisepticum izolátumok antibiotikum 
érzékenységéről, ami nagyban segítheti a fertőzések hatékony gyógykezelését. Gyors 
és olcsó molekuláris rendszerek kifejlesztése a M. gallisepticum törzsek egyes 
antibiotikumokkal szembeni érzékenységi profiljának a meghatározására. Ennek 
segítségével izolálás nélkül, közvetlenül a klinikai mintából (pl. légcső tampon), 
néhány órán belül meg lehet határozni a fertőzést okozó M. gallisepticum törzs 
antibiotikum érzékenységét. Így a gyakorló állatorvosok gyors és célzott antibiotikum 
kezelést tudnak alkalmazni a fertőzött állományon olyan szerrel, aminek a legjobb 
hatékonyság mellett legkisebb a közegészségügyi értéke, megfelelő az élelmiszer 
egészségügyi várakozási ideje és a legkedvezőbb az ára is. Mindezek hatására a 
gazdasági veszteségek nagymértékben csökkenthetők. 
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2. M. synoviae 

A M. synoviae fertőzés nagy gazdasági veszteségekkel járó légzőszervi megbetegedést, 
ízületgyulladást és tojásvég elváltozást okoz a tyúk- és pulykaállományokban. Világszerte 
elterjedt kórokozó, mely egyre gyakrabban okoz megbetegedéseket. Magyarországon a 
legelterjedtebb baromfi pathogén Mycoplasma faj. A háztáji és díszbaromfi állományok 
mellett a nagyüzemi tyúk- és pulykaállományokban is jelentős veszteségeket okoz. A 
védekezés fejlesztésének lehetőségei: 

a) Megbízható genotipizáló rendszer kifejlesztése, ami lehetővé teszi, hogy feltárjuk az 
egyes M. synoviae járványok forrását és terjedési módját az egyes baromfi 
integrációk között és integrációkon belül, ezzel is növelve a megelőzés 
hatékonyságát. 

b) Molekuláris rendszer kifejlesztése, ami lehetővé teszi a kereskedelmi forgalomban 
kapható két vakcinatörzs (MS1 törzs (MSD Animal Health Inc.) és ts11 törzs 
(Bioproperties Pty. Ltd. and Merial Inc.) gyors elkülönítését egymástól és a klinikai 
izolátumoktól, ezáltal segíti a M. synoviae mentesítési programok hatékonyságát. 

c) Szükséges azonosítani és elemezni a M. synoviae vakcina törzsek attenuációjáért 
felelős géneket, ami hozzájárulhat új vakcinák fejlesztéséhez és a meglévő vakcinák 
használatának ellenőrzéséhez. Hasznos volna meghatározni a M. synoviae 
virulenciáját befolyásoló géneket is, melyek szintén elősegíthetik a vakcina 
fejlesztéseket. Ezek a faktorok célpontul szolgálhatnak új baktérium ellenes 
készítmények, ún. antivirulencia gyógyszerek elkészítésében is. A több fajban is 
előforduló virulencia faktorokat célzó gyógyszerek költséghatékony lehetőséget 
nyújthatnának a madár mycoplasmák okozta fertőzések megelőzésére és kezelésére.  

d) Megoldandó probléma a pulykán is hatékonyan alkalmazható vakcina törzsek 
kifejlesztése. A jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható törzsek alapvetően 
csirkére lettek kifejlesztve, pulykán nem vagy csak kompromisszumok árán 
(testtömeg gyarapodás csökkenése) alkalmazhatóak. 

e) Aktuális adatok meghatározása a M. synoviae izolátumok antibiotikum 
érzékenységéről, ami nagyban segítheti a fertőzések hatékony gyógykezelését. Gyors 
és olcsó molekuláris rendszerek kifejlesztése a M. synoviae törzsek egyes 
antibiotikumokkal szembeni érzékenységi profiljának meghatározására. Ennek 
segítségével izolálás nélkül, közvetlenül a klinikai mintából (pl. légcső tampon), 
néhány órán belül meg lehet határozni a fertőzést okozó M. synoviae törzs 
antibiotikum érzékenységét. Így a gyakorló állatorvosok gyors és célzott antibiotikum 
kezelést tudnak alkalmazni a fertőzött állományon olyan szerrel, aminek a legjobb 
hatékonyság mellett legkisebb a közegészségügyi értéke, megfelelő az élelmiszer 
egészségügyi várakozási ideje és a legkedvezőbb az ára is. Mindezek hatására a 
gazdasági veszteségek nagymértékben csökkenthetők. 
 

3. M. meleagridis 

Világszerte elterjedt kórokozó a pulykatenyésztésben, lábproblémákat, csökkent 
keltethetőséget, lassú növekedést és légzőszervi problémákat okoz. Felnőtt madarak gyakran 
tünetmentesen hordozzák a kórokozót. A törzsek virulenciája eltérő, amely a környezeti 
tényezőkkel és társfertőzésekkel együtt befolyásolja megbetegedés kialakulását és 
súlyosságát. Magyarországon is előfordul a nagyüzemi és háztáji pulykaállományokban, de 
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ritkán okoz klinikai tünetekben és gazdasági veszteségekben is megnyilvánuló 
megbetegedést. A védekezés fejlesztésének lehetőségei: 

a) Megbízható genotipizáló rendszer kifejlesztése, ami lehetővé teszi, hogy feltárjuk az 
egyes M. meleagridis járványok forrását és terjedésének módját az egyes pulykatartó 
integrációk között és integrációkon belül, ezzel is növelve a megelőzés 
hatékonyságát. 

 

4. M. iowae 

A pulykatenyésztésben korábban nagy veszteségeket okozó korokozóként tartották nyilván. 
Embrió mortalitást és a keltethetőség romlását idézte elő, ritkábban lábproblémákat, 
csontosodási zavart is okozott. Majd a törzspulyka állományok mentesítése révén egyre 
ritkábbá vált az előfordulása. A 2016 tavasza óta azonban Magyarországon 5 nagyüzemi 
pulykaállományban is lábproblémákhoz, csontosodási zavarokhoz kapcsolódva került 
kimutatásra. A védekezés fejlesztésének lehetőségei: 

a) Az optimális mintavételi eljárás kidolgozása napos és kifejlett madarakból. Megfelelő 
minták meghatározása, optimális DNS kivonási és PCR technikák beállítása. 

b) Megbízható genotipizáló rendszer kifejlesztése, ami lehetővé teszi, hogy feltárjuk az 
egyes M. iowae járványok forrását és terjedési módját az egyes pulykatartó 
integrációk között és integrációkon belül, ezzel is növelve a megelőzés 
hatékonyságát. 

c) Hasznos lenne meghatározni a M. iowae virulenciáját befolyásoló géneket. A 
virulencia gének azonosítása segítséget nyújtana annak az eldöntésében, hogy a 
klinikai tüneteket mutató madarak bélsarából kimutatott M. iowae törzsek szerepet 
játszhatnak-e a lábproblémák kialakulásában, vagy csak az elváltozástól független 
apathogén M. iowae törzs hordozásról van-e szó. 

 

Lehetséges együttműködő partnerek: 

5. Hazai: 
- Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 
- Állatorvos-tudományi Egyetem 
- Haszonállat Génmegőrzési Központ 
- Baromfi Termék Tanács 
- Nagyobb agrárcégek (pl.: Bábolona Tetra Kft., Gallus kft., Gallfood kft., Nagisz 

Zrt., Master Good cégcsoport, stb.) 
 

6. Külföldi/Nemzetközi: 
- MSD Inc. 
- Merial Inc. 
- Bioproperties Pty. Ltd. 
- University of Liverpool, Liverpool, Egyesült Királyság 
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Velence, Olaszország 
- GD Animal Health, Deventer, Hollandia 
- Kimron Veterinary Institute, Beit Dagan, Izrael 
- University of Georgia, Athens, GA, USA 
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- Melbourne University, Melbourne, Ausztrália 

Liba és kacsa 

A víziszárnyasok mycoplasmosisa hatalmas gazdasági károkat okoz a vízibaromfi 
tenyésztéssel foglalkozó országokban, így Magyarországon is. Legfontosabb fajok a M. 
anatis, M. anseris, M. cloacale, M. sp. 1220 és az Acholeplasma fajok. Jelentőségével, 
gazdasági kártételével magasan kiemelkedik a M. sp. 1220, ami a libák phallus gyulladásáért 
és egyéb szaporodásbiológiai rendellenességéért felelős. Mivel világviszonylatban eltörpül a 
víziszárnyas tenyésztés volumene és gazdasági súlya a tyúk- és pulykatenyésztés mellett, 
ezért a világon csak néhány kutatólaborban foglalkoznak a kacsa és a liba 
mycoplasmosisával. A nagy gyógyszercégek pedig - a relatíve kicsi piac miatt - nem 
érdekeltek a vakcina fejlesztésben. Ez a kép azonban már a közeljövőben megváltozhat a 
kacsatermelés intenzív növekedése következtében. A liba termékek, mint prémium 
élelmiszerek iránti jövőbeli kereslet pedig továbbra is várható.  

Magyarországon jelenleg a M. sp. 1220 évente több milliárd forint veszteséget okoz a 
libatenyésztésben, s sajnos a helyzet évről-évre folyamatosan romlik. Valamennyi állomány 
M. sp. 1220 fertőzötté vált, s rohamosan terjed az antibiotikum rezisztencia a törzsek között. 
Nagy problémát jelent a hatékony vakcina hiánya is. A kacsatenyésztésben pedig a M. anatis 
fertőzés okozta kártétel indult növekedésnek. A védekezés fejlesztésének lehetőségei: 

a) Az első megoldandó feladat a megfelelő diagnosztikai módszerek kifejlesztése. 
Szerológiai és megbízható specificitású és szenzitivitású fajspecifikus molekuláris 
biológiai módszerek kifejlesztésére van szükség a vízibaromfi Mycoplasma 
fertőzéseinek kimutatására. Ehhez szükséges az egyes Mycoplasma fajok típus törzsei 
teljes genom nukleotid sorrendjének a meghatározására is. M. sp. 1220-as esetén 
pedig egy típus törzs kijelölése, s karakterizálása is elengedhetetlen. 

b) Megbízható genotipizáló rendszerek kifejlesztése, ami lehetővé teszi, hogy feltárjuk 
az egyes M. sp. 1220 és M. anatis járványok forrását és terjedésének módját az egyes 
liba és kacsa integrációk között és integrációkon belül, ezzel is növelve a megelőzés 
hatékonyságát. 

c) Az antibiotikumos gyógykezelés a jelenleg alkalmazható egyetlen védekezési eljárás a 
vízibaromfi mycoplasmosis ellen. Sajnos az antibiotikum rezisztencia és a 
multirezisztens M. sp. 1220 és M. anatis törzsek száma rohamosan növekszik. Első 
lépésben szükség lenne egy hazai törzsgyűjtemény felállítására és az összegyűjtött 
izolátumok antibiotikum érzékenységi profiljának a meghatározására. Piaci igény 
esetén akár az egyes integrációk telepeire külön-külön is el lehet készíteni egy-egy 
ilyen adatbázist. Ez támpontot nyújthat a megfelelő antibiotikum kiválasztásához a 
betegség fellángolása esetén. A leghatékonyabb megoldást azonban a rezisztencia 
mutációk azonosítása, s azokra specifikus molekuláris biológiai gyorstesztek 
kifejlesztése jelentené. Így a gyakorló állatorvosok gyors és célzott antibiotikum 
kezelést tudnak alkalmazni a fertőzött állományokon olyan szerrel, aminek a legjobb 
hatékonyság mellett megfelelő az élelmiszer egészségügyi várakozási ideje és a 
legkedvezőbb az ára is. A gazdasági veszteségek és az antibiotikum felhasználás 
mértéke és az antibiotikum rezisztencia kialakulásának a veszélye pedig 
nagymértékben csökkenthető lenne. 

f) A M. sp. 1220 és M. anatis egyre növekvő állategészségügyi jelentősége miatt, a 
hosszabb távú védekezési megoldást a vakcinázás jelentené. Ennek talán a legtöbb 
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eséllyel kecsegtető módja élő, attenuált vakcinák előállítása lenne. A vakcinatörzs 
előállítása során a MS-H és ts11 M. synoviae és M. gallisepticum vakcina törzsek 
előállítási protokollját lehetne követni, ami egy mutagén kezelés segítségével 
hőérzékeny klón előállítását jelenti. Ezt követően molekuláris rendszer kifejlesztése is 
szükséges, ami lehetővé teszi a vakcina törzs gyors elkülönítését a klinikai 
izolátumoktól, s ezáltal segíti a mentesítési és védekezési programok hatékonyságát. 

d) Hasznos lenne meghatározni a M. sp. 1220 és M. anatis virulenciáját befolyásoló 
géneket is, melyek szintén elősegíthetik a vakcina fejlesztéseket. Ezek a faktorok 
továbbá célpontul szolgálhatnak új baktérium ellenes készítmények, ún. 
antivirulencia gyógyszerek elkészítésében is. A több fajban is előforduló virulencia 
faktorokat célzó gyógyszerek költséghatékony lehetőséget nyújthatnának a 
különböző Mycoplasma fajok okozta fertőzések megelőzésére és kezelésére. 

 

Lehetséges együttműködő partnerek: 

7. Hazai: 
- Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 
- Állatorvos-tudományi Egyetem 
- Kaposvári Egyetem 
- Haszonállat Génmegőrzési Központ 
- Baromfi Termék Tanács 
- Nagyobb agrárcégek (pl.: Tranzit-ker Zrt., Hungerit Zrt., Toll 96 kft. stb.) 

 

8. Külföldi/Nemzetközi: 
- Kimron Veterinary Institute, Beit Dagan, Izrael 
- University of Georgia, Athens, GA, USA 
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A hazai sertés- és baromfiállományokat 
leginkább veszélyeztető vírusok molekuláris 

biológiai kutatása és vakcinák fejlesztése  

MTA ATK ÁOTI Készítette Zádori Zoltán 
 

Az ipari méretű sertés- és baromfiállományokban a fertőző betegségek megjelenése 
hatalmas gazdasági károkat okozhat. A vírusos megbetegedések megfékezése különösen 
nehéz, mivel hatásos gyógyszerek hiányában kizárólag a megelőzés az egyetlen hatékony 
védekezési forma. Jelen dokumentumban javaslatot teszünk a hazai baromfi- és 
sertésállományt veszélyeztető két-két vírusos fertőző betegség (madárinfluenza és 
Newcastle-betegség, ill. afrikai sertéspestis és sertés reprodukciós és légzőszervi 
szindróma) hatékonyabb megelőzését szolgáló vakcina fejlesztésére, valamint az állatok 
genetikai állományának javítását célzó kutatási program megvalósítására. 

1. Bevezetés 

Magyarországon a sertés- és baromfiágazat szolgáltatja az elfogyasztott hús és hústermékek 
alapanyagának kb. 88%-át. Ebben a két ágazatban található a legnagyobb számú haszonállat 
állomány is: 2015-ben Magyarországon a sertésállomány nagysága meghaladta a 3 milliót, 
míg a baromfiállományé a 40 milliót. A kedvező egészségügyi státusz fenntartása ezekben az 
ágazatokban nem csak a jövedelmezőség, de a társadalom alapellátása szempontjából is 
fontos. 

Mivel az állattartóknak költséghatékony módon kell megfelelniük a piaci követelményeknek, 
a világ más részeihez hasonlóan Magyarországon is folyamatosan növelniük kellett a 
gazdaságokban tartott állatok átlagos egyedszámát. Magyarországon a 2015-ös adatok 
szerint a sertésállomány közel ¾-ét mindössze 650 gazdasági szervezet birtokolta: ezek nagy 
létszámú, intenzív tenyészeteket jelentenek, ahol az átlagos egyedszám meghaladja a 3500 
egyedet. A tyúkállomány több mint 60%-át mindössze 434 gazdasági szervezet állítja elő, 
amely átlagosan 51 ezres egyedszámnak felel meg.  

A különböző nagygazdaságokban tartott állatok takarmányhasznosítást befolyásoló genetikai 
háttere általában hasonló (ugyanazok vagy hasonló produktivitásra képes fajták), így végső 
soron egy intenzív termelési rendszer biológiai és pénzügyi produktivitását főleg egyéb 
„külső tényezők”, mint például a takarmányozás, a tartási körülmények és az állományokat 
érintő fertőző betegségek befolyásolják.  

A nagy, zárt termelési egységek, amelyeket arra hoztak létre, hogy növeljék a 
gazdaságosságot és maximalizálják a termelékenységet, sajnálatos módon nagyban növelik a 
betegségek terjedési kockázatát is. A szűk térben tartott állatokat érő fiziológiai stressz az 
állatokat fogékonyabbá teszi a betegségekre, az állatok egymáshoz való közelsége pedig 
növeli a fertőző betegségek terjedésének esélyét, valamint a terjedés sebességét is. Emiatt 
az ipari méretű állományokban a fertőző betegségek megjelenése hatalmas gazdasági 
károkat és komoly állategészségügyi problémákat okozhat.  
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A vírusos megbetegedések kontrollálása különösen nehéz, mert legtöbb esetben nem áll 
rendelkezésre ellenük hatásos gyógyszer vagy gyógymód. A legtöbb haszonállatot érintő 
vírusos megbetegedés ellen a megelőzés jelenti az egyetlen hatékony védekezési módot. A 
vírusfertőzések megelőzhetők egyrészt az állattartó telepeken bevezetett szigorú higiéniai 
szabályok betartásával, másrészt vakcinázással. A mindennapi gyakorlatban az első 
megközelítés sok esetben csődöt mond, és számos esetben szükség lenne aktív védettség 
kialakítására vírus vakcinák alkalmazásával. Sajnos azonban számos olyan, sertést és 
baromfit érintő vírusos megbetegedés van, amely vagy már gondot okoz Magyarországon, 
vagy belátható időn belül nagy valószínűséggel gondot fog okozni, és vagy nincs ellene 
vakcina, vagy a meglevő vakcinák hatékonysága kívánnivalót hagy maga után. 

Az alábbi munkatervben két-két, a hazai sertés- és baromfiállományt veszélyeztető vírusos 
fertőző betegség hatékonyabb megelőzését szolgáló kutatási programra teszünk javaslatot: 

 

1.1. Madárinfluenza 

A madárinfluenza H5N8 fertőzés miatt a 2016-17-es járvány során nagyjából 3,3 millió 
baromfi, többségében kacsa és liba került kiirtásra. A közvetlen kár összege 3 milliárd 
forintra tehető, míg a baromfiágazatot érintő teljes kár összege meghaladja a 7 milliárd 
forintot. A vírust számos nem költöző vadmadárfajból izolálták országszerte, tehát valós 
veszélyt jelent, hogy a vírus endémiássá válik. Amennyiben ez bekövetkezik, és növekszik a 
járványos fertőzések gyakorisága, a társadalmi alapellátás és a jövedelmezőség 
fenntarthatósága érdekében elengedhetetlen aktívabb megelőzési stratégiák alkalmazása, 
mint például a vakcinázást tiltó jelenlegi rendeletek feloldása. A hatékony védekezést 
jelentősen elősegítené az állatok genetikai rezisztenciájának növelése, valamint olyan, a 
ma használatos oltóanyagoknál hatékonyabb vakcinák fejlesztése, amelyek lehetővé 
tennék a vakcinázott és fertőzött állatok szerológiai és nukleinsav alapú 
megkülönböztetését. 

 

1.2. Newcastle-betegség vírusa (NDV) 

A Newcastle-betegséget (régebbi nevén baromfipestis) okozó NDV (Newcastle disease virus) 
évtizedek óta komoly gazdasági károkat okoz Magyarországon, jelenleg is kötelező a 
baromfiállományok vakcinázása a vírus ellen. Az alkalmazott vakcinák megfelelő 
hatékonyságúak, habár a napos korban alkalmazott élővírusos vakcinák alkalmazása után 
gyakran jelentkezhetnek légzőszervi tünetekkel járó, nemkívánatos oltási reakciók, amelyek 
általában károsan befolyásolják az állatok produktivitását.  

A jelenlegi paradigma szerint az összes NDV-törzs egyetlen szerotípusba tartozik. Azonban a 
múlt század közepén fejlesztett vakcinatörzsek mára már genetikailag távol kerültek a 
jelenleg cirkuláló törzsektől, és a betegség tüneteinek kialakulását meggátolják ugyan, de a 
fertőződést és vírusürítést nem szüntetik meg. Félő, hogy a folyamatosan evolválódó vírus 
ellen a jelenlegi vakcinák hamarosan hatástalanok lesznek. Tovább növeli az aggályokat, 
hogy a galambokban rendkívül virulens, új genetikai tulajdonságokat mutató vírusok 
jelentek meg. 
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A felsorolt okok miatt fontos lenne a cirkuláló új genotípusokhoz közel álló modern 
vakcinák fejlesztése, amelyek jelentősen csökkenthetnék egy új típusú baromfipestis-járvány 
kitörési veszélyét, ugyanakkor a nemkívánatos oltási reakciók megjelenését is eliminálnák. 

 

1.3. Afrikai sertéspestis vírus (ASFV) 

A fertőzés még nem érte el Magyarországot, de hozzánk közeli (Lengyelország) és 
szomszédos (Ukrajna) országokban már jelen van és folyamatosan terjed. Fel kell készülni, 
hogy a vírus a közeljövőben az országhatáron belül is megjelenik. A betegséget 
behurcolhatják fertőzött vaddisznók, de fertőzött élelmiszerekkel is bekerülhet. A kórokozó a 
külső környezeti hatásokkal szemben rendkívül ellenálló, akár 100%-os elhullást is 
eredményezhet, ugyanakkor nincs ellene hatékony vakcina, ezért hatalmas károkat okozhat 
a hazai sertéságazatban. Egy hatékony alegység- vagy attenuált élővírusos vakcina 
kifejlesztése komoly előrelépést jelentene a vírus elleni védekezésben. 

 

1.4. Sertés reprodukciós és légzőszervi szindróma vírus (PRRSV) 

A PRRS elleni mentesítés jelenleg is folyik Magyarországon. A PRRSV által okozott károk és a 
mentesítés költségei hatékony vakcinázással jelentősen enyhíthetők lennének. Bár a piacon 
mind attenuált, mind inaktivált vakcinák jelen vannak, ezek hatékonysága és/vagy 
biztonságos volta megkérdőjelezhető. Mivel a szomszédos országok egyike sem PRRS-
mentes, a mentesség fenntartása céljából még a sikeres mentesítés után is valószínűleg 
szükség lesz az állatorvosi gyakorlatban jobban használható, biztonságosabb és 
hatékonyabb vakcina fejlesztésére. 

Úgy tűnik, hogy a vírus kártétele nem csak vakcinázással, de az állatok genetikai 
állományának javításával is visszaszorítható: a legújabb kutatások szerint lehetséges PRRSV-
rezisztens állatok létrehozása. A világ kutatási fejlesztési trendjeihez csatlakozva érdemes 
lenne PRRSV-rezisztens hagyományos magyar fajtákat előállítani (pl. mangalica, magyar 
nagyfehér sertés), és vizsgálat alá vetni, hogy a rezisztencia kialakulása hogyan befolyásolja 
ezen állatok produktivitását és húsminőségét.  

2. Kutatási terv 

2.1. Madárinfluenza 

Az influenzavírusok közül az influenza A vírus (INFAV) gazdaspektruma a legszélesebb: már 
több mint harminc fajból mutatták ki különböző változatait. Amellett, hogy nagyszámú 
emlős- és madárfajt képes fertőzni, rendkívüli genetikai és immunológiai változatossággal is 
rendelkezik.  

Az influenza A vírusok 80-120 nm átmérőjű, nagyjából gömb alakú, kissé pleomorf 
részecskék. A vírus burkában helyezkedik el a trimerizált hemagglutinin (HA) (vírusonként kb. 
500 kópia), a tetramerként előforduló neuraminidáz (NA) (kb. 100 kópia) és az M2 protein 
(20-50 kópia). A vírus burkán belül helyezkedik el a belső mag, amely magában foglalja a 
nyolc szegmensből álló, negatív szálú RNS genomot. Mindegyik RNS szegmenshez több 
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kópiában kötődik az NP fehérje, valamint a virális transzkriptáz, amely tartalmazza az RNS 
polimeráz komponenseit (PB1, PB2 és PA), ezek együtt alkotják az RNP komplexet. Az RNP-
ket egy réteg mátrixfehérje (M1) veszi körül. Egy virionban körülbelül 3000 M1 kópia 
található, ez az influenza vírusban legnagyobb számban előforduló szerkezeti fehérje. 

Az összes influenza vírus faj közül az INFAV változik a leggyorsabban. A változások két 
alapvető mechanizmus alapján történnek. Leggyakoribb esemény az úgynevezett antigén 
sodródás (antigenic drift). Ezek kis, maximum néhány aminosavat érintő változások, amelyek 
a vírus RNS replikációja során előforduló pontmutációk, illetve kisebb deléciók és inzerciók 
fixálódásának következményei. A mérések szerint a vírus RNS-függő RNS polimeráza igen 
magas mutációs frekvenciával (5x10-5 mutáció/nukleotid) dolgozik, amelynek 
eredményeként már egyetlen replikációs ciklus után szinte minden utód genomszekvenciája 
legalább egy nukleotidban eltér a szülői genomtól. 

A másik mechanizmus az antigén shift, amely a drifttel ellentétben nem viszonylag lassú 
folyamatként, hanem gyorsan, egy vagy néhány lépésen belül játszódik le. A shift során a 
populációban jelenlevő, különböző genetikai hátterű vírustörzsek között vírusszegmensek 
cserélődnek ki: ennek következtében a szülői vírusoktól jelentősen eltérő, új immunológiai 
tulajdonságokkal rendelkező utódvírusok keletkezhetnek. 

A vírus immunológiai tulajdonságait legnagyobb mértékben a két rendkívül változékony 
vírusfelszíni fehérje, a hemagglutinin (konzervált aminosavak száma <20%) és a 
neuraminidáz befolyásolja. Ezidáig tizennyolc hemagglutinin (H1-18) és tizenegy 
neuraminidáz (N1-11) ismert. A hemagglutinin egy kb. 560 aminosavas glikozilált és acilált 
fehérje, amelyből kb. 500 helyezkedik el a vírusburokban. A fehérje külső globuláris doménje 
felelős a receptorként szolgáló terminális sziálsavakat (N-acetil-neuraminsav) hordozó 
sejtfelszíni poliszacharidok kötődéséért. A szintén a vírusburokban helyet foglaló 
neuraminidáz a sziálsav enzimatikus hasításával biztosítja, hogy a sejtből kiszabaduló 
vírusrészecskék ne aggregálódjanak, és elősegíti, hogy természetes fertőzés során a virionok 
át tudjanak hatolni az epiteliális sejteket borító, poliszacharidokban gazdag nyálkarétegen.  

Jelenlegi tudásunk szerint a két fehérje kombinációja alapján 146 influenza A szubtípus 
létezik, amelyek közül kb. 131 fordul elő madarakban. A szubtípusokon belül is olyan jelentős 
genetikai és immunológiai eltérések (aminosav különbségek meghaladhatják az 50%-ot) 
alakulhatnak ki a hemagglutinin és a neuraminidáz szekvenciák között, amelyek két 
vírustörzs között megakadályozhatják a keresztneutralizáció kialakulását. A vírus többi 
fehérjéje sokkal nagyobb konzerváltságot mutat (konzervált aminosavak aránya>85%). 

Mivel a legtöbb szubtípus megtalálható bennük, általánosan elfogadott, hogy a vadon élő 
vízimadarak közül a lúdalakúak (Anseriformes) és lilealakúak (Charadriiformes) tekinthetők 
az influenza A vírus természetes gazdáinak. Általában ezekben az állatokban a vírus annak 
ellenére sem okoz megbetegedést, hogy rendkívül nagy mennyiségben replikálódik és ürül 
(az 1 g bélsárban ürített vírus mennyisége elérheti a 108.7 x 50% tojás fertőző dózist). Más 
madárfajoknál azonban, közöttük számos, a tyúkalakúak (Galliformes) közé sorolható 
haszonállatban (házityúk, pulyka, gyöngytyúk, fácán, fürj) komoly elhullásokat 
eredményezhet a vírusfertőzés. Habár az influenza-vírustörzsek patobiológiája jelentős 
törzsenkénti különbségeket mutathat, továbbá a gazdafaj, valamint az állatok egészségi 
állapota is jelentősen befolyásolja a tüneteket, az összes influenza vírust általánosan 
elfogadott kifejezéssel vagy magas (HPAI), vagy alacsony patogenitású (LPAI) törzsekként 
kategorizálják.  
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A vízimadarakról a tyúkalakúakra átkerülő vírusok legtöbb esetben alacsony patogenitásúak: 
ezek vagy tünetmentes fertőzést okoznak, vagy csak enyhe tüneteket produkálnak. Ezek 
következményeként minimális visszaesés tapasztalható a tojástermelésben vagy 
súlygyarapodásban. Azonban a H5 és a H7 típusú törzsek általában a gazdaváltás után, az új 
gazdához adaptálódva olyan mutációkon mehetnek keresztül, amelyek miatt erősen 
patogénekké válhatnak. Jellemzően szinte minden HPAI törzs súlyos elhullással járó 
szisztémás megbetegedéseket okoz házityúkban és más tyúkalakúakban, de a 
víziszárnyasokat legtöbbször nem fertőzi, vagy csak minimális tünetekkel járó fertőzést okoz. 
A HPAI törzseket (függetlenül az általuk fertőzött madárfajtól) az különbözteti meg az LPAI 
törzsektől, hogy magas titerben képesek szaporodni a belső szervekben, különös tekintettel 
a szívre és az agyra.  

A HPAI törzsek kialakulásának folyamatát LPAI vírusokból, és hogy ez miért korlátozódik főleg 
H5 és H7 típusú törzsekre, részleteiben még nem teljesen értjük. Az biztosnak tűnik, hogy az 
átalakulásban kiemelt szerepe van a H protein hasíthatóságának. Ahhoz, hogy a vírus fertőzni 
tudjon, a vírus felszínén a hemagglutinin prekurzor fehérjét (HA0) a celluláris proteázoknak a 
membrán fúziót elősegítő HA1 és HA2 alegységekké kell hasítania. Az LPAI vírusok egy 
monobázikus hasítóhelyet hordoznak a HA0-ban, amelyet csak a légutak és a belek hámján 
előforduló tripszin típusú proteázok képesek hasítani, a belső szervekben előforduló sokkal 
specializáltabb hasítóhellyel rendelkező intracelluláris proteázok nem. Ez a proteáz-specifitás 
jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az LPAI fertőzés a légző- és emésztőrendszerre 
korlátozódik. A HPAI vírusok az LPAI vírusokkal ellentétben egy polibázikus inzerciót 
hordoznak HA0 fehérjéjük hasítóhelyében. Az inszerció lehetővé teszi, hogy a legtöbb 
szövetben expresszált intracelluláris proteázok (pl. a furin) elhasítsák a H0-t, ennek 
következtében a belső szervek sejtjeiben is aktivált, fertőzőképes virionok termelődhetnek, 
ez pedig generalizált, sőt akár letális fertőzés kialakulását is eredményezheti. 

Egészen a 2000-es évek elejéig úgy gondolták, hogy kizárólag tyúkalakúakban jönnek létre 
HPAI törzsek, és azok elvesztik vízimadár-fertőző képességüket. 1996 előtt vadmadarakban 
mindössze egyetlen HPAI járványt dokumentáltak, ami ~1300 küszvágó csér (Sterna hirundo) 
elhullásához vezetett Dél-Afrikában. Azonban a 2000-es évek első éveitől egyre több 
bizonyíték merült fel, hogy egyes magas patogenitású törzsek képesek közvetlenül, vagy 
minimális változások után vízimadarakban is szisztémás fertőzést és elhullást okozni. A 
2002-ben pandémiát okozó Asia/H5N1 HPAI törzs, egy kacsákban csak inkonzisztens 
fertőzést okozó törzsből rövid idő alatt kacsákban is komoly elhullást okozó, a belső 
szerveket és az agyat is fertőző törzzsé mutálódott (Hong Kong 2002 vírusok). A 2005-2006-
os Eurázsiai-Afrikai H5N1 HPAI járvány idején számos bejelentés történt vándorló 
vízimadarak (Anatidae családba tartozó vadkacsák, vadlibák és hattyúk) elhullásáról.  

Ezen megfigyelések következményeként felvetődött, hogy ezek a madarak a vándorlási 
útvonalukon a vírus terjesztésével nagyban hozzájárulhatnak a HPAI járványok 
kialakulásához és gyors terjedéséhez. Egy 2016-os epidemiológiai tanulmány, amely 
részleteiben vizsgálta a 2014-15-ös H5N8 vírusszekvenciák változásait vándorló madarakban 
és háziszárnyasokban, egyértelmű bizonyítékokat szolgáltatott, hogy az élő állatok, valamint 
a hús- és hústermékek transzportja mellett a vándorló vízimadarak is komoly szerepet 
játszhatnak a madárinfluenza vírusok globális terjesztésében. 

Az 1990-es évek előtt HPAI járványok ritkán fordultak elő, és a fertőzött állományok 
kiirtásával viszonylag jól kontrollálhatónak bizonyultak. Azonban az elmúlt húsz évben a 
HPAI járványok száma globálisan is aggasztóan növekedett, emellett a vírus számos 
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változata endémiássá vált különböző, földrajzilag egymástól távol eső országokban is (pl. 
H5N1: Banglades, Kína, Egyiptom, India, Indonézia és Vietnam; H7N3: Mexikó). Azokban az 
országokban, ahol a HPAI endémiás, a vakcinázás a klinikai betegség visszaszorításának 
megszokott módjává vált, de ez ritkán vezetett vírusmentesítéshez is. Ennek egyik fő oka, 
hogy a hagyományos módszerekkel végzett vakcinázás (elölt vírusok, alegység vakcinák) 
főleg IgY ellenanyagokat indukál, ezek pedig sok esetben megakadályozzák a szisztémás 
fertőzést, és megszüntetik az influenza vírus okozta tüneteket, ám a nyálkahártyában 
szaporodó vírusok ürítését az állatokból csak lecsökkenteni tudják, megakadályozni nem.  

Emiatt a vakcinázás paradox módon hozzájárulhat a vírus fennmaradásához és további 
kártételéhez az érintett állományokban. Vakcinázott állatokban a víruspopulációt érő erős 
immunológiai nyomás miatt akár néhány hónap alatt is kialakulhatnak olyan új törzsek, 
amelyek immunológiailag már jelentősen eltérnek a populációban korábban keringő 
törzsektől, és képesek újra megfertőzni a szülői törzsek fertőzésén átesett és azoktól már 
védett gazdát. 

Az elölt vírust tartalmazó vakcináknak számos más hátrányuk is van, amelyek akadályozzák 
széleskörű használatukat: drágák és alkalmazásuk körülményes, mivel a madaraknak 
egyenként kell azokat parenterálisan beadni (injekciózni), szerológiailag nem lehet a 
vakcinázott madarakat a fertőzöttektől elkülöníteni, és nem váltanak ki sejtes immunitást.  

Egyes adatok szerint a vírus konzervatív fehérjéi ellen irányuló celluláris immunválasz (pl. NP 
PB2 és PA) hasonló hatékonyságú védelmet biztosíthat vakcinázott állatokban, mint a 
hemagglutinin és a neuraminidáz elleni humorális immunválasz. A celluláris immunitás 
kiváltása a konzervatív fehérjék ellen azzal az előnnyel is jár, hogy így akár a kiváltó 
vírustól/vakcinától eltérő szubtípusok ellen is hatékony védelem alakulhat ki. Elméletileg 
az élő, attenuált influenza vírusok képesek lennének mind a humorális, mind a sejtes 
immunválaszt kiváltani a vakcinázott állatokban. Azonban a vad vírustörzs és a vakcinatörzs 
közötti rekombináció lehetősége, valamint az, hogy az alacsony patogenitású törzsek 
mutációk révén magas patogenitásúvá revertálódhatnak, megakadályozza, hogy a 
baromfiágazatban élő, attenuált vakcinákat használjanak.  

A madarak immunkompetenciáját és az ürített vírus mennyiségét nemcsak a fertőző vírus 
tulajdonságai vagy az immunizálás módja, hanem az állatok genetikai háttere is befolyásolja. 
Egyes tyúkfajták és vérvonalak sokkal jobban ellenállnak az influenzafertőzésnek, és emellett 
sokkal kevesebb vírust is ürítenek, mint mások. A rezisztenciát (influenza vírus 
érzékenységet) okozó faktorokról keveset tudunk: egymásnak ellentmondó eredmények 
születtek az Mx és az MHC fehérjék különböző alléljeinek érintettségéről. Azonban valószínű, 
hogy a vírusra való érzékenység és a vírus ürítés csökkenése több gén együttes hatásának 
eredménye. 

A madárinfluenza-járvány visszaszorítását és megszüntetését elősegítő program komplex 
hatósági és járványügyi megközelítést igényel, amelyek költségei igen magasra rúghatnak. 
Ezen költségek jelentős csökkentését eredményezhetné a jelenlegieknél hatékonyabb és 
biztonságosabb vakcinák fejlesztése, és a vírusnak jobban ellenálló tyúkfajták nemesítése. A 
tervezett kutatások e célok megvalósítására irányulnak. 
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2.1.1. A kutatás fő irányai: 

2.1.2. Neuraminidáz fehérje kódoló, szegmens-hiányos, korlátozott replikációs 
képességű és alacsony patogenitású influenza A vírusok előállítása 
szövettenyészetben és tesztelésük in ovo vakcinaként 

Ezidáig csak néhány nem túl sikeres kísérlet történt arra, hogy reverz genetikai módszerekkel 
vagy hőérzékeny mutánsok felhasználásával olyan korlátozott replikációs képességű 
madárinfluenza-vírustörzseket állítsanak elő, amelyek in ovo vakcinaként szolgálhatnak. Mi 
egy szintén reverz genetikai módszeren alapuló új megközelítést szeretnénk megvalósítani, 
amelynek lényege, hogy előállítunk egy influenza neuraminidázt expresszáló sejtvonalat, 
amelyben olyan influenza vírust szaporítunk, amelyből hiányzik a neuraminidázt kódoló RNS 
szegmens. A neuraminidázt expresszáló sejtvonalon termeltetett szegmens-hiányos vírusok 
fertőzőképesek lesznek, mivel a sejt megtermeli a fertőzőképes virionok összeépüléséhez 
nélkülözhetetlen neuraminidázt. Azonban ezek a virionok a gazdába jutva csak egyetlen 
replikációs ciklusra lesznek képesek és nem terjednek, mert a gazda sejtjeiben a 
neuraminidáz hiányában nem keletkeznek fertőzőképes virionok. Mivel a neuraminidázon 
kívül a fertőzött sejtekben minden fehérje átíródik, a szegmens-hiányos vírussal fertőzött 
állatokban protektív ellenanyagok termelődhetnek a hemagglutinin és az M2 fehérje ellen, 
valamint celluláris immunválasz alakulhat ki minden fehérje ellen (kivéve a neuraminidázt). 
Emellett az ilyen vírustörzzel történő vakcinázás lehetőséget nyújt arra is, hogy mind 
immunológiai, mind PCR technikákkal elkülöníthetők legyenek a vakcinázott és vad vírussal 
fertőzött állatok. 

 

2.1.3. A tervezett munka menete és a megvalósításban résztvevő intézmények: 

- Reverz genetikai rendszer felépítése. Egy alacsony patogenitású influenza A törzs 
szegmenseinek transzkripciós plazmidokba klónozása (negatív és pozitív szál). 
Konstrukciók tesztelése: fertőzőképes virionok és neuraminidáz fragmens-hiányos 
virionok előállítása transzfekcióval immortalizált sejtvonalon (MTA FVCs, NÉBIH-MBL, 
NÉBIH-BSV).  

- Konstitutív és indukálható promóterek szabályozása alatt álló neuraminidáz 
konstrukciók tranziens expressziós tesztelése különböző INFAV érzékeny 
sejtvonalakban. Megfelelő sejtvonal és konstrukció kiválasztása hatékony 
neuraminidáz fragmens-hiányos virion termeléshez (MTA FVCs). 

- Stabil neuraminidáz expresszáló sejtvonal készítése antibiotikum szelekcióval (G418, 
hygromycin B) (MTA FVCs).  

- Fragmens-hiányos virionok előállítása stabil, neuraminidáz expresszáló sejtvonalon 
(MTA FVCs). 

- Immunizálási kísérletek neuraminidáz fragmens-hiányos virionokkal. In ovo és 
naposcsibe immunizálás, ráfertőzés rokon és más szerotípusba tartozó HPAI 
törzsekkel BSL3 állatházban (Prophyl Kft). Immunológiai válasz és a vírusürítés 
mennyiségi mutatóinak meghatározása (MTA FVCs, NÉBIH-MBL, NÉBIH-BSV). 
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2.1.4. Baromfifajok- és fajták tesztelése influenza A vírusra mutatott nagyobb 
ellenálló képességre és kisebb ürítésre  

Mivel egyes baromfifajták ellenállóbbak lehetnek az INFAV-ra másoknál, ezért e variabilitás 
feltárása segítheti a vírus elleni védekezést. Első lépcsőben felmérjük a tyúk, lúd, kacsa, 
gyöngytyúk és pulyka fajokon belül fajták és egyedek közötti változatosságot a vírusra adott 
immunválaszban: ez megteremtheti a lehetőségét, hogy produktív vírus rezisztens fajtákat 
nemesítsünk ki. A vizsgálatok a fertőzés lefolyásában (mortalitásában, morbiditásában és 
regisztrálható kórélettani paramétereiben, beleértve a vírusürítést) található különbségek 
feltárására irányulnak.  

Elsősorban lúd fajban látunk olyan lehetőségeket, egyben szükséget, amelyek közvetlen 
gyakorlati jelentőséggel bírnak. A lúdtenyésztésben hazánknak európai mércével jelentős 
pozíciója van és nemzetgazdasági jelentősége sem elhanyagolható. Ehhez képest az ágazat 
döntően külföldi genetikai alapokon működik. Ebben a fajban még állnak rendelkezésre 
olyan hazai genetikai erőforrások, amelyek a gazdasági célú tenyésztésre alkalmasak, ill. 
alkalmasak lehetnek a külföldi genotípusok alternatívájaként.  

 

2.1.5. A tervezett munka menete és a megvalósításban részt vevő intézmények: 

- Tradicionális hazai és az intenzíven tartott baromfifajták (tyúk, lúd, kacsa, gyöngytyúk 
és pulyka) genetikai különbségeinek felmérése SNP-chip technológiával, fajtajelleg 
genetikai azonosítása mikroszatellita markerezéssel (HÁGK-HFI, HÁGK-GSz, SZIE-
GMBI). 

- INFAV-érzékenység felmérése intenzív termelésben tartott és őshonos magyar 
baromfi (tyúk, kacsa, gyöngytyúk és pulyka) fajtákban. Ráfertőzési kísérletek HPAI 
törzsekkel BSL3 állatházban (HÁGK-HFI, Prophyl Kft). Érzékenység és ürítés 
mennyiségi mutatóinak meghatározása (MTA FVCs, NÉBIH-MBL). 

- Magyar és külföldi lúdfajták HPAI érzékenységének összehasonlítása ráfertőzési 
kísérletekkel BSL3 állatházban (HÁGK-HFI, Prophyl Kft, MTA FVCs, NÉBIH- MBL). 

 

2.1.6. A kutatás eredményeinek potenciális hasznosítói: 

Baromfi Termék Tanács, 

Oltóanyag gyártók és forgalmazók: pl. PROPHYL Állategészségügyi Diagnosztikai Kutató és 
Szolgáltató Kft., CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt., Fluart Innovative Vaccines Kft. 

Nagyobb agrárcégek: pl. Bábolna Tetra Kft., Gallus Kft., Gallfood Kft., Nagisz Zrt., Master 
Good cégcsoport, stb.) 

 

2.2. Newcastle-betegség vírusa (NDV) 

Annak ellenére, hogy a Newcastle-betegséget (régebbi nevén baromfipestist) már 1926-ban 
felfedezték, és azóta jelentős előrelépés történt a diagnózis és vakcinázás területén, a 
betegség világszerte még mindig hatalmas károkat okoz a baromfiágazatban.  
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A Newcastle-betegség vírusa (NDV) a Paramyxoviridae család Avulavírus nemzetségébe 
tartozó 1-es típusú Avian Paramyxovirus (APMV-1). Valamennyi Newcastle-betegséget okozó 
vírustörzs az APMV-1 csoportba tartozik.  

Az NDV virionok kb. 150 nm átmérőjű, nagyjából gömb alakú, kettős lipidmembránnal 
rendelkező, pleomorf részecskék. A vírus burokba ágyazódva helyezkedik el a vírus két 
trimerizált glikoproteinje, a hemagglutinin-neuraminidáz (HN) és a fúziós protein (F). A burok 
alatt a mátrix (M) proteinek rétege helyezkedik el, amelyek kölcsönhatásban állnak a kb. 
15000 nukleotid hosszúságú, egyszálú (negatív), nem szegmentált RNS genomot burkoló 
nukleoproteinekkel (NP). Az NP fehérje az RNS genommal és a hozzájuk kapcsolódó, a 
replikációban és transzkripcióban részt vevő, csak néhány kópiában jelenlévő 
phosphoprotein (P) és az RNS-függő RNS polimeráz (L) proteinekkel együtt alkotja a 
ribonukleoprotein (RNP) komplexet. Ezeken a fehérjéken kívül a P fehérje mRNS-ének 
editálása (1, illetve 2 guanin inszertálódása) révén még két másik fehérje – V és W – is 
keletkezik. A V fehérje a vírus egyik virulenciát befolyásoló tényezője, és interferon 
antagonista hatása van. 

A HN protein a sejt sziálsav (N-acetil-neuraminsav) tartalmú sejtfelszíni receptoraihoz 
kötődik, ugyanakkor neuraminidáz aktivitása révén hasítani is képes a sziálsavat. 
Konformációváltozása indukálja az F protein membránfúziót kiváltó aktivitását. Mindkét 
protein képes az NDV ellen protektív humorális immunválaszt indukálni, és mindkettő 
szerepet játszik a vírus virulenciájának kialakulásában is. 

A fertőzött állatokban kialakított tünetek szerint az NDV-törzsek négy virulencia-csoportba 
sorolhatók: avirulens, lentogén, mezogén és velogén. Az avirulens törzsek tünetmentes 
enterális fertőzést okoznak. Számos vakcina és vakcinaként használt törzs tartozik ebbe a 
csoportba (pl. V4, V4-HR, I-2). A lentogén, azaz alacsony virulenciájú törzsek csak enyhe 
légzőszervi tüneteket idéznek elő, és közéjük sorolhatók a leggyakrabban használt 
vakcinatörzsek is (F, B1, La Sota). A mezogén törzseket mérsékelt virulencia és elsősorban 
légzőszervi tünetek jellemzik, járványokat ritkán, legfeljebb fiatal álatokban okoznak, 50% 
alatti mortalitással. A velogén (virulens) törzsek kétféle kórformát okozhatnak: a 
neurotróp kórformánál az idegrendszeri tünetekhez légzőszerviek is társulnak, míg a 
viscerotróp kórforma bélgyulladással, vérzésekkel és gyors elhullással jár, gyakran 
idegrendszeri tünetek nélkül. A velogén törzsek által kialakított járványra 100%-os mortalitás 
jellemző. Adott vírustörzs virulenciáját nemzetközi megállapodás alapján, genetikai és 
biológiai jellemzőket figyelembe véve határozzák meg. Egy törzs akkor tekinthető 
virulensnek, ha (1) a fúziós fehérje prekurzor (F0) hasítóhelyének 113-116-os pozíciójában 
egy vagy több bázikus aminosav van, és a 117-es pozícióban egy phenylalanine található, 
vagy (2) egy napos csirkékben (Gallus gallus) az intracerebrális patogenitás index (ICPI) érték 
0,7. A járványokozó virulens törzsek ICPI értéke általában meghaladja az 1,6-t.  

NDV-fertőzést eddig több mint 235 madárfajból mutattak ki. A virulens NDV (vNDV) törzsek 
okozta megbetegedések tyúkféléken kívül gyakran előfordulnak galambokban és füles 
kárókatonákban, időnként más vadmadár fajokban is.  

Az NDV-fertőzést követő lappangási periódus és a klinikai betegség lefolyása több tényezőtől 
függ. A klinikai tünetek általában a vNDV-fertőzést követő három-hat napon belül jelennek 
meg: ez függ a gazdaállat fajtájától, a gazdaállat NDV-immunitásától, a fertőző vNDV-törzs 
virulenciájától és a vírus mennyiségétől is. A vNDV először az orális szekrétumokkal ürül és a 
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fertőzés utáni 3-4. napon éri el a csúcsmennyiséget; a kloakán át történő ürítés csak később 
kezdődik. 

A különböző NDV-törzsek között jelentős filogenetikai eltérések lehetnek. Az F protein 
kódoló szekvencia alapján a vírustörzsek rendszertanilag I. és II. osztályba sorolhatók, a II. 
osztály pedig további 16 genotípusra osztható.  

Az I. osztályba tartozó vírusokat általában vadmadarakból izolálják, és egyetlen törzset 
leszámítva (chicken/Ireland/1990) általában gyenge virulenciával rendelkeznek. A II. 
osztályba tartozó, I-es genotípusú NDV-törzsek mindegyike gyenge virulenciájú, egyetlen 
vNDV-t leszámítva, amelyik Ausztráliában okozott járványt 1998-ban. A II. osztályba tartozó, 
II-es genotípusú NDV-törzsek alacsony virulenciával rendelkeznek, némelyiket (B1, 
LaSota, VG/GA) vakcinaként használják, de vannak közöttük ritkán izolált vNDV-k is. A III–IX 
és XI–XVI genotípusú NDV-törzsek mindegyike virulens. A X-es genotípusú NDV-törzsek 
mindegyike alacsony virulenciájú, leggyakrabban vadmadarakból izolálják őket, bár 
némelyiket baromfifajokban is megtalálták.  

Gazdaváltás után az NDV-k genetikai szelekció útján adaptálódnak. A gazdához való 
alkalmazkodás során a genetikai változások következményeként az új fajban jelentősen 
javulhat a vírus fertőzőképessége, míg más fajokban – beleértve az eredeti gazdát is – a 
fertőzőképesség jelentősen csökkenhet.  

Az NDV epidemiológiájával foglalkozó szakértők szerint komoly járványügyi problémákat 
okozhat a jövőben, ha a galambokban található VIb genotípusú vNDV átterjed a háziasított 
baromfiakra, főként olyan országokban, ahol nem vakcinázzák a tyúkállományokat. 
Általánosságban is elmondható, hogy a vakcinázatlan galambok és a baromfiak közti NDV 
törzsek cseréje, az azt követő adaptálódás, és az ezzel járó szerológiai és virulencia 
változások folyamatos aggodalomra adnak okot. Magyarországon főleg a nem megfelelően 
vakcinázott háztáji baromfiállományok veszélyeztetettek, a Balkán-félszigeten endémiás, 
magas virulenciájú (VII.d) NDV fertőzéstől. 

A jelenleg elfogadott paradigma szerint valamennyi NDV ugyanabba a szerotípusba tartozik. 
Mivel csak egyetlen szerotípus létezik, elvileg bármelyik NDV-törzs használható vakcinaként, 
és minden vakcina védelmet nyújt bármely vírustörzs által okozott megbetegedés ellen.  

Néhány tanulmány azonban azt mutatja, hogy a felülfertőző vírustörzshöz hasonló 
törzsekből előállított vakcinák csökkenthetik a vakcinázott madarak által ürített (szájgaratból 
tamponálással vett mintákban) vírusok mennyiségét, illetve a vírusürítő egyedek számát. Az 
immunizált állatok hemagglutinácó-gátló (HAG) titerének mérése is azt bizonyítja, hogy élő 
vakcinával történő oltás után különböző ellenanyagszintek mérhetők a HAG-hoz használt 
törzsektől függően. Ezen kísérletek bizonyítják, hogy némelyik NDV-törzs erősebb protektív 
hatást indukálhat közeli rokon vírustörzsek ellen, mint a távolabbiak ellen.  

Az NDV elleni küzdelemben a vakcinázással létrehozott humorális immunválasz és a 
neutralizáló ellenanyagok jelenléte a nyálkahártyákon és a szérumban alapvető fontosságú, 
azonban a vírusürítés csökkentésében a celluláris immunitás kialakításának is komoly 
szerepe van. A vakcinázott és vNDV-vel felülfertőződött madarak valamilyen mértékben 
biztosan ürítik a vírust. Egy vakcinázási program sikerességéhez az szükséges, hogy a nem 
vakcinázott egyedekhez képest két-három nagyságrenddel csökkentse az ürítés mértékét. 
Úgy tűnik, az élővírusos-vakcinák – jobb celluláris immunitást kiváltó képességük miatt – 
hatékonyabban képesek gátolni a vírus ürítését, mint az inaktivált vagy az alegység vakcinák. 
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Több előnyös tulajdonságuk mellett (olcsóbb és gyorsabb beadásmód) ez az egyik oka, hogy 
az élő NDV-vakcinák terjedtek el jobban. 

A megfelelő attenuált vakcinatörzs kiválasztását tovább bonyolítja, hogy a vakcinatörzsek 
ellenanyag kiváltó képessége sem egyforma, és ezt az adagolásmód is nagyban befolyásolja. 
Sokszor előfordul, hogy spray formában vagy ivóvízzel adagolt oltóanyag csak az egyedek 
50%-ban éri el a kívánt immunológiai hatást. Emiatt az NDV esetében is kívánatos lenne az in 
ovo immunizáció, de jelenleg nem létezik olyan attenuált vakcinatörzs, amely így használva 
biztonságos módon képes megfelelő szintű lokális és/vagy szisztémás immunitást indukálni, 
és ezzel kiválthatná a jelenleg leggyakrabban használt szembe cseppentős vakcinázási 
eljárást.  

A fenti tények ismeretében úgy tűnik, hogy az NDV elleni védekezés javítása a madár 
influenzához hasonlóan komplex kutatás-fejlesztési megközelítést igényel, amely magában 
foglalja hatékonyabb, egyszerűbben használható vakcinák fejlesztését. A tervezett kutatások 
ezeket a célokat szolgálják.  

 

 

2.2.1. A kutatás fő iránya: 

2.2.2. Többszörös mutáns V és W protein negatív, in vivo korlátozott szaporodású 
attenuált NDV-törzs előállítása a tyúkállományt jelenleg veszélyeztető vad típusú 
törzsekből V protein expresszáló szövettenyészetben 

Még távol vagyunk a vírus replikációt befolyásoló összes tényező megértésétől, azonban az 
NDV-ben számos olyan genetikai mutáció ismert, amelyek befolyásolják a gazdaspecifitást, a 
virulenciát, valamint az immunválaszt. Ilyen mutációk előfordulhatnak például az F protein 
hasítóhelyében, a HN protein citoplazmatikus és nyél (stalk) doménjeiben és glykozilációs 
helyeiben, valamint a V proteinben. Ezeknek a protein doméneknek célzott halmozott 
megváltoztatása tovább korlátozhatná egy sejtvonalon attenuált vad vírus szaporodását, 
növelné az immunitását, és jelentősen csökkentené a velogén törzzsé való revertálás 
veszélyét.  

Vakcinázási szempontból különösen sok előnnyel járna a V protein kiütése, mivel az ilyen 
vírusok a fertőzés folyamán fellépő interferon aktiválást nem tudják gátolni. Ezért a 
gazdában a nagyobb mennyiségben szintetizálódó interferon hatására potenciálisan erősebb 
immunválasz kiváltására képesek, mint a V proteinnel rendelkező vírusok. Azonban a V 
protein hiányában nem csak in vivo, de in vitro is erőteljes titercsökkenés következik be, 
ezért a V protein-hiányos vírus magas titerű előállításához V protein expresszáló sejtekre van 
szükség.  

 

2.2.3. A tervezett munka menete és a megvalósításban résztvevő intézmények: 

- Magyarországi virulens NDV-törzsek izolálása és adaptálása szövettenyészethez (30 
passzázs) (MTA-FVCs, NÉBIH-BSV). 

- Csirkék fertőzése szövettenyészet-adaptált törzsekkel. Az adaptált törzsek virulencia 
jellegének meghatározása. A fertőzésre adott immunválasz (HAG titer) és a 
vírusürítés mennyiségi paramétereinek meghatározása (bélsár, száj tampon) qPCR-
rel. A vakcinára nézve legkedvezőbb immunológiai tulajdonságot mutató vírus 



57 

kiválasztása (mérsékelt virulencia, magas ellenanyag titer, alacsony ürítés) (Prophyl 
Kft, MTA-FVCs, NÉBIH-BSV). 

- A potenciális vakcinatörzs klónozása, a reverz genetikai rendszer felépítése: teljes 
hosszúságú negatív szálú genom és a helper funkciót szolgáltató NP, P és L 
proteineket kódoló gének klónozása expressziós plazmidba, fertőzőképes virionok 
létrehozása a konstrukciók transzfekciójával (MTA-FVCs). 

- V protein gén klónozása konstitutív és indukálható promóterek szabályozása alatt álló 
expressziós plazmidokba. Konstrukciók tranziens expressziós tesztelése NDV 
érzékeny sejtvonalakban. Stabil V protein expresszáló sejtvonal létrehozása 
antibiotikum szelekcióval (G418, hygromycin B) (MTA-FVCs). 

- Attenuációt elősegítő célzott módosítások különböző kombinációinak (F protein 
hasítóhelyében, a HN protein citoplazmatikus és nyél (stalk) doménjeiben és 
glykozilációs helyeiben, valamint a V protein kiütése) létrehozása a klónozott 
genomban. A módosított fertőző klónok transzfekciója V protein expresszáló 
sejtekbe, és a keletkezett mutáns törzsek felszaporítása (MTA-FVCs).  

- A mutáns törzsek virulenciájának és immunológiai tulajdonságainak tesztelése 
tojásban és csirkékben. Vakcinajelölt vírustörzsek kiválasztása (Prophyl Kft, MTA-
FVCs, NÉBIH-BSV). 

- Ráfertőzési kísérletek vakcinajelölt vírusokkal immunizált állatokban. (Prophyl Kft, 
MTA-FVCs, NÉBIH-BSV). 

 

2.2.4. A kutatás eredményeinek potenciális hasznosítói: 

Baromfi Termék Tanács, 

Oltóanyag gyártók és forgalmazók: pl. PROPHYL Állategészségügyi Diagnosztikai Kutató és 
Szolgáltató Kft., CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. 

 

2.3. Afrikai sertéspestis vírus (ASFV) 

Az afrikai sertéspestis (ASF) az egyik legmagasabb elhullási aránnyal járó sertésbetegség. 
Házisertésben haemorrhagiás lázat vált ki, amely gyakran a fertőzött állatok 100%-os 
elhullásához vezet. A betegséget először 1921-ben, Kenyában írták le: valószínű, hogy a 
kórokozó először Délkelet-Afrikában került át valamelyik természetes gazdáról házi sertésre 
(Sus scrofa domesticus), és innen terjedt szét Afrikán keresztül a világ többi részére. 

Afrika szubszaharai részén ma is endémiás a betegség: itt a fertőzési ciklus résztvevői a 
házisertések, a természetes gazdának számító folyami disznók (Potamochoerus larvatus), 
varacskos disznók (Phacochoerus aethiopicus), és az Ornithodoros genusba tartozó lágy 
kullancsok. A betegség kórokozója az Asfarviridae család Asfivírus rendjébe tartozó afrikai 
sertéspestis vírus (ASFV). Az ASFV ahhoz képest, hogy DNS vírus, meglehetősen nagy 
genetikai változatossággal rendelkezik: a p72-es fehérje (B646L gén) egy darabjának 
nukleotid-szekvenciáját felhasználva eddig 22 genotípusát azonosították. Afrikában mind a 
22 genotípus megtalálható. Az európai, valamint a dél- és közép-amerikai régióban egészen 
2007-ig a főleg Nyugat-Afrikában gyakori I-es genotípus okozott járványkitöréseket. 2007-
ben azonban a kaukázusi régióban feltűnt a vírus II-es genotípusa, amelyet addig főleg csak a 
kelet-afrikai országokban észleltek.  
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Az ASFV perzisztensen fertőzi a természetes gazdákat, bennük azonban – a házisertéssel 
ellentétben – genotípustól és törzstől függetlenül semmilyen betegséget nem okoz. Az 
európai vaddisznó viszont érzékeny a vírusra: a klinikai tünetek és a elhullási arány hasonló a 
házisertésekben tapasztaltakhoz.  

A fertőzést okozó vírustörzs virulenciájától függően a klinikai tünetek jelentős 
változékonyságot mutathatnak az állatokban. A virulens vírus okozta betegség heveny 
formáját magas láz (40–42ºC), a végső stádiumban tüdővizenyő okozta légzőszervi 
problémák, és 4-10 napon belüli, 100% körüli elhullás kíséri. A heveny formára leginkább 
jellemző kórbonctani elváltozások: vérzéses jellegű lépinfarktus, vérzések a nyirokcsomók 
kéreg- és velőállományában, főként a gasztrohepatikus és vese körüli nyirokcsomókban, 
pontszerű vérzések a vesekéregben, valamint a savós- és nyálkahártyákban. Kevésbé virulens 
törzseknél az elhullás 30-70%, és a kevésbé jellegzetes tünetek összetéveszthetők más 
sertésbetegségek tüneteivel. Alacsony virulenciájú törzsek akár tünetmentesen is 
fertőzhetnek, az ilyen vírusok azonban akár 15 hónapig is perzisztálhatnak az állatokban. A 
fertőzést legyőző állatokban védettség alakul ki a közeli rokon virulens vírusok ellen is. 

Az ASFV általában fertőzött állatok, vírussal szennyezett anyagok, fertőzött sertéshús alapú 
készítmények vagy kullancsok révén terjed. Azonban régiónként és országonként jelentősen 
eltérő a kép az ASFV átvitelét és perzisztálását illetően. A Kaukázusban, Kelet-Európában és a 
balti országokban a házisertések és az európai vaddisznó (Sus scrofa) populációk közötti 
érintkezés az egyik legfontosabb tényező a betegség terjedésében. Emellett az élőállatok és 
húskészítmények szállítása is komoly veszélyforrás.  

Az ASFV meglehetősen ellenálló környezeti hatásoknak, hónapokig képes fertőzőképességét 
megőrizni sertéshúsban, sertészsírban és sertésbőrben, valamint kísérleti körülmények 
között 0ºC alatt és szobahőmérsékleten tárolt különféle sertéshús készítményekben (kolbász 
és szalámi). Lettországban és Litvániában a közelmúltban végzett epidemiológiai vizsgálatok 
szintén azt mutatják, hogy a friss fű és a magok, amelyek fertőzött vaddisznókból származó 
váladékkal lehetnek szennyezettek, szintén megfertőzhetik a háztáji gazdaságban tartott 
sertéseket. 

A vírus hatékonyan detektálható a már meglevő laboratóriumi technikákkal (ELISA, PCR). A 
Spanyolországban sikeresen végrehajtott mentesítési program azt mutatja, hogy a 
szerológiai vizsgálatok hatékony eszközként szolgálnak az ASFV perzisztensen fertőzött 
egyedekből történő eliminációjához. 

Az ASFV in vivo főleg a fertőzött állatok makrofág és monocita sejtjeit fertőzi, de vírus 
szaporodást sikerült kimutatni már endotél sejtekben, hepatocitákban, vese sejtekben és 
neutrofil granulocitákban is. A vírus replikációja a citoplazmában történik.  

Az ASFV nagy, burkos, ikozaéderes vírus, átlagos átmérője 200 nm. Genomszerkezete nagyon 
hasonlít a poxvíruséhoz, duplaszálú DNS (dsDNA) alkotja, amelynek végein hajtű szerkezetet 
képező, kovalensen zárt, fordítottan ismétlődő szekvenciák találhatók. A genom hossza 170 
és 193 kilobázis pár (kbp) között van, és körülbelül 151-167 fehérje kódoló szakaszt (ORF) 
tartalmaz. A gének kb. 1/3-a in vitro nem alapvető fontosságú a vírus replikációhoz, de in 
vivo fontos szerepet játszik a gazda immunrendszerének elnyomásában és a vírus 
terjesztésében. 

Jelenleg 19 génről bizonyították be, hogy szerkezeti fehérjét kódol: e fehérjék némelyikét a 
vírusrészecske különböző rétegeiben sikerült is azonosítani. Úgy tűnik azonban, hogy az érett 
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víriont felépítő fehérjék száma ennél sokkal nagyobb, mivel tisztított, extracelluláris 
vírusrészecskék kétdimenziós elektroforézis vizsgálatával 54 különböző szerkezeti fehérje 
komponenst sikerült kimutatni.  

Az ASFV virion szerkezete rendkívül komplex, több, egymástól jól elhatárolható rétegből épül 
fel. A belső mag (vagy nucleoid) tartalmazza a genomot, ez a matrixba (vagy belső maghéj) 
van ágyazva, amit egy belső membrán borít. Az intracelluláris virionok legkülső rétegét a 
kapszid képezi. Az extracelluláris virionoknak ezen kívül van még egy külső burka is, amely a 
bimbózási folyamat során jön létre a plazma membrán lefűződésével. A vírus sejtfelszíni 
receptort kötő p12 fehérje a tisztított virionok burkában lokalizálódik. Egy másik vírusfehérje 
(pE402R), amelyikről feltételezhető, hogy a külső burokban lokalizálódik, a sejtes CD2 virális 
megfelelője, ami a fertőzött sejtek hemadszorpciójában tölt be szerepet  

A burok a vírus kódolta fehérjék mellett a gazdasejt által kódolt p24 nevű sejtfehérjét is 
kódolja. Mind az extracelluláris, mind az enkapszidálódott intracelluláris virionok fertőzőek.  

Az ASF ellen jelenleg nem áll rendelkezésre vakcina. Az eddigi, hagyományos módszereken 
alapuló vakcina-előállítási próbálkozások (fertőzött sejt-extraktumok, sertések perifériás 
véréből kinyert leukociták felülúszója, tisztított és inaktivált virionok, fertőzött, 
glutáraldehiddel kezelt makrofágok, illetve detergenssel kezelt, fertőzött alveoláris 
makrofágok használata, sorozat passzált attenuált vírusok) nem vezettek eredményre. A 
legyengített kórokozókkal szerzett tapasztalatok alapján a CD8 T-sejtek és a celluláris 
immunválasz aktiválásának kulcsszerepe van a védettség kialakulásában.  

Régebben úgy vélték, hogy az ASFV-t vírus-specifikus antitestekkel nem lehet neutralizálni, 
és csak megfelelő specifikus celluláris immunválasz kialakítása hozhat áttörést a vírus elleni 
védekezésben. Azonban az 1980-as évektől számos kísérlet történt ASFV elleni védettség 
kiváltására szövetkultúrában passzált, legyengített vírusokkal, illetve alacsony virulenciájú 
izolátumokkal. Ezek a kísérletek árnyalták a képet és rámutattak, hogy a celluláris immunitás 
kialakítása mellett az ellenanyag termelődés kiváltása is fontos része az ASFV elleni 
védettség kialakulásának. Ezt mutatja az is, hogy vírusfertőzött állatok immunglobulinjának 
passzív transzfere – akár kolosztrum útján át is – az egészséges állatokban viszonylag jó 
hatásfokkal képes megakadályozni az ASF betegség kialakulását. Monoklonális ellenanyagok 
is léteznek, amelyek neutralizálni képesek egyes vírustörzseket. Legalább négy olyan 
vírusfehérjét azonosítottak (pE402R, p54, p30 és p72), amelyek biztosan szerepet játszanak 
az ASFV in vivo neutralizációjában. Míg az anti p72 és p54 ellenanyagok a receptorkötést 
blokkolják, addig a P30 ellenanyagok a vírus internalizációját gátolják a sejtfelszínen. A 
hemadszorpcióért felelős pE402R a fertőzött makrofágok felszínén expresszálódik, de a 
fehérjével immunizált állatoknál viszonylag magas szintű védettség alakul ki letális fertőzés 
ellen. 

A vakcinafejlesztések többsége ezidáig a szisztémás immunitás kialakítására fókuszált. 
Azonban a vírus leggyakrabban a légző- vagy emésztőrendszer nyálkahártyáin keresztül jut 
be a fertőzött állatok szervezetébe. ASFV-re specifikus mukozális immunitás kialakítása a 
belső nedves testfelszíneken elvileg meggátolhatná a vírus fertőzés kialakulását. A mukozális 
immunitás fontosságára utaló jel lehet, hogy a kis dózisú, legyengített vírussal végrehajtott 
intranazális immunizálás sokkal hatékonyabb védettséget eredményez, mint a nagyobb 
dózissal, intramuszkulárisan végzett immunizáció. 
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2.3.1. Az ASFV-vel tervezett kutatások két fő iránya: 

2.3.2. ASFV antigén prezentáló, nem patogén, sertésben rezidens vagy tranziens bél-, 
száj- és orrnyálkahártya baktériumok előállítása és ezek in vivo tesztelése  

Számos adat van arra, hogy nyálkahártyán megtelepedő vagy megtapadni képes nem 
patogén baktériumok erős immunválaszt képesek kiváltani a nyákahártyával asszociált 
immunrendszer (mucosa-associated lymphoid tissue – MALT) sejtjeiben. Mi több, sikerült 
kimutatni, hogy E. coli-ban expresszált antigének a MALT-ban is jelenlévő antigénprezentáló 
sejtjeiken keresztül képesek az ASFV elleni immunitás kialakításában is kulcsszerepet játszó 
CD8+ sejtek aktiválására. 

 

2.3.3. A tervezett munka menete és a megvalósításban részt vevő intézmények: 

- ASFV antigének (pE402R, p54, p30 és p72) klónozása betegséget nem okozó, de 
nyálkahártyában kolonizációra képes E. coli, Lactobacillus, Bordetella bronchiseptica 
baktériumokban szekréciós és sejtfelszíni lokalizációt biztosító vezető (leader) 
szekvenciákkal plazmidokba (MTA-FVCS, MTA-LBCs).  

- A fehérjék expressziójának in vitro tesztelése immunológiai módszerekkel (MTA-
FVCS). 

- Sertések immunizálásának optimalizálása az ASFV antigéneket expresszáló 
baktériumokkal BSL2 állatházi körülmények között (MTA-LBCs), és a kialakult 
immunitás mértékének meghatározása in vitro ASFV plakk-redukciós 
vírusneutralizációval és kvantitatív PCR-rel BSL3 laborban (MTA-FVCS). 

- In vivo ASFV ráfertőzési kísérletek ASFV antigéneket prezentáló baktériumokkal 
immunizált sertésekben BSL3 állatházban (Prophyl Kft). Virológiai, immunológiai és 
patológiai vizsgálatok a hatékonyság megállapítására BSL3 laborban (MTA-FVCS, 
ÁEPT). 

 

2.3.4. Az ASFV szaporítására alkalmas sertés eredetű sejtvonalak alapítása 

A legyengített kórokozók célzott megváltoztatását, tanulmányozását és előállítását nagyban 
gátolja, hogy jelenleg nincs makrofágból vagy akár más szövetből származó, sertés eredetű, 
immortalizált sejtvonal, amelyben a vírus minden törzse (vagy legalább a törzsek többsége) 
izolálható és szaporítható lenne. Az ASFV legjobban primer monocita/makrofág sejtekben 
szaporodik: in vitro és az in vivo adatok is azt mutatják, hogy ezek a sejtek tekinthetők a vírus 
szaporodás gazdasejtjeinek. Sertés eredetű monocita/makrofág sejtvonalak létrehozása 
hagyományos technikákkal ez idáig nem sikerült. Monocita/makrofág sejtek 
differenciáltatása embrionális őssejtekből (embrionyc stem cells/ES sejtek) azonban 
megvalósíthatónak tűnik. Az ES sejtek korlátlan ideig képesek szaporodni és „természetes 
módon immortalizáltak”, ezért az ASFV propagálására sertés embrionális őssejt vonalakat, 
illetve azokból származtatott makrofág (és endotél) sejtvonalakat tervezzük létrehozni.   
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2.3.5. A tervezett munka menete és a megvalósításban részt vevő intézmények: 

- Sertés ES sejtvonalak kinyerése 5.5 napos embriókból, MXV táptalajban, a 
módszer optimalizálása (MTA-FVCs, MTA-EICs). 

- Sertés ES sejtvonalak alapítása újraprogramozással testi (pl. zsír) sejtekből, az 
OSKM (oct4, Sox2, Klf4, Myc) gének túltermeltetésével (MTA-EICs).  

- A sertés ES sejtvonalak differenciáltatása makrofággá az embrionális testképzés 
módszerével, FGF megvonással és IL-2 (interleukin 2), MCSF (macrophage colony-
stimulating factor) hozzáadásával, majd PMA (phorbol myristate acetate) 
stimulációval (MTA-FVCs, MTA-EICs). 

- A sertés ES sejtvonalak differenciáltatása endotél sejtvonallá DMEM táptalajban 
BMP4 és Activin A hozzáadásával, az embrionális testképzés módszerével. CD31 
pozitív sejtpopuláció szelekciója és szaporítása (MTA-FVCs, MTA-EICs).  

- Különböző tulajdonságú differenciált és differenciálatlan sejtvonalak vírus 
szenzitivitásának tesztelése BSL3 laborban (MTA-FVCs) 

 

2.3.6. A kutatás eredményeinek potenciális hasznosítói: 

Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége 

Oltóanyaggyártók és forgalmazók: pl. PROPHYL Állategészségügyi Diagnosztikai Kutató és 
Szolgáltató Kft., CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. 

Oktatási, kutatási és diagnosztikai intézmények: Állatorvostudományi Egyetem, MTA 
Mezőgazdasági Kutatóintézet, NÉBIH 

 

2.4. Sertés reprodukciós és légzőszervi szindróma vírus (PRRSV) 

Az 1980-as évek végén egy előzőleg ismeretlen betegség jelent meg az USA nagyüzemi 
sertéstelepein. A betegséget légzőszervi tünetek és súlyos szaporodási zavarok jellemezték, 
amelyek az elhullások számának növekedésével és alacsonyabb testtömeg gyarapodással is 
együtt jártak. A tünetegyüttest sertés reprodukciós és légzőszervi szindróma betegségnek 
(PRRS) nevezték el. Néhány évvel később európai sertésállományokból is hasonló betegséget 
írtak le. A betegség kórokozóját (PRRSV), egy arterivírust, nagyjából egyidejűleg írták le 
Európában – itt kezdetben Lelystad vírusnak nevezték – valamint az USA-ban (ott az első 
izolátum a VR-2332 nevet kapta). Ma ennek a két, egymástól genetikailag jól elkülönülő 
variánsnak 1-es, illetve 2-es típusú PRRSV a neve. 

Az 50-74 nm nagyságú, kerek vagy tojásdad alakú viriont legkívül egy 4,5 nm vastag lipid 
kettősréteg (burok) fedi, amely hat szerkezeti fehérjét tartalmaz (E, M és GP2-5). A víruson 
belül található egy körülbelül 39 nm átmérőjű belső (ún. core) régió, amit a nukleokapszid 
fehérje (N fehérje) épít fel, és ez tartalmazza a kb. 15 kilobázis hosszúságú RNS genomot. A 
genomról összesen hat darab szub-genomiális RNS (sg mRNS2-7) keletkezik, amelyekről a 
vírus szerkezeti fehérjéi íródnak át. A teljes hosszúságú genomról két nagyon hosszú 
poliprotein (kb. 1450 és 2500 aminosav) transzlálódik, amelyekből proteolitikus hasítással 
legalább 16, a vírus replikációjához nélkülözhetetlen, nem-strukturális (NS) fehérje 
keletkezik.  
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A szerkezeti és az NS fehérjéken kívül néhány kisebb, a vírus replikációjához nem esszenciális 
járulékos fehérje (pl. 7a, nsp2TF és a nsp2N) is leíródik. A vírus főleg a fertőzött állatok 
differenciálódott makrofágjaiban szaporodik. In vitro csak primer, sertés eredetű 
makrofágokban vagy szavannacerkóf (Chlorocebus aethiops) eredetű immortalizált 
sejtvonalakban (pl. Marc 145) szaporítható. Sertés eredetű immortalizált sejtvonal a vírus 
izolálására és szaporítására nem áll rendelkezésre. A CD163 fehérje tűnik a vírus fő 
receptorának, ugyanis azok az állatok, amelyek nem expresszálják ezt a fehérjét, PRRSV 
fertőzésre rezisztenssé válnak. 

A PRRSV megjelenése után az egyik legnagyobb gazdasági károkat okozó fertőző 
betegséggé vált a sertéságazatban. Az Amerikai Egyesült Államokban évi 664 millió dollárra 
becsülik a PRRSV által okozott veszteségeket, míg az Európai Unión belüli PRRSV által 
okozott éves veszteség meghaladhatja a 400 millió eurót. 

Magyarországon a vírust először 1995-ben detektálták, de a megfelelő állategészségügyi 
intézkedések (bejelentési kötelezettség, fertőzött állományok mentesítése) bevezetésével 
sikerült féken tartani a betegséget. Valószínűleg két fő oka van, hogy Magyarországon 2001 
és 2005 között nőtt a betegség előfordulási gyakorisága. Az első ok, hogy 2001-ben – az 
állategészségügyi törvénykezés európai uniós jogharmonizációja miatt – megszűnt a 
bejelentési kötelezettség. A második ok, hogy 2004-ben (miután Magyarország csatlakozott 
az Európai Unióhoz) kevésbé szigorúvá vált az import állatok országhatárokon történő 
egészségügyi vizsgálata. Az élőállat import és szállítás laza szabályozottsága következtében 
Magyarországon rendkívül változatos PRRSV populáció jött létre, és mindkét genotípusból 
számos, egymástól független genetikai vonal fejlődött ki. A legutóbbi felmérés szerint a 
tenyésztelepek fertőzöttsége Magyarországon 15% (85 telep a megvizsgált 600-ból) (Bálint, 
személyes közlés). A 2016-os felmérések szerint a magyarországi PRRSV törzsek szinte 
mindegyike az 1-es genotípus I. altípusába tartozik. 

A vírus által okozott jelentős gazdasági kár enyhítése érdekében 2010-ben országos 
mentesítési program kezdődött. A program célja, hogy a sertésállományok 2020-ra teljes 
mértékben PRRSV-mentessé váljanak. A mentesítési programhoz, amely egymást követő 
szakaszokban kerül kivitelezésre, az országot négy földrajzi régióra osztották. Az első szakasz 
azt a régiót célozta meg, ahol a legalacsonyabb a sertéssűrűség. Az állattartók az 
állategészségügyi hatóság jóváhagyása után a következő módszerek közül választhatnak: 
szelekciós mentesítés (tesztelés és eltávolítás), teljes állománycsere, vakcinázás, forgalmi 
korlátozás és az állomány fokozatos cseréje. A terv végrehajtásának sikerét olyan jogszabályi 
háttér segíti, amely szigorúan szabályozza az élő állatok importját és mozgatását, és 
rendszeres szerológiai vizsgálatokat ír elő a sertéstelepeken (Hatályos Jogszabályok 
Gyűjteménye, 2014).  

A PRRSV által okozott hatalmas károk és a mentesítés költségei hatékony vakcinázással 
jelentősen enyhíthetők lennének. Sajnos hatékony oltóanyag a kutatók és vakcinagyártó 
vállalatok együttes erőfeszítései ellenére mindmáig nem áll rendelkezésre. Ennek oka, hogy 
a PRRSV az evolúciója során számos védelmi eszközt fejlesztett ki a gazda immunválasza 
ellen:  

1, A genom rendkívül változékony. Az 1-es genotípus legalább 3 altípusra és 12 kládra 
osztható, míg a 2-es típuson belül 9 származási vonal különböztethető meg. A gyorsan 
evolválódó genom (mutációs ráta kb. 1,8×10−3/nukleotid/év) extrém antigén variabilitást 
okoz, ami megnehezíti a heterológ törzsek elleni védekezést. 
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2, A PRRSV több NS fehérjéje (pl. NSP1, NSP2, NSP4 és NSP11) több, az immunválasz 
kiváltásában fontos gazda fehérje (az 1-es típusú interferonok, a TNF-α, valamint az MHC I 
és MHC II) kifejeződését gátolja. Számos járulékos PRRSV fehérje (7ap, NSP2N, NSP2TF) 
egyéb nem teljesen tisztázott immunszuppresszív tulajdonságokkal bír. 

3, A vírus szerkezeti fehérjéi (pl. GP3, GP4 és GP5) glikozilálódnak, ami elősegíti a 
neutralizáló epitópok maszkírozását, és gyengíti az ezekre adott immunválaszt.  

Számos kísérlet bizonyítja, hogy a neutralizáló ellenanyagok bevitelével létrehozott passzív 
immunitás hatékonyan megvédi a sertéseket a PRRSV fertőzéstől. Azonban a természetes 
fertőződések után általában csak gyenge ellenanyag válasz alakul ki, és a vírus akár 200 napig 
is perzisztálhat az állatokban. Elölt kórokozóval történő immunizálás esetén a neutralizáló 
ellenanyagok szintje általában szintén alacsony marad. 

Az IFN-γ indukált T-sejt aktiválás és a hozzáköthető vírus-specifikus celluláris immunválasz 
döntő szerepet játszik a PRRSV elleni hatékony immunitás kialakításában. Mivel a módosított 
élővírust tartalmazó vakcinák (modified live vaccines, MLV-k) nem csak humorális, de sejtes 
immunválaszt is kiváltanak, a kutatók többsége úgy gondolja, hogy MLV-kkel hatékonyabban 
lehet védekezni a PRRS ellen, mint az elölt vírust tartalmazó vakcinákkal (killed vaccine, KV), 
illetve a vírus alegységeit tartalmazó vakcinákkal.  

A T-sejt epitópok nemcsak a vírus strukturális (M, N, GP3, GP4, GP5) fehérjéin, de a 
konzervatívabb szekvenciával rendelkező NS fehérjéken is (nsp1β, nsp2 nsp5 nsp9 (RNS 
polimeráz) és nsp10) nagy számban találhatóak, így keresztreakció révén hatásosabb 
védelmet szolgáltathatnak a változatos vírustörzsek ellen, mint az inaktivált vírust 
tartalmazó vakcinák. 

Azonban az MLV PRRSV vakcinák jelenleg nem teljesen biztonságosak, mert virémiát 
okozhatnak, nagy mennyiségben ürülhetnek a vakcinázott állatokból, és mind horizontális, 
mind pedig vertikális irányban fertőzést okozhatnak. A vírus magas mutációs rátája miatt 
jelentős a veszély, hogy a passzálással létrehozott MLV-k visszaalakulnak fertőző betegséget 
okozó törzsekké, ahogy ez az 1990-es évek végén meg is történt Dániában. A vírus genetikai 
összetétele befolyásolja a mutációs rátát is. Az 1-es típusú PRRSV-k nagyobb változatosságot 
mutatnak, mint a 2-es típusúak. A genotípus mellett jó néhány más gazda- és környezeti 
tényező is hat a PRRSV mutációs rátájára, mint például a gazda mutátor génjei vagy az egyéb 
patogénekkel történő egyidejű fertőzés. Azonban az általánosan elfogadott vélemény szerint 
csakúgy, mint más RNS vírusok esetében, a magas mutációs ráta a PRRS-nél is főként az RNS-
függő RNS-polimeráz (RdRp) alacsony megbízhatóságának a következménye. Más RNS 
vírusoknál bizonyították, hogy az RdRp pontossága növelhető, és a nagyobb pontosság 
gyakran együtt jár a vírus virulenciájának csökkenésével. 

 

2.4.1. A kutatás célkitűzései: 

2.4.2. A sertésipar igényeit kielégítő, egyidejűleg hatékony és biztonságos PRRSV 
élővírusos vakcina létrehozása a vírus immunmoduláns régióinak és RNS-függő RNS-
polimerázának célzott megváltoztatásával 

Mivel a PRRSV számos olyan védelmi eszközt fejlesztett ki, amelyek több ponton képesek 
gyengíteni a gazda immunválaszát, a PRRSV immunogenitásával kapcsolatban csak 
korlátozott hatást várhatunk, ha egyesével módosítjuk azokat az egyedi vírusrégiókat, 
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amelyek szerepet játszanak az immunregulációban. A genom számos immunmoduláns 
régiójának együttes megváltoztatása az összegződő hatáson keresztül növeli a gazda PRRSV-
re adott immunválaszának hatékonyságát. A vírus polimeráz hatékonyságának növelése 
amellett, hogy nagy valószínűséggel maga is attenuációs tényező, növeli a vakcinatörzs 
genetikai stabilitását és csökkenti a revertálódás valószínűségét. 

 

2.4.3. A tervezett munka menete és a megvalósításban részt vevő intézmények: 

- Magyarországon izolált vírustörzsek (1-es típus, I-es altípus) immunológiai tesztelése 
in vivo BSL2-es állatházi fertőzési kísérletekben. A cél kevéssé ürülő, erősebb 
humorális immunválaszt kiváltó izolátumok azonosítása, amelyek alapul 
szolgálhatnak az élő vírusos vakcina fejlesztéséhez (MTA-FVCs, NÉBIH-ÁTI, ÁEPT). 

- Fertőző klónok előállítása a két legkedvezőbb immunológiai tulajdonságot mutató 
izolátumból (MTA-FVCs). 

- Célzott módosítások a két fertőző klón NSP1 és NSP2 fehérjéiben. A 7ap, NSP2N és az 
NSP2TF fehérjék célzott eliminációja, és a GP3, GP4 és GP5 fehérjék egyes 
glikozilációs helyeinek megváltoztatása a klónozott genomokban. Az 1-es típusú RNS-
függő RNS-polimeráz cseréje kisebb mutációs frekvenciájú 2-es típusú PRRS-ből 
származó polimerázra. A fertőző klónok transzfekciója, és a keletkező gyengített 
vírustörzsek felszaporítása Marc 145 sejtvonalban (MTA-FVCs). 

- A vakcina-jelölt vírusok jellemzése fertőzési és ráfertőzési kísérletekben BSL2 
állatházakban. A kísérleti minták értékelése immunológiai és virológiai szempontok 
szerint (NÉBIH-ÁTI, MTA-FVCs, ÁEPT). 
 

2.4.4. PRRSV rezisztens magyarországi sertésfajták előállítása (mangalica, magyar 
nagyfehér sertés) 

Előzetes vizsgálatok kimutatták, hogy a sertésben található CD163 gén által kódolt fehérje 
különösen fontos szerepet játszik a vírusfertőzés során. A fehérje hiányában a megfelelő 
sertés sejtek nem fertőzhetők a vírussal, sem sejttenyészetben, sem élő állatban. Az eddigi 
kísérletes eredmények alapján ismert, hogy azok a sertések, melyek egy mutáció miatt nem 
termelik a fehérjét, PRRSV-rezisztensnek tekinthetők, egyéb egészségügyi és termelési 
tulajdonságaikban pedig nem különböztethetők meg azoktól a sertésektől, melyek nem 
hordozzák ezt a mutációt.  

Mivel a CD163-hiányos sertések PRRSV fertőzésre rezisztensek, ezért érdemes a 
hagyományos magyar fajtákból ilyen CD163 negatív állatokat előállítani annak 
tanulmányozására, hogy a fehérje elvesztése hogyan befolyásolja ezeknek a fajtáknak a 
tenyésztési, takarmányhasznosítási, húsminőségi és egyéb állattartással kapcsolatos 
tulajdonságait.  

 

2.4.5. A tervezett munka menete és a megvalósításban részt vevő intézmények: 

- Embrió előállítás hazai sertésfajtákból (elsősorban mangalica és magyar nagyfehér 
sertés) in vitro fertilizációval (NAIK-KGBCs, NAIK-AECs).  

- Mutáns embriók előállítása CRISPR/CAS9 módszerrel. A genom editáló rendszer in 
vitro körülmények között kialakítja az embriókban a kívánt CD163 mutációt (NAIK-
KGBCs).  
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- A manipulált embriók visszaültetése recipiens állatokba. Az in vitro tenyésztett 
embriókat blasztociszta állapotban beültetjük megfelelő recipiens anyákba (DEAGC).  

- A megszületett utódok molekuláris vizsgálata, a mutációk létrejöttének megállapítása 
célzott szekvenálással (NAIK-KGBCs).  

- A CD163 fehérje-hiányos utódok virológiai jellemzése (ellenanyag válasz, szérum vírus 
tartalom, vírusürítés), 1-es és 2-es típusú PRRSV ráfertőzéses kísérletek BSL2 
állatházban (MTA-FVCs, ÁEPT, NÉBIH-ÁTI). 

- A CD163 fehérje-hiányos utódok takarmányozási, húsminőségi, húsanalitikai, 
valamint organoleptikus vizsgálata (NAIK-ATHK). 

 

2.4.6. A kutatás eredményeinek potenciális hasznosítói: 

Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége 

Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete 

Oltóanyag gyártók és forgalmazók: pl. PROPHYL Állategészségügyi Diagnosztikai Kutató és 
Szolgáltató Kft., CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. 

Nagyobb agrárcégek: pl. Bonafarm csoport, Bácsalmási Agrár Zrt., Pick Szeged Zrt. 

 

3. Kutatásban részt vevő intézmények és kutatócsoportok 

listája: 

 

ÁEPT (Állatorvostudományi Egyetem Patológia Tanszék) 
A tanszék beteg sejtek, szövetek és szervek szerkezeti és funkcionális változásaival 
foglalkozik. Vezető kutató: Dr. Balka Gyula. 

DEAGC (Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma) 
Az intézet rendelkezik azzal a szaktudással, melynek segítségével rutinszerűen képes 
háziállatokba embriókat átültetni. Vezető kutató: Dr. Monori István. 

HÁGK-GSz (HÁGK Genetikai és Szaporodásbiológiai munkacsoport) 
Tevékenységük három fő működési területet ölel fel: molekuláris- és citogenetikai, 
szaporodásbiológiai, valamint embrionális sejtmanipulációs és fejlődésbiológiai 
vizsgálatokat. Ezeket elsősorban őshonos és intenzív baromfifajokon végzik. Csoportvezető: 
Dr. Hidas András. 

HÁGK-HFI (HÁGK Haszonállat-fajtavédelmi Intézet)  
Az intézet kiemelt feladata a génbanki állományok hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata, 
valamint a magyar haszonállat-tájfajták felderítését, és új génbanki állományok kialakítását 
célzó kutatási tevékenység. Intézetvezető: Dr. Szalay István. 

MTA-EICs (MTA SZBK Embrionális és indukált pluripotens őssejt csoport)  
A csoport őssejtek segítségével vizsgálja a pluripotencia kialakulásának folyamatát, és ezzel 
szoros összefüggésben a differenciáció mechanizmusát emlős sejtkultúrákban. 
Csoportvezető: Pirity Melinda, PhD.  
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MTA-FVCs (MTA ATK ÁOTI Funkcionális virológia csoport) 
A csoport a vírus életciklusok szabályozásának olyan kevéssé vagy egyáltalán nem 
tanulmányozott aspektusait vizsgálja molekuláris biológiai módszerekkel, amelyek 
hatékonyabb stratégiák és eszközök kifejlesztéséhez vezethetnek gazdaságilag jelentős vírus 
patogének ellen. Csoportvezető: Zádori Zoltán, PhD. 

MTA-LBCs (MTA ATK ÁOTI Légzőszervi bakteriológia csoport) 
Emlősökből és madarakból származó légzőszervi megbetegedéseket okozó baktériumok 
tulajdonságait vizsgálják mikrobiológiai és molekuláris biológiai módszerekkel. GLP és GCP 
standardoknak megfelelő laboratóriumi és gyakorlati fertőzési, gyógykezelési és vakcinázási 
kísérleteket végeznek. Csoportvezető: Magyar Tibor, DSc. 

NAIK-AECs (NAIK-MBK Alkalmazott Embriológiai Csoport) 
A csoport különböző emlős haszonállatokban végez embrió előállítási és fagyasztási 
kísérleteket. Vezető kutató: Dr. Bodó Szilárd.  

NAIK-ATHK (NAIK Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet).  
Az intézet takarmányozási, és húsminőségi vizsgálatokra alkalmas laboratóriumokkal 
rendelkezik.  

NAIK-KGBCs (NAIK-MBK Állatbiotechnológiai Főosztály Kérődző Genom Biológia Csoport) 
A csoport hazánkban vezető szerepet játszik a genom editálási technológiák adaptálásában, 
fejlesztésében, elsősorban modell állatokon. Vezető kutató: Dr. Hiripi László.  

NÉBIH-ÁTI (NÉBIH Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága)  
A NÉBIH ÁTI az Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóság (EDQM) által auditált biológiai 
laboratóriuma. A gödöllői telephelyen található zárt, BSL-2 besorolású állatháza megfelelő 
felszereltséggel rendelkezik oltóanyagok in vitro és in vivo vizsgálatára. Igazgató főállatorvos: 
Dr. Kulcsár Gábor. 

NÉBIH-BSV (NÉBIH Baromfi és Sertés Virológiai Laboratórium) 
Feladata a baromfipestis, madárinfluenza, klasszikus és afrikai sertéspestis mellett 
valamennyi baromfi és sertés vírusos betegséggel kapcsolatos direkt és indirekt diagnosztikai 
vizsgálat végzése, szervezése és értékelése. Laborvezető: Dr. Bálint Ádám. 

NÉBIH-MBL (NÉBIH Molekuláris Biológiai Laboratórium)  
Fő tevékenységük az állatbetegségek diagnózisa nukleinsav kimutatásán alapuló 
módszerekkel (pl. PCR, szekvenálás, RFLP, hibridizációs próbák). Laborvezető: Dr. Dán Ádám. 

Prophyl Kft (PROPHYL Állategészségügyi Diagnosztikai Kutató és Szolgáltató Kft.)  
Főbb tevékenységei: vakcina alapanyag és egyéb biológiai anyagok gyártása, SPF és vakcina 
tojás termelés, állatgyógyászati készítmények gyártása és forgalmazása. Rendelkezik a világ 
egyik legmodernebb BSL3 állatházával. Ügyvezető: Dr. Benyeda János.  

SZIE-GMBI (Szent István Egyetem, Genetikai, Mikrobiológiai- és Biotechnológiai Intézet 
Állatgenetikai csoport)  
A csoport a különböző háziállatfajták produktivitásában jelentkező különbségek genetikai 
hátterét kutatja. Csoportvezető: Dr. Varga László. 

  



67 

Új generációs szekvenálás az állatorvosi 
virológia stratégiai kutatásaihoz  

MTA ATK ÁOTI Készítette Farkas Szilvia 

 

Összefoglalás 

A Földön élő egyre növekvő emberiség ellátása megfelelő mennyiségű és minőségű 
élelmiszerrel egyre nagyobb feladatok elé állítja a mezőgazdaságot. Hazánkban a 
mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátása folyó alapáron 2015-ben 2454 milliárd forint volt, 
melyből az állatok és állati termékek 35%-kal részesedtek (sertés: 8,9%, szarvasmarha és tej: 
10,1%, baromfi és tojás: 13,3%, egyéb: 2,5%). Az állattenyésztés és az állati eredetű 
termékek előállításának gazdaságossága nagymértékben függ állományaink egészségügyi 
állapotától. A különböző tartási körülmények eltérő állategészségügyi helyzetet 
eredményeznek. A háztáji és legeltetett állatok szoros kapcsolatban lehetnek mind az 
emberekkel, mind a vadon élő állatokkal, de a betegségek megelőzésére és a 
kiegyensúlyozott takarmányozásra sokszor kevesebb figyelem jut az ismeretek hiánya vagy a 
rossz anyagi körülmények miatt. Míg az intenzív körülmények között a megfelelő 
takarmányhasznosítás érdekében nagy hangsúlyt fektetnek a betegségek megelőzésére és a 
vakcinázási programokra. Az állatállományok megfelelő egészségügyi státusza humán 
egészségügyi (zoonózisok) szempontból is kiemelkedő fontosságú. A betegségek elleni 
védekezés során a megelőzés és kezelés többletköltséget ró az állattartókra, veszélyeztetve a 
termelés gazdaságosságát. Az egyes kiemelt fontosságú kórokozóktól mentes állományok 
előnyt élveznek az Európai Unió belső és export kereskedelmi szférájában, míg a fertőzött 
állományok mozgástere korlátozott vagy ki is zárhatók a kereskedelemből. Hazánkban 
jelenleg mentesség, vagy speciális státusz elérése a cél a következő betegségek esetében: 
Aujeszky-féle betegség, sertés reprodukciós és légzőszervi szindrómája (PRRS), a 
szarvasmarha és rokonfajainak fertőző rhinotracheitise (IBR), klasszikus sertéspestis, 
baromfi- és sertés salmonellosis, a szarvasmarha szivacsos agyvelőgyulladása (Bovine 
Spongiform Encephalopatia, BSE, "kergemarha-kór"), szarvasmarha-gümőkór, brucellózis. A 
termelés gazdaságosságát veszélyeztető egyéb fertőző betegségekkel szemben vakcinázással 
védekezhetünk, azonban a vakcinák hatékonyságát is számos tényező befolyásolhatja. A 
különféle evolúciós mechanizmusok nagy szerepet játszanak a vírusok antigenitásáért felelős 
felületi fehérjéinek változásában, következésképpen a gazdaszervezetben keringő, a vakcina 
által indukált neutralizáló ellenanyagok kikerülésében. Egyes komplex, sokszor még nem 
teljesen ismert kóroktanú betegségek esetében legtöbbször csak tüneti kezelésére van 
lehetőség a gazdasági károk csökkentése céljából. Bizonyos kórokozók elleni védekezésben 
mind az uniós, mind a hazai jogszabályok kizárják a kezelést és vakcinázást, ezért a hangsúly 
a megelőzésen van. A kórokozók esetleges felbukkanásakor pedig jelenleg csak az érintett 
állományok teljes felszámolásával védekezhetünk. Az állatok és állati eredetű termékek 
globális forgalmazása révén a már ismert vagy akár ismeretlen kórokozók rövid időn belül 
világszerte elterjedhetnek, kontinens- vagy akár világméretű járványokat okozva. 
Járványkitörések során kulcsfontosságú a gyors reagálás és a betegséget okozó ágens 
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mielőbbi azonosítása, a gazdasági veszteségek csökkentése és a kórokozó 
továbbterjedésének megakadályozása érdekében. Egyes becslések szerint 1 hét késedelem 
miatt a járvány akár 3-szoros méretet is ölthet, és lefutásának ideje megnégyszereződhet. A 
kórokozók elleni hatékony védekezés alapja a kórokozók genetikai diverzitásának, evolúciós 
mechanizmusainak, járványtanának megismerése, mely segítséget nyújt a megbízható 
diagnosztikai rendszerek és hatékonyabb megelőzési stratégiák kidolgozásához, a 
védettséget nyújtó vakcinák fejlesztéséhez. 

 

Bevezetés 

A molekuláris virológiai módszerek rendkívül gyors fejlődése nagymértékben hozzájárult a 
különféle betegségekkel kapcsolatba hozható kórokozók diagnosztizálásához, a kimutatott 
patogének alaposabb megismeréséhez, valamint a betegség létrehozásában betöltött 
szerepük tisztázásához. Az adatbankokban felhalmozott nagy mennyiségű szekvencia adat 
elemzésével értékes információk birtokába juthatunk a kórokozók evolúciós 
mechanizmusaival kapcsolatban és választ kaphatunk a felmerülő járványtani kérdésekre is. 
Az általánosan elterjedt, széles körben használt polimeráz láncreakció és Sanger-féle 
szekvenálás mellett, az utóbbi évtizedekben a technológia fejlődésével és a költségek 
csökkenésével egyre nagyobb szerephez jutott az új generációs szekvenálás (NGS: next 
generation sequencing). A hagyományos klasszikus és molekuláris virológiai módszerekkel a 
szövettenyészeten szaporítható és citopatogén hatású, illetve az ismert kórokozók 
mutathatók ki. Az újonnan megjelenő vagy divergens kórokozók ezekkel a módszerekkel 
sokszor nem detektálhatók. Ezzel szemben az NGS alapú metagenomikai vizsgálatok során 
elméletileg a mintában található valamennyi organizmus (megfelelő kópia-szám esetén) 
kimutatható, a vizsgálat nem igényel pontos előzetes ismereteket a keresett kórokozóval 
kapcsolatban. Ez a megközelítés jól hasznosítható a multifaktoriális betegségek 
etiológiájának felderítésében és a járványokat okozó ismeretlen kórokozók azonosításában. 
A hagyományos szekvenálással ellentétben gyorsasága és az alacsony költségek miatt 
gyakran használják az NGS-t vírusok és baktériumok teljes genom szekvenciájának 
meghatározásához. Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi 
Intézetében az „Új kórokozók felderítése” Kutatócsoportban 6 éve kezdődtek meg az NGS 
alapú járványtani vizsgálatok, kezdetben Ion Torrent PGM platform, majd Illumina NextSeq 
500 szekvenáló készülék segítségével.  

 

Mintaelőkészítés 

Az NGS során kiemelkedő fontosságú a minta megfelelő előkészítése, a virom vizsgálata 
esetén a mintában található részecskék dúsítása, mely többféleképpen is kivitelezhető. A 
feldolgozás első lépése, a homogenizálás után a mintát mikrofilterrel szűrhetjük, 
ultracentrifugálhatjuk és/vagy nukleázokkal kezelhetjük. A szűrés segítségével a nagyobb 
méretű sejttörmelék távolítható el, a virionok hatásosan ülepíthetők ultracentrifugálással, 
illetve intakt virionok esetében dezoxiribonukleáz (DN-áz) és ribonukleáz (RN-áz) kezeléssel a 
sejt és baktérium eredetű nukleinsavak emésztésével a háttér számottevően csökkenthető. 
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A különféle eredetű mintákban található baktérium közösségek tanulmányozásának 
leghatékonyabb módja a baktériumok 16S rRNS génjének felsokszorozásán és szekvenálásán 
alapul a gén konzervatív régióira tervezett primerek segítségével. A mintafeldolgozás 
lépéseit számos tényező befolyásolhatja, ezért megbízható eredményeket csak az egyes 
módszerek összehasonlítása és optimalizálása után kaphatunk.  

 

 

1. Kép. A mintafeldolgozás fázisai új generációs szekvenálás során 

 

 

Mintagyűjtés 

Nukleinsav tisztítás 

Random PCR 

Homogenizálás 

Dúsítás  
(centrifugálás, szűrés, 

ultracentrifugálás, emésztés) 

Könyvtárkészítés 

Mély szekvenálás 

Bioinformatikai elemzés 
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Fertőző betegségek sertésben 

1. Táblázat. Sertésben felbukkanó vírusok. 

Vírus Víruscsalád Megjelenés/leírás 
éve 

Zoonotikus 
potenciál 

Tünetek, betegség 
sertésben 

Porcine reproductive and 
respiratory 

syndrome virus (PRRSV) 

Arteriviridae 

 

1991 

 

Nem PRRS 

 

Porcine circovirus type 2 
(PCV2) 

Circoviridae 1997 Nem PCVAD, PMWS 

Swine hepatitis E virus 
(Sertés HEV) 

Hepeviridae 1997 Igen Szubklinikai 

Porcine endogenemus 
retrovirus 

(PERV) 

Retroviridae 

 

1997 Nem Ismeretlen 

Menangle virus 

 

Paramyxoviridae 1997 Igen Szaporodásbiológiai 
tünetek 

Porcine torovirus (PToV) Coronaviridae 1998 Ismeretlen Hasmenés lehetséges 

Porcine sapovirus 
(porcine SaV) 

Caliciviridae 1999  Hasmenés lehetséges 

Porcine lymphotropic 
herpesviruses 

(PLHV) 

Herpesviridae 1999 Nem Ismeretlen, de szerepe 
lehet a PTLD 

kialakításában 

Nipah virus (NiV) Paramyxoviridae 1999 Igen Légzőszervi és 
idegrendszeri szindróma 

Torque teno sus virus 
(TTSuV) 

Anelloviridae 2002 Ismeretlen Ismeretlen, de szerepe 
lehet a PDNS és PMWS 

kialakításában 

Bungowannah virus 

 

Flaviviridae 2007 Ismeretlen Sertés myocarditis 
szindróma 

Porcine kobuvirus Picornaviridae 2008 Ismeretlen Ismeretlen 

Porcine bocavirus (PBoV) 
és egyéb rokon sertés 

parvovírusok 

Parvoviridae 

 

2008-2009 

 

Ismeretlen Ismeretlen 

Porcine parvovirus Parvoviridae 2016 Ismeretlen Ismeretlen 

Porcine pestivirus Flaviviridae 2016 Ismeretlen Ismeretlen 

PRRS: porcine reproductive and respiratory syndrome; PCVAD: porcine circovirus-associated 
diseases; PTLD: post-transplant lymphoproliferative disease; PDNS: porcine dermatitis and 
nephropathy syndrome; PMWS: post-weaning multisystemic wasting syndrome. (Meng XJ, 

Emerging and re-emerging swine viruses, Transbound Emerg Dis., 2012) 
 
 

A sertés világszerte az egyik legfontosabb háziállat. Hazánkban a sertéshús termelés jelenleg 
a második helyen áll a baromfi után, az intenzív nagyüzemi és kisüzemi termelés mellett 
gyakori a háztáji sertéstartás. A sertéstartás gazdaságosságágának egyik alappillére az ideális 
állategészségügyi helyzet; megfelelő körülmények között a cél a genetikai képességnek 
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megfelelő termelés elérése. Az utóbbi néhány évtizedben számtalan új vírus jelent meg és 
terjedt el világszerte a sertésállományokban. Ezek egy része zoonotikus potenciáljuk miatt 
humán egészségügyi szempontból is kiemelt jelentőségű. Számos vírus (pl. Aujeszky vírus, 
afrikai és klasszikus sertéspestis vírusa) potenciális veszélyt jelent a környező országok 
állategészségügyi helyzete miatt. Mivel a vaddisznó a házisertés vírusainak lehetséges 
gazdája, a hazai vaddisznó állományok szintén veszélyt jelenthetnek. Az Európai Unióban, így 
hazánkban is rendeletek szabályozzák a házisertés- és vaddisznó állományok passzív és aktív 
monitoring vizsgálatait. 

A PRRSV (Porcine reproductive and respiratory syndrome virus), a sertés reprodukciós 
zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó tünetegyüttesének vírusa Magyarországon először 
1995-ben jelent meg, világszerte komoly gazdasági veszteségeket okozva az ágazat számára. 
A betegséget súlyos szaporodási zavarok, légzőszervi megbetegedések, fejlődésben való 
elmaradás és megnövekedett mortalitás jellemzi. A tünetek súlyosságát számos tényező 
befolyásolja, gyakoriak a másodlagos bakteriális fertőzések. A PRRSV a Nidovirales renden 
belül az Arteriviridae családba tartozik, két, jelenleg ismert genotípusa nagy 
változékonyságot mutat mind genetikai, mind szerológiai sajátosságait tekintve. A 
hazánkban jelenleg elérhető vakcinákkal többnyire nem érhető el megfelelő védettség, ezért 
rendkívül fontos a magyar telepeken előforduló törzsek diverzitásának és rokonsági 
kapcsolatainak feltérképezése, lehetővé téve egy, a magyar viszonyoknak leginkább 
megfelelő, hatékony vakcina fejlesztését. A mentesítési program Magyarországon 2014-ben 
megkezdődött, jelenleg az elsődleges cél az ország mentességének elérése. A folyamatot a 
tenyészállatok mentességének elérésével kezdik, az állományok folyamatos vakcinázása, 
higiéniai rendszabályok betartása, fertőtlenítés, az egyszerre ki- és egyszerre betelepítés 
alapelvének betartása, az állatok egyirányú mozgatása mellett.  

Az Aujeszky-betegség vírusa, suid herpesvirus-1, SuHV-1 idegrendszeri tünetekkel 
(álveszettség) járó betegséget, erős viszketést („mad itch”) okoz gerinces állatokban. 
Sertésben az elhullási arány az életkor előrehaladtával csökken, újszülött malacokban 100%, 
felnőtt állatokban 1-2%. Vaddisznóban többnyire tünetmentes fertőzést okoz. Hazánk 2013-
ra mentessé vált a kórokozótól; a mentesség fenntartását a kórokozó behurcolásának 
megakadályozása és az állományok folyamatos vizsgálata, a rendszabályban előírt éves 
szerológiai monitoring vizsgálatok biztosítják. Mivel a vírus Európa egyes országainak sertés- 
és vaddisznóállományaiban, így a hazai vaddisznókban is jelen van, a folyamatos ellenőrzés 
és monitoring vizsgálat mindenképpen indokolt.  

Az afrikai sertéspestis vírusa (ASPV) Asfarviridae családon belül az Asfivirus nemzetségbe 
tartozik, jelentős gazdasági veszteségeket okozva Afrikában és Kelet-Európában. Sertésben a 
betegség súlyossága az adott törzs virulenciájától függ, de többnyire gyors lefolyású, a magas 
láz (40-42ºC) és légzőszervi tünetek mellett, testszerte megfigyelhető vérzések (véres 
orrfolyás, véres hasmenés, bőrpír, bőrvérzés, vérzések a nyirokszervekben, belső 
szervekben, nyálkahártyákon, savóshártyákon), majd elhullás jellemzi. A meglehetősen 
ellenálló vírus terjesztésében a közvetlen fertőzés és a ragályfogó tárgyakon kívül az 
Ornithodoros nemzetségbe tartozó kullancsok is szerepet játszanak. Jelenleg nincs megfelelő 
módszer a betegség elleni védekezésre. Magyarország jelenleg mentes, de Ukrajna és 
Lengyelország felől folyamatos veszélynek van kitéve. A hazai védekezés része a sertés- és 
vaddisznóállományok kötelező aktív és passzív surveillance vizsgálata. A fennálló veszély 
miatt pedig a leginkább veszélyeztetett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fokozott 
biztonsági intézkedéseket vezettek be.  
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Az ASPV-vel párhuzamosan a klasszikus sertéspestis vírusának (KSPV) surveillance vizsgálata 
is kötelező. A KSPV a Flaviviridae család Pestivirus nemzetségébe sorolható, viszonylag 
ellenálló vírus. Jelenleg, bár az Európai Unió sertés állománya mentesnek tekinthető, a 
vaddisznóállományokban feltételezhetően jelenlévő KSPV állandó veszélyt jelent. 
Magyarországon az utolsó regisztrált sertés megbetegedés 1993-ban volt, vaddisznóban 
pedig 2007 és 2013 között detektálták és írták le több esetben a vírust. A KSP jelentkezhet 
heveny, félheveny és idült formában, de tünetmentes fertőzöttség is előfordulhat. A KSP és 
az ASP során jelentkező klinikai tünetek és a kórbonctani kép nagyon hasonló, elkülönítésük 
csak virológiai vizsgálatokkal (real-time PCR, vírusizolálás) lehetséges.  

A sertés influenzavírus (SIV) az Orthomyxoviridae víruscsalád tagja, sertésben klinikai 
jelentőséggel csak az Influenza A nemzetségbe tartozó vírusok bírnak. Sertésben az influenza 
vírus fertőzés során a humán megbetegedéshez hasonló tünetek jelentkeznek. A morbiditás 
közel 100%-os, az elhullás komplikációmentes esetekben nem haladja meg a 4%-ot, azonban 
a fiatal állatok fejlődése lelassulhat, gazdasági veszteséget okozva a termelőnek. A vírus 
emberekben influenzához hasonló tüneteket, nagyon ritkán halált is okozhat. Mivel a sertés 
fogékony mind a madár, mind az ember és a sertés influenzavírusokra is, a sertésnek kiemelt 
szerepe lehet az új reasszortáns, az embereket potenciálisan veszélyeztető vírusok 
létrejöttében. A 2009-es pandémiás H1N1 törzs megjelenése rávilágított arra, hogy nem csak 
a madarak, hanem a sertés monitoring vizsgálata is rendkívül fontos a világméretű járványok 
megelőzésében. 

A PCV2, a sertés circovírus 2-es típusa a sertés circovírus fertőzöttséggel kapcsolatos 
betegségek (Porcine Circovirus-associated Diseases, PCVAD) során mutatták ki. A vírus 
számos kórképpel kapcsolatba hozható, melyeket többnyire más kórokozókkal (vírusok, 
baktériumok, paraziták) együtt alakít ki: 

- Választott malacok circovírus okozta sorvadása, PMWS (postweaning multisystemic 
wasting syndrome) 

- Dermatitis nephropathia szindróma, PDNS (porcine dermatitis and nephropathy 
syndrome) 

- Exudative epidermitis, PEE 

- Granulomás enteritis, PGE 

- Kongenitális tremor, PCT  

- Légzőszervi betegség komplex, PRDC (porcine respiratory disease complex) 

- Nekrotizáló lymphadenitis, PNL 

- Proliferatív és elhalásos tüdőgyulladás, PNP 

- Reprodukciós zavar, PRF (porcine reproductive failure) 

A betegség pontos etiológiája még ma sem tisztázott, kialakulását és súlyosságát egyéb 
hajlamosító tényezők (stressz, tartási és takarmányozási hibák) is befolyásolják. Az 
egészséges és klinikai tüneteket mutató állatok mikrobiális közösségének feltérképezése 
segíthet a még tisztázatlan kérdések megválaszolásában. Az újonnan kimutatott vagy már 
ismert vírusok lehetséges kórokozó szerepét és a kórokozók közötti szinergista hatást tovább 
kell vizsgálni. A PCV-2 kártétele jelenleg vakcinázással csökkenthető. 
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Sertések járványos hasmenését (porcine epidemic diarrhea) az Alphacoronavirus 
nemzetségbe és a Coronaviridae családba tartozó RNS vírus okozza. A betegség legsúlyosabb 
formája (hasmenés, kiszáradás, nagyarányú elhullás) újszülött malacokban jelentkezik. 
Európában az 1970-es években okozott gondokat, majd eltűnt. Ázsiában először 1982-ben 
írták le és azóta is jelentős gazdasági veszteségeket okoz a régióban. Az Egyesült Államokban 
2013-ban jelent meg először és gyorsan elterjedt, majd elérte Kanadát és Mexikót is. Az USA-
ban egy év alatt 8 millió malac pusztulásával hozták kapcsolatba. Európában 2006-ban jelent 
meg ismét Olaszországban, majd újabb szünet után 2014-ben bukkant fel Németországban, 
Franciaországban és Belgiumban. Ezek a törzsek a Kínában azonosított kevésbé patogén G1b 
variánssal mutattak közeli rokonságot. A virulensebb G2 variánst Európában még nem 
mutatták ki. A betegség behurcolása ellen fokozott biztonsági intézkedésekkel lehet 
védekezni.  

Malacok enterális kórképeinek vizsgálata során egyre gyakrabban alkalmazzák az NGS 
technológiát. A hagyományos diagnosztikai módszereket alkalmazva számos ismert 
kórokozót hoztak kapcsolatba sertések hasmenéses megbetegedésével, köztük vírusokat 
(rotavírus, coronavírus, transmissible gastroenteritis virus, porcine epidemic diarrhea virus, 
PRRSV, ASFV, CSFV), baktériumokat (Escherichia coli-t, Salmonella fajokat, Clostridium 
difficile, Cl. perfringens, Bacteroides fragilis, Enterococcus durans, Chlamydia fajokat), 
(Strongyloides fajokat, Trichuris suis, coccidiumokat, etc.). A metagenomikai vizsgálatok a 
különböző korú egészséges és hasmenéses malacok bélflórájának összehasonlításán 
alapulnak. Számtalan új RNS és DNS vírust sikerült azonosítani a különböző tanulmányokban, 
gyakoriak voltak a koinfekciók. A bélsárral ürülő kórokozók kimutatásával pontos képet 
kaphatunk az aktuális járványtani helyzetről, kimutatásra kerülhetnek az ember egészségét 
veszélyeztető zoonotikus kórokozók is. Ezzel a módszerrel vizsgálható az antibiotikumok 
hatása is a bélflórára és közvetve az emésztésre, takarmányhasznosításra és az állatok 
fejlődésére, mely a termelés gazdaságosságát is befolyásolja. Az NGS-sel lehetővé válik 
emésztőcsatorna mikrobiális összetételének és funkcionális kapacitásának, az 
emésztőcsőben található baktériumok antibiotikum-rezisztencia génjeinek, a tartás és 
takarmányozás mikrobiális közösség összetételére gyakorolt hatásának vizsgálata, stb.  
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Fertőző betegségek szarvasmarhában 

Európában az utóbbi évtizedben két, vektor által közvetített kórokozó, a Blue tongue (BTV) 
és Schmallenberg vírus (SBV) jelent meg és okozott jelentős gazdasági veszteségeket a 
szarvasmarha ágazatban. Az arbovírusok terjesztésében ízeltlábúak, köztük a BTV és az SBV 
terjesztésében a Culicoidae családba (Diptera, Ceratopogonidae) tartozó csípőszúnyogok 
játszanak szerepet. A csípőszúnyogok számtalan kórokozó (arbovírusok, a fonálférgek, 
egysejtű paraziták) fenntartásáért és terjesztéséért tehetők felelőssé. Az SBV-t Európában 
először Németországban, Schmallenberg városában azonosították NGS technológia 
segítségével. A vírus a Bunyaviridae család Orthobunyavirus nemzetségébe tartozik, 
szegmentált RNS genommal rendelkezik. Megbetegedést kérődzőkben okoz, a fertőzés 
hasmenéssel, lázzal (40°C), a tejtermelés csökkenésével járhat, vemhes állatokban vetélést, 
koraellést és súlyos fokú magzati deformitást okozhat. Az orthobunyavírusokkal mutatott 
hasonlósága alapján feltételezték és később bizonyították, hogy az SBV-t csípőszúnyogok 
terjesztik. A szegmentált genom lehetővé teszi a vírusok közötti reasszortációt, mely együtt 
járhat a vírus patogenitásának változásával és/vagy képessé válhat új gazdafaj, köztük az 
ember fertőzésére is. Jelenleg nincs a vírus elleni védekezést elősegítő megfelelő vakcina.  

A Blue tongue vírus világszerte előfordul és az utóbbi néhány évben terjedt el és okozott 
problémát Európában, Magyarországon 2014-ben detektálták. A betegség vírusa az Orbivirus 
nemzetségbe tartozik a Reoviridae családon belül. A vírussal szemben mind a háziasított, 
mind a vadon élő kérődzők fogékonyak. A fertőzés során láz, vérzések a száj és orr 
nyálkahártyáján, nyálzás, orrfolyás, a nyelv duzzanata, nagyon ritkán kékes elszíneződése, 
légző- és emésztőszervi tünetek, sántaság, vetélés figyelhetők meg. A tünetek juhokban 
súlyosabbak, mint szarvasmarhában. Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség; 
monitoring, elsősorban szerológiai és RT-PCR vizsgálatok nyújtanak információt a vírus 
elterjedtségéről. A mintákból gyűjtött és izolált vírusok szekvenálásával a vírus genetikai 
diverzitásáról, a cirkuláló variánsokról is gyűjthetünk adatokat. Jelenleg több mint 25 
szerotípusa ismert. Vakcinázáskor célszerű figyelembe venni, hogy az adott területen milyen 
szerotípusok fordulhatnak elő. 

A ragadós száj és körömfájás bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség, de jelenleg csak 
gyanú esetén szükséges a minták beküldése és vizsgálata. Hazánk jelenleg mentes a 
betegségtől, megjelenése ellen megelőzéssel, a behurcolás megakadályozásával védekezünk, 
vakcinázás 1991 óta nem engedélyezett. A betegség endémiás Dél-Amerika, Ázsia és Afrika 
egyes területein. Nagyon ragályos, elsősorban hasított körmű állatok, a szarvasmarha, a juh, 
a kecske, a sertés és a vadon élő kérődzők betegsége. A betegséget az Aphtovirus 
nemzetségbe (Picornaviridae) tartozó RNS vírus okozza. Vakcinázott vagy természetes 
fertőzést átvészelő állatokban gyakoriak a mutációk a vírus VP1 felületi fehérjét kódoló 
génjében, mely elősegíti az újabb variánsok megjelenését, melyek kibújnak a vakcinák által 
kialakított védettség alól. A betegség lázzal, levertséggel, étvágytalansággal kezdődik, a 
tejtermelés csökken. A kipirult szájnyálkahártyán hólyagok jelennek meg, a szájból nyúlós 
nyál folyik. Hólyagok keletkezhetnek a csülök közötti hasadék és a pártaszél bőrén is, a 
lábvégek melegek és fájdalmasak. Gyakori a másodlagos fertőzés. Sertésben a hólyagok 
elsősorban a lábvégeken alakulnak ki, ritkán a szarutok leválásával járó elváltozást okozva. 
Emberben a betegség enyhe lefolyású. 

A bőrcsomósodáskór (LSD, lumpy skin disease) bejelentési kötelezettség alá tartozó, a 
kérődzők elsősorban vérszívó ízeltlábúak által terjesztett vírusos betegsége. A kórokozó vírus 
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a Poxviridae családba és a Capripoxvirus nemzetségbe tartozik. A betegség jellemző tünetei 
az állat fején, nyakán, hátán, lábain, tőgyén, valamint a faroktájon a bőr több rétegére 
kiterjedő 2-5 cm-es csomók. A betegség Afrikából terjedt Európa felé, 2015-ben jelent meg 
Görögországban, majd 2016-ban elérte Bulgáriát, Szerbiát és a Balkán-félszigetet. Bár 
Magyarországon még nem fordult elő, számítani kell a megjelenésére. Az Európai Unió 
rendelkezései szerint elsősorban a betegség megelőzésére kell törekedni: csökkenteni a 
betegséget terjesztő vérszívók számát és a fertőzött állatokat megsemmisíteni. 

A szarvasmarhák vírusos hasmenését (BVDV: Bovine viral diarrhea virus) a Flaviviridae 
család Pestivirus nemzetségébe tartozó vírus okozza. A fertőzöttség változatos klinikai 
tünetekben nyilvánulhat meg: hasmenés, a tejtermelés csökkenése, légzőszervi tünetek, 
szaporodási zavarok, fejlődési rendellenesség, elmaradás a fejlődésben, nyálkahártya 
betegség (MD, mucosal disease). A vírus immunszuppresszív hatása miatt az állatok 
fogékonyabbak más betegségekre. A betegség fenntartásában nagy szerepet játszanak az in 
utero perzisztensen fertőzött (PI, persistently infected) állatok, amelyek nagy mennyiségű 
vírust ürítenek. A vírus világszerte közvetlenül vagy közvetve jelentős gazdasági károkat 
okoz, a hazai szarvasmarha-ágazat versenyképességének megőrzése miatt a mentesség 
elérése lenne a cél. A mentesítés első fontos lépése az állományok fertőzöttségének 
ismerete, a mentesítési stratégia kidolgozása, a PI állatok eltávolítása és a méhen belüli 
fertőződés megakadályozása, ezt követően pedig a mentes állományok fokozott védelme és 
a kórokozó behurcolásának megakadályozása. Magyarországon nemrégiben végzett felmérő 
vizsgálat szerint az állományok körülbelül egy harmada mentesnek bizonyult. Fontos az 
állományokban cirkuláló vírustörzsek genetikai diverzitásának, evolúciós mechanizmusainak 
felderítése. Élő vírusos vakcinák alkalmazásakor gyakori a rekombináció a vakcina vírus és a 
vad vírus között, mely újabb esetenként patogénebb variánsok létrejöttét segíti elő. BVDV 
esetében rekombináció létrejöhet a vírus és a sejt mRNS molekulái között is, NS2/3 fehérjét 
kódoló régióban bekövetkező változások (inzerciók, duplikációk, átrendeződések) során a 
nem-citopatogén biotípusból egy virulensebb citopatogén biotípus jön létre. A mentes 
állományokban a vírus megjelenése esetén a gyors vírusazonosítás elengedhetetlen a 
kórokozó terjedésének megakadályozásában.  

Szarvasmarhák légzőszervi betegség komplexe szintén nagy gazdasági terheket ró az 
állattartókra. A gazdasági veszteség (nagyarányú morbiditás, megnövekedett mortalitás, 
kezelési költségek, a fejlődésben való elmaradás, rossz takarmányhasznosítás, 
megnövekedett elhullás, csökkent tejtermelés) több tényező együttes hatása következtében 
igen jelentős. Multifaktoriális megbetegedés, kialakulásában a stressz (szállítás, időjárás, 
tartási körülmények, zsúfoltság, a levegő minősége, por- és ammónia tartalma), a takarmány 
összetétele, genetikai faktorok, kórokozók (baktériumok, vírusok, paraziták) egyaránt 
szerepet játszanak. Feltételezések szerint a baktériumok (Mannheimia haemolytica, 
Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, Chlamydophila psittaci, egyéb 
fakultatív patogén kórokozók, corynebacteriumok, strepto- és staphylococcusok) csak 
másodlagos szerepet játszanak a betegség kialakításában, a vírusok (Parainfluenza-3 virus, 
Bovine respiratory syncytial virus, Bovine herpesvirus-1, bovine coronavirus, BVDV, 
adenovírusok, reovírusok) okozta epithelium károsodás segíti elő megtelepedésüket a 
léziókban. A betegség során kialakuló tünetek közé tartozik a láz, levertség, étvágycsökkenés, 
kezdetben savós, majd gennyes orrfolyás, nedves köhögés. Az alsó légutak gyulladását a 
gyors, felületes légzés jelzi. Jó immunstátusz és megfelelő tartási körülmények esetén a 
fertőzött borjak többsége tünetmentes marad. A beteg álatok kezelése antibiotikummal 
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történik. Az eddig végzett metagenomikai vizsgálatok során számos új és korábban ismert 
vírust mutattak ki a betegséggel kapcsolatban. Az egyik tanulmányban a következő vírusokat 
azonosították NGS technológiát alkalmazva: bovine rhinitis A virus, bovine adenovirus 3, 
bovine adeno-associated virus, bovine rhinitis B virus, bovine astrovirus BSRI1, bovine 
influenza D virus, picobirnaviruses, bovine parvovirus, bovine herpesvirus 6. Az egészséges 
és tüneteket mutató állatok viromjában található vírusok mennyiségét RT-PCR-rel vizsgálták. 
Influenza-, picobirna-, és astrovírusokat csak beteg állatokból tudtak kimutatni. A többi vírus 
mindkét vizsgált csoportban jelen volt, azonban a beteg állatokban gyakrabban detektálták 
ezeket. A beteg állatokban gyakoribbak voltak a koinfekciók is. További nagyszámú minta 
feldolgozása szükséges, hogy a kimutatott vírusok és a betegségek összefüggését 
megtaláljuk. Az NGS technológia lehetővé teszi azon vírusok kimutatását, amelyek 
szövettenyészeten nem tenyészthetők vagy szaporodásuk nem jár sejtkárosító hatással, 
ezért mindeddig nem volt tudomásunk létezésükről. Emellett az egyes vírusok 
kölcsönhatásairól is információt gyűjthetünk. A későbbiekben ezeket a vizsgálatokat célszerű 
kiterjeszteni különböző állományokra is, ahol eltérő vírusok cirkulálhatnak. Egy, a 16S rRNS 
gén felsokszorozásán és szekvenálásán alapuló vizsgálat során a Mannheimia, Moraxella, és 
Mycoplasma nemzetség tagjainak relatív nagyobb mennyiségét figyelték meg 
tüdőgyulladás, fülgyulladás vagy tüdő- és fülgyulladás esetén. Fontos figyelembe venni, 
hogy a kezelés során használt antibiotikumok megváltoztatják a vizsgálatok eredményét.  

 

2. Kép. A multifaktoriális betegségek kialakulásában szerepet játszó tényezők 

Lehetséges együttműködő partnerek: 
Hazai: 

- Állatorvos-tudományi Egyetem 
- Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 
- Termelők: Bonafarm csoport, Hunland Kft., Agro-M Zrt., Hód-Mezőgazda Zrt. stb. 

Nemzetközi: 
- Zoetis Inc. 
- Rhone Vet 
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Fertőző betegségek baromfiban  

A pulyka bélgyulladásos komplexe és a bélgyulladásos és elhullásos tünetegyüttese, a 
csirke satnyaság és törpenövés tünetegyüttese a nagyüzemi baromfiállományok jelentős 
gazdasági veszteségeket okozó multifaktoriális megbetegedései. Bár már az 1940-es évek óta 
ismerik, pontos kóroktana egyiknek sem teljesen tisztázott. A hajlamosító tényezők, a 
stressz, zsúfoltság, nem megfelelő tartási körülmények, takarmányozás stb. mellett 
kórokozók (vírusok, baktériumok, paraziták) is jelentős szerepet játszanak a klinikai tünetek 
kialakulásában. Az elsődleges léziók létrehozásában a vírusoknak tulajdonítják a fő szerepet, 
ezek segítik elő a fakultatív patogén baktériumok megtelepedését. A kórképekben szerepet 
játszó, már ismert vagy ismeretlen kórokozók azonosításában NGS alapú metagenomikai 
vizsgálatok segíthetnek. A betegség pontos hátterének tisztázása alapvető a védekezési és 
kezelési stratégia kidolgozásához, potenciális vakcinák fejlesztéséhez. 

Az Influenza A vírusok (IAV) az Orthomyxoviridae családba tartozó, széles gazdaspektrumú 
kórokozók, amelyek megfertőzhetnek madarakat, embereket és több emlős fajból (így 
tengeri emlősökből, lovakból, sertésből, nyércből, denevérekből) is kimutatták. Az IAV-ok 
negatív irányultságú, szimpla szálú, szegmentált RNS genommal rendelkeznek. A 
hemagglutinin (HA) és neuraminidáz fehérjéik (NA) alapján jelenleg 18 HA és 11 NA 
szubtípusuk ismert. A denevérekben kimutatott H17N10 és a H18N11 szubtípusok 
kivételével valamennyi ismert szubtípusú IAV fertőzést okoz madarakban; ezeket a 
szubtípusokat vízi szárnyasokban is kimutatták, melyek az IAV-ok legjelentősebb természetes 
rezervoárjai. Az influenza vírusok főbb evolúciós mechanizmusai 1. a pontmutációk, 
melyeket a javítómechanizmussal nem rendelkező RNS-függő RNS polimeráz generál, illetve 
2. a különböző genom szegmensek reasszortációja, mely új antigén kombinációk létrejöttét 
eredményezheti. Madarakban változatos klinikai tünetek alakulhatnak ki, a tünetmentes 
fertőzöttség, légzőszervi tünetek, tojástermelés csökkenése, súlyos megbetegedés, akár 100 
%-os megbetegedési és elhullási rátával. A betegség kimenetele az adott törzs 
patogenitásának és a fertőzött faj érzékenységének függvénye. Természetes 
rezervoárjaikban, a vízi szárnyasokban a H5N1 kivételével, az IAV-ok az emésztőcsatornában 
replikálódnak és tünetmentes fertőzést okoznak. A baromfi ágazatban a gazdasági 
veszteségek az aktuálisan cirkuláló törzs tulajdonságaitól (alacsony vagy magas 
patogenitású), a fertőzött fajtól, az érintett telepek számától, az alkalmazott kontroll és 
eradikációs stratégiáktól. Magas patogenitású IAV-ok esetében a veszteségek az 
eradikációból, a takarítás és fertőtlenítés költségeiből, a karanténozás és surveillance 
költségeiből adódnak össze. Ehhez adódnak a termelés és export kiesésből származó 
veszteségek, valamint a fogyasztókban kialakult tartózkodás a baromfitermékekkel szemben. 
Bár az alacsony patogenitású IAV fertőzés esetén a mortalitás alacsony szinten marad, a 
termelés csökkenése, a másodlagos bakteriális fertőzések kezelése, a plusz takarítás és 
fertőtlenítés növelik a kiadásokat. A globális monitoring vizsgálatok, az IAV kutatása, a 
megelőző és biztonsági intézkedések dollár- és euromilliókat emésztenek fel. A sertés- és 
madár eredetű IAV-ok esetenként akár halálos kimenetelű humán megbetegedéseket is 
okozhatnak. Ilyenkor a vírus ritkán terjed emberről-emberre, mely egy újabb járvány 
kitöréséhez vezethetne az új vírussal szemben fogékony populációban. Viszont a fajok 
közötti határ átlépésének képessége kialakulhat mutációk és reasszortáció révén. Így például 
a H5N1, H9N2, H7N2, H7N3, H7N7, H5N6, H6N1, H7N9, és H10N8 vírusok sikeresen 
fertőztek meg embereket. Az új vírusok bármikor, a terjedést elősegítő tulajdonságokat 
szerezve hetek-hónapok alatt elérhetik az összes kontinenst és világméretű járványt 
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okozhatnak. Humán, sertés és madár eredetű törzsek közötti reasszortáció révén jöttek létre 
azok a vírusok, melyek az 1957-es és 1968-as pandémiákat okozták. A 2009-ben pandémiát 
okozó H1N1 szubtípus sertésekben cirkuláló törzsekből jött létre, gyors terjedését az 
emberről-emberre való terjedésének képessége tette lehetővé. 

A nagy patogenitású madár IAV járványok világszerte jelentős gazdasági károkat okoznak. 
Magyarországon a legutóbbi járványkitörés, a H5N8 szubtípusú magas patogenitású madár 
IAV 2016 novemberi megjelenése óta több mint 230 állattartó telepet fertőzött meg, és 
megközelítőleg 3 millió baromfit kellett elpusztítani és megsemmisíteni. A járvány által 
okozott közvetlen kár elérte a 7 milliárd forintot. A járványok kártételének csökkentése, a 
vírus megjelenésének mihamarabbi észlelése érdekében Magyarországon jelenleg 
rendeletben szabályozzák a vadmadarak és baromfiállományok (háztáji és gazdaság) aktív és 
passzív monitoringját. A járványkitörések során izolált törzsek genom szekvenciájának gyors 
meghatározása segít a vírus eredetének megállapításában, a reasszortációs események 
felderítésében. AZ IAV-ok teljes genom szekvenciájának elemzésével következtethetünk 
fertőzőképességükre, virulenciájukra, a receptor affinitásra, gazdaspecificitásra, gyógyszer-
érzékenységre, stb. Ezen adatok felhalmozása igen jelentős az IAV-ok természetének 
alaposabb megismerésében, mely a vírusok elleni védekezésnek alappillére. 

Newcastle disease virus (NDV) más néven avian paramyxovirus-1, az Avulavirus 
nemzetségbe tartozik a Paramyxoviridae családon belül. A baromfi és egyéb madarak 
bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző vírusos megbetegedését (baromfipestis) okozza. 
Fertőzés esetén a kialakuló tünetek súlyossága az adott madárfaj fogékonyságának és a 
vírustörzs patogenitásának függvénye, mely lehet avirulens (velogen), közepesen virulens 
(mesogen), illetve teljes virulenciájú (lentogen). A fertőzöttség lehet tünetmentes, de 
kialakulhat súlyos, elhullással járó megbetegedés is. A tünetek súlyosabbak 
immunszuppresszív hatású kórokozókkal való társfertőzés esetén. Általában láz, bágyadtság, 
hasmenés, légzőszervi- és idegrendszeri tünetek, a tojástermelés csökkenése figyelhetők 
meg. A betegség kialakulása ellen vakcinázással lehet védekezni, azonban a mutációk, 
rekombinációk révén kialakuló újabb variánsok sajnos esetenként áttörhetik a 
vakcinatörzsekkel kialakított védettséget, jelentős veszteségeket okozva a termelőknek. 
Baromfiállományok és vadmadarak surveillance vizsgálatával információt gyűjthetünk a hazai 
és külföldi állományokban keringő vírustörzsekről, a vírus járványtanáról és evolúciójáról, 
azonosíthatjuk a potenciális veszélyt jelentő törzseket.  

Csirkék fertőző bronchitis vírusa (IBV, Infectious bronchitis virus) máig jelentős gazdasági 
veszteségeket okozhat az ágazatban világszerte. Nagyon ragályos vírus, brojlerekben a felső 
légutak gyulladását, vesegyulladást, veseelfajulást, súlyos esetben elhullást is okozhat, 
következményesen a takarmányértékesítés romlása, a másodlagos bakteriális fertőzések 
kezelése, valamint a megnövekedett elhullási ráta révén csökkenti a profitot. Tojó- és 
tenyészállományokban a tojástermelés csökkenését, légzőszervi tüneteket okozhat. A 
betegség kialakulása ellen vakcinázással lehet védekezni, azonban vírus nagyfokú genetikai 
változékonysága miatt gyakran előfordul, hogy a vakcina nem biztosít megfelelő védettséget 
az állományokban keringő, mutáció és/vagy rekombináció révén kialakuló újabb és újabb 
variánsokkal szemben. Emiatt kiemelkedő fontosságú az állományok monitoring vizsgálata, a 
keringő vírustörzsek izolálása és a vírusok teljes genomszekvenciájának meghatározása a 
megfelelő vakcinázási stratégia kidolgozásához.  

A baromfi fertőző gége- és légcsőgyulladását a (ILTV, infectious laryngotracheitis virus, 
Gallid herpesvirus 1) a Herpesviridae családon belül az Iltovirus nemzetségbe tartozó 
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herpeszvírus okozza. Csirkékben a betegséget étvágytalanság, levertség, 
kötőhártyagyulladás, köhögés, légzési nehézség jellemzi. Vérzéses légcsőgyulladás esetén a 
csőr vérrel szennyezett lehet. Kevésbé virulens törzsek enyhébb légzőszervi tüneteket, a 
tojástermelés kismértékű csökkenését okozzák. A fertőzésen átesett madarak vírushordozók 
maradnak (látens fertőzés), stressz hatására a vírus aktiválódhat. Kimutatták, hogy élővírusos 
vakcinák alkalmazásakor, a vakcinatörzs virulenciája madárról-madárra terjedésekor 
fokozódott és súlyos tünetekkel járó fertőzést okozott. Más esetekben a vakcinatörzs és a 
vad törzsek közötti rekombinációt figyelték meg, mely a rekombináns törzs virulenciájának 
növekedésével, fertőzőképességének, szaporodási rátájának növekedésével járt. A 
baromfiállományok surveillance vizsgálata elengedhetetlen a vírus evolúciójának 
felderítésében, az újonnan keletkező rekombináns törzsek nyomon követésében, biológiai 
tulajdonságaik megismerésében. 

A Marek-betegséget (MDV, Marek's disease virus, Gallid herpesvirus 2), csirkékben, 
pulykákban, fácánokban írták le, idegrendszeri tünetekkel, daganatos elváltozásokkal járó 
megbetegedést okoz. A vírus immunszuppresszív hatása révén növeli a más kórokozók iránti 
fogékonyságot is. A vakcinázás ellenére világszerte ma is problémákat okoz a termelők 
számára, az újonnan megjelenő vírustörzsek sokszor fokozott virulenciával rendelkeznek. 
Ennek lehetséges oka, hogy a vakcina csak a betegség kialakulásával szemben nyújt 
védettséget, azonban a vírus szaporodását és terjedését nem akadályozza meg. A vakcinázás 
hatására kialakuló szelekciós nyomás eredményeképpen, pedig új, virulensebb törzsek 
jöhetnek létre. 

Csirkék fertőző bursitis vírusa (Gumborói betegség, Infectious bursal disease virus, IBDV), 
nagy terjedőképességű, duplaszálú RNS genommal rendelkezik és a fent említett vírusokhoz 
hasonlóan igen változékony. Három hetesnél fiatalabb csirkékben általában nem okoz 
klinikai tüneteket, azonban a bursa B-limfocitáit károsítva immunszuppresszív hatást fejt ki. 
Ezáltal a fertőzött állatok fogékonyabbak más fertőzésekre (vírusok, baktériumok, paraziták), 
a beadott vakcinák hatékonysága pedig ezekben az állatokban jelentősen csökken. Klinikai 
tünetek három hetes kor felett jelentkeznek, virulens törzsek esetében a morbiditás elérheti 
a 100%-ot is, a mortalitás fogékony állományokban a 30-70%-ot. Bár vakcinával 
védekezhetünk ellene, a mutáció, rekombináció és reasszortáció révén keletkező újabb és 
újabb variánsok folyamatos kihívást jelentenek a kórokozó elleni védekezésben. Az 
állományok monitoring vizsgálata, az állományokban keringő vad törzsek izolálása, 
szekvenálása, a vírus evolúciós mechanizmusainak megismerése, és az adatok elemzése, a 
keresztvédelem in vitro vizsgálata, majd a vakcinák hatékonyságának fertőzési kísérletekben 
való ellenőrzése kulcsfontosságú a betegség elleni védekezésben. 

 

Lehetséges együttműködő partnerek: 
Hazai: 

- Állatorvos-tudományi Egyetem 
- Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 
- Baromfi Termék Tanács 
- Termelők: Bábolna Tetra Kft., Bonafarm Csoport, Gallus Kft., Gallfood Kft., Nagisz Zrt., 

Master Good cégcsoport, stb. 
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Nemzetközi: 
- CEVA Inc. 
- MSD Inc. 
- Merial Inc. 
- Bioproperties Pty. Ltd. 
- GD Animal Health, Deventer, Hollandia 
- Rhone Vet 
- Avian Influenza and NDV Community Reference Laboratory (AHVLA, Weybridge, UK) 
- Collage of Agricultural & Environmental Sciences, University of Georgia, USA 
- Animal Diagnostic Laboratory, Department of Veterinary and Biomedical Sciences, 

The Pennsylvania State University, USA 

Transzkriptom-elemzés 

Az utóbbi években a molekuláris biológia területén új kutatási irányok jelentek meg. Ezek 
között kiemelkedő jelentőségű a ribonukleinsavak világának új értelmezése, melyben új 
szabályozási mechanizmusok, a genom, sejtek és a szervezet működésének eddig ismeretlen 
aspektusainak feltárásához vezettek. 

A genomról átíródott RNS-ek összességét transzkriptomnak nevezzük. Transzkriptom 
elemzés segítségével meghatározhatjuk a genom funkcionális elemeinek, valamint a sejtek 
és szövetek molekuláris komponenseinek a szerepét. Elsődleges céljai az mRNS-ek, nem 
kódoló RNS-ek, kisméretű RNS-ek azonosítása, a gének transzkripciós mintázatának 
meghatározása (splicing mintázat és egyéb poszt-transzkripciós modifikáció) és az egyes 
transzkriptek expressziós szint változásának meghatározása a sejt érési folyamata során vagy 
különböző tényezők hatására. A transzkriptom vizsgálatára számos technológiát fejlesztettek 
ki (pl. hibridizáció- és szekvencia alapú módszerek). A hibridizáción alapuló módszerek - mint 
a microarray - általában nagy teljesítményűek és olcsóbbak, azonban felhasználásukat 
számos tényező behatárolhatja. Az új generációs szekvenáló módszerek (NGS) bevezetésével 
megnőtt a DNS alapú vizsgálatok hatékonysága és a fajlagos költség is csökkenthető. Az NGS 
lehetőséget ad a genomszerveződés és szabályozás feltérképezésére, emellett a microarray-
jel ellentétben nemcsak az ismert genomszekvenciához tartozó, hanem az ismeretlen 
transzkripteket is detektálja. A módszer megnövelt specificitása és érzékenysége több RNS 
detektálását biztosítja, beleértve a közeli rokon izoformákat, valamint a kis mennyiségű 
transzkriptek is. 

Intézetünk egy Illumina NextSeq 500 nagy áteresztőképességű, gyors NGS készülékkel 
rendelkezik. A szekvenálást követően a keletkezett readeket referencia genomokhoz vagy 
transzkripthez illesztjük, vagy de novo rakjuk össze referencia genom szekvencia nélkül 
bioinformatikusok közreműködésével, mely során információt kaphatunk minden egyes gén 
transzkripciós mintázatáról és/vagy expressziós szintjéről. Az állatorvosi szempontból fontos 
vírusokról számos információt kaphatunk. Betekintést nyerhetünk a gazda-patogén 
kölcsönhatásokba, megfigyelhetjük a fertőzés hatását a sejt szabályozó mechanizmusaira. 
Azonosíthatók azok a feltételezett gének, amelyek a különféle állatfajok vírusok iránti 
fogékonyságát befolyásolják. A módszerrel a virális génexpresszió és az egyéb, PCR alapú 
technikákkal gyakran nem észlelhető mRNS-ek pontosan detektálhatók. A virális 
transzkriptom elemzése alapul szolgálhat az izolált állati vírus törzsek patogenitásának jobb 
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megértéséhez, ami elengedhetetlen a pontos diagnosztikai eszközök tervezéséhez, a 
megfelelő terápia kiválasztásához, valamint a vakcina fejlesztéshez. 
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Tenyésztett és természetes vízi h alak 
kórokozóinak kutatása, különös tekintettel a 

parazitás fertőzöttségekre  

MTA ATK ÁOTI Készítette Székely Csaba 

Problémafelvetés, célkitűzés 

A halhús világszerte az egyik legfontosabb fehérjeforrás. Sajnos Magyarországon az egy főre 
eső évi fogyasztás nem éri el a kívánatos szintet. Ennek fokozása évek óta kormányzati 
szervek és tudományos körök közös javaslata. Természetesen hazánk nem lévén tengeri 
ország, a haltermelés fokozása csak a tógazdasági termelés hatékonyságának növelésével 
érhető el. Bár a magyar haltenyésztés gyakorlatilag egyetlen halfaj, a ponty tenyésztésén 
alapul, számos kezdeményezés történt már értékesebb húsú, tenyésztésbe még nem bevont 
halfajok tógazdasági termelésére.  

Egy, a FAO által 2011-ben készített előrejelzés (“FISH TO 2030: Prospects for Fisheries and 
Aquaculture”) szerint a világ halfogyasztása  2030-ra az akkori 120 millió tonnáról 152 millió 
tonnára fog nőni, ami 27% növekedést jelent.  Az is világosan látszik, hogy a halfogás a 
természetes vizekből már nem növekszik/növelhető, mert elértük a fenntarthatósági 
küszöböt.  A növekedés kizárólag az akvakultúrás termelésből következik be.  A tanulmány 
elkészítése óta ez a tendencia csak erősödött, és mára az akvakultúrás termelés már 
felülmúlta a természetesvízi fogást. 

 

 

 

Az európai halfogyasztásnak mindössze 40-45%-át teszik ki az EU-28 által megfogott, vagy 
akvakultúrásan megtermelt halak. A fogyasztás nagyobb része tehát importból származik. Az 
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ponty      busa fajok    fehér amur 

európai akvakultúra termelése évente kb 1,3 millió tonna. Ehhez képest a hazai halastavi 
haltermelés 17 ezer tonna. (MAHAL és AKI 2016).  

 

Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet kiadványa, Halászati Operatív Program: A hazai haltermelés 
szemléltetése térképes ábrákkal (2015) 

 

Ez a 11 millió tonna körüli európai fogyasztásnak (fogás+termelés+import) elhanyagolható 
része. Hatalmas tehát a piac csupán Európán belül is. Hagyományosan nagy mennyiségben 
termelt halainkat – ponty, busa, amur - azonban csak nehezen tudjuk itt értékesíteni, mert a 
korábbi tudáselőnyünk megszűnt.  

 

                                                

 

 

Ezeket a halfajokat ma már a környező országokban is jól tudják termelni.  A hazai – a 
nyugat-európai halastavakhoz képest – igen nagy kiterjedésű pontyos tavainkban ezek 
mellett/helyett a sokkal értékesebb és keresettebb, de több szakismeretet igénylő ragadozó 
halak tenyésztését kell fejlesztenünk. Közülük is elsősorban az őshonos fajokat, a süllőt, a 
csukát és a harcsát.  

 

                            

 
fogassüllő    csuka    lesőharcsa 
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A ragazdozó fajok biológiai, ökológiai okok miatt természetes élőhelyeiken, illetve a 
hagyományos tógazdasági kultúrákban is lényegesen kisebb egyedsűrűségben élnek, mint a 
pontyfélék. Azok egyedsűrűségének mindössze 5-10%-ában. Szerencsére az elmúlt 6-8 évben 
ezeknek a ragadozó fajoknak a termelés-technológiájában jelentős mértékben a hazai halas 
kutatóknak is köszönhetően komoly áttörést sikerült elérni. Ezen halak közül kiemelkedően 
sikeresnek látszik a lesőharcsa. Ma több olyan vállalkozás is üzemel, amelyiknél a 
hagyományos polikultúrákban átlagosan elért 30-50 kg/ha hozam helyett 10 000 kg/ha 
harcsahozamot is elértek, harcsa-monokultúrás technológiával. Etológiai okokból az új 
nevelési technológiák mind intenzív tartási technológiákhoz kötődnek. A ragadozó halakat, 
azért, hogy a felkínált mesterséges tápot hiánytalanul elfogyasszák, nagy sűrűségben kell 
tartani. Valószínű, hogy a közeljövőben elterjednek a hagyományos nagy halastavainkhoz 
kapcsolódó kombinált megoldások, ahol a nagy tó java része elsősorban biológiai szűrőként 
szerepel, és egy egész kis intenzív részen folyik majd a termelés.  

 

Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet kiadványa, Halászati Operatív Program: A hazai haltermelés 
szemléltetése térképes ábrákkal (2015) 

 

A nagy sűrűségű tartás pedig könnyen megbetegedésekhez, többek között hal-parazitológiai 
problémák jelentkezéséhez vezethet. A jövőben egyre inkább szükség lesz olyan kutatási 
eredményekre, amelyek már egészen korai fázisban jelzik a nevelő vizekbe kerülő paraziták 
jelenlétét, és lehetőség szerint azok koncentrációját is. Ezen túl igen fontosakká válnak majd 
azok a kutatások, amelyek akár a halak közvetlen kezelésével, akár a víz kezelésével 
környezetbarát módon segítenek a várhatóan előforduló betegségek gyógyításában is. 
Ésszerűnek látszik, hogy az ilyen típusú kísérleti kutató munkát laboratóriumban és tavi 
körülmények között is egyidejűleg folytassák. 
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Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet kiadványa, Halászati Operatív Program: A hazai haltermelés 
szemléltetése térképes ábrákkal (2015) 

 

Miként bármely állatfaj esetében, a halaknál is az intenzív termelés legfőbb gátja az újonnan 
kimutatott, vagy a korábban jól kezelhető betegségek jelentkezése. A Magyarországon 
legjelentősebb ponty faj tenyésztése állategészségügyi szempontból a jelenlegi színvonalon 
kiegyensúlyozott, a jelentkező betegségek leküzdhetők, jóllehet a környezetvédelmi 
szigorítások, a regisztrált gyógyszerek hiánya miatt a mai védekezési lehetőségek messze 
alatta maradnak a 40 évvel ezelőtti lehetőségeknek. Az elmúlt években jó hatásfokú, de 
gyógyszerként nem kiszerelt és nem törzskönyvezett szerek tucatjai kerültek betiltásra, ami a 
ponty (és a védekezés tekintetében hasonló kategóriájú pontyfélék: fehér busa, pettyes 
busa, amur) tógazdasági tenyésztését nehezíti, és az intenzitás fokozásának gátja. Sajnos a 
felhasználható gyógyszerek törzskönyvezésére a viszonylag kis eladható mennyiség miatt 
nincs remény, ennek költségét a gyárak nem vállalják. Egyre inkább támaszkodnunk kell 
ezért a hal és környezete viszonyának jobb megértésére, annak megismerésére, hogy adott 
tenyésztési technikák mellett milyen módon lehet a halakat baktériumok és paraziták 
esetében alacsony fertőzöttségi színvonalon felnevelni, a vírusos betegségek tekintetében 
pedig a fertőzési források kizárásával tartani. Ez utóbbi lehetőség - más, főleg emlős fajoktól 
eltérően - meglehetősen nehéz, mivel a vadhalak, s gyakran a fajtársak ugyanazon vízellátó 
rendszerben élnek, miáltal a víz, mint kórokozókat közvetítő elem mindenhol jelen van. A 
probléma hatványozottan jelentkezik az intenzív tenyésztésre kandidáló ízletes húsú 
ragadozó halak esetében. Ezek betegségeire vonatkozó szakirodalmi adatok nincsenek, vagy 
szegényesek. Nem véletlen, sőt érthető, hiszen a vírusos halbetegségek kutatásának 
hazánkban még mindig nincs intézményesített formája, feltétlenül szükség van a témában 
elmélyedt, főállású szakemberekre.  

Hasonlóan szükség van a természetes vízi halak betegségeinek rendszeres vizsgálatára, 
hiszen ezek betegséghordozó egyedei állandó veszélyforrást jelentenek, és semmivel sem 
kisebb jelentőségük, mint a madárinfluenza hordozó vadmadaraknak a baromfinevelésben. 
A fenti tényezők mellet nem elhanyagolható az a tény, hogy a gazda-kórokozó kapcsolat 
mechanizmusa a természetes környezetben érthető és tanulmányozható leginkább, és 
alkalmazható tógazdaságokban. 
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Megoldási javaslat 

A Kutatóközpontunkhoz tartozó Állatorvos-tudományi Intézetben a halkórtani kutatásnak 
erős bázisa van, s jóllehet a parazitológiai kutatás túlsúlyban van, vannak eredményeink a 
vírusos és bakteriális betegségek diagnosztikája és vizsgálata területén is. A jövőt illetően a 
megkezdett munka folytatását, a feladatok kiszélesítését látjuk szükségesnek. A tervezett 
munkákban megtartanánk szoros kapcsolatunkat a hazai haltenyésztő egyetemi és kutató 
szakemberekkel, ill. a tógazdaságban dolgozó haltenyésztő kollégákkal is. A tudományos 
előrehaladást segíti, hogy nemzetközi halkórtani szervezetekben (pl. EAFP) képviselve 
vagyunk, állandó kooperációt építettünk ki, s bár a jórészt hidegvízi pisztrángtenyésztésben 
és tengeri ketreces haltenyésztésben érdekelt kollegáink munkájától eltérően a „melegvízi” 
haltenyésztést tartjuk feladatunknak, a tapasztalatok adaptálását hasznosíthatjuk. A V4-es 
országok közül futó projektben elsősorban cseh kutatókkal, alkalmanként lengyel és szlovák 
halparazitológus kutatókkal is vannak élő kapcsolataink. Kapcsolataink kiterjednek az ázsiai 
(India, Kína, Malajzia, Vietnám, Japán) fejlett haltenyésztés szakembereivel való 
együttműködésekre is, ahol a célkitűzések és a megvalósítás lehetőségei hasonlóak a 
hazaihoz. 

A közeljövő konkrét feladatai között folytatni kívánjuk a nyálkaspórás halélősködők 
vizsgálatát, amely tudományágban nemzetközileg értékelt eredményeink és jó pozíciónk van. 
Elsősorban a fertőzést közvetítő alacsonyabb rendű szervezetek és a halak közötti viszonyt 
vizsgálnánk. 

Figyelemreméltó eredmények születtek a zoonónisokat okozó halélősködők tanulmányozása 
terén, melyet egy Horizon 2020 nemzetközi együttműködés keretében elsősorban spanyol, 
olasz és dán kooperációban vizsgálunk. 

Intézetünkben hazai és nemzetközi projektekben vizsgáljuk a legfontosabb halbetegségnek 
tekintett darakór biológiáját, különösen azért, mert az egyetlen hatásos gyógyszer, a 
malachitzöld betiltása óta gyógyszeres kezelésre nincs mód. 

A baktériumok okozta halbetegségeket a múltban témacsoportunk kevésbé vizsgálta, mivel 
egy szóbeli megállapodás keretében ezzel testvérintézetünk, a korábbi Országos 
Állategészségügyi Intézet Hal- és Méhkórtani Osztályának munkatársai foglalkoztak. Úgy 
véljük, hogy a halegészségügy fejlődése megköveteli ennek a szakterületnek az adaptálását 
is, és vannak már tudományos szintű eredményeink a sejten belül szaporodó baktériumok 
(epitheliocystis) területén. 

A virológiai kutatás intézetünk és a társintézetek szakembereivel való közös munkában indult 
meg. Lehetőségeinkhez képest ebben a munkában is nagyobb szerepet kívánunk vállalni. 

Hazai kapcsolatrendszerünkben egyéb intézményeken kívül az Állatorvos-tudományi 
Egyetem, a NAIK Halászati Kutatóintézet (NAIK-HAKI), a Pannon Egyetem Georgikon Kara, a 
SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának Halgazdálkodási Tanszéke, a Debreceni 
Egyetem, a NÉBIH ÁDI, a Magyar Természettudományi Múzeum, az ELTE TTK, az MTA ÖK 
Balatoni Limnológiai Intézete, valamint a Magyar Akvakultúra Szövetség (korábban MASZ, 
jelenleg MAHAL) játszik szerepet.  
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Várható eredmények: 

Alacsony számarányuk miatt a hazai halkórtannal foglalkozó szakemberek a világ 
halegészségügyi szolgálatában nem tartoznak a szakma fejlődését meghatározó gárdába, 
azonban a pontytenyésztés során jelentkező betegségek, ezen belül a hal-parazitológiai 
kutatások területén kiváló pozícióval rendelkeznek, munkáik elitnek számító 
szakfolyóiratokban és könyvekben jelennek meg. Tanácsunkat elsősorban a fejlődő országok 
kutatói kérik ki, s munkatársaink részt vesznek ezen országok legfontosabb halegészségügyi 
problémáinak megoldásában. 

Az elkövetkező években a halak parazitás betegségeinek kutatása terén az eddigi vizsgálatok 
folytatása várható. Ez a kutatás magába foglalná:  

1) a pontytenyésztés intenzifikálása nyomán jelentkező újabb parazitózisok vizsgálatát,   

2)  a harcsa, süllő, sügér és csuka intenzív tenyésztése során jelentkező parazitózisok 
vizsgálatát, és a lehetséges védekezési eljárások kidolgozását, 

3)  a természetes vizek, elsősorban a Balaton, rendszeres halkórtani monitorozását, 
néhány kevésbé ismert élősködő fejlődésbiológiájának vizsgálatát, 

4)  néhány parazitológiai vagy kórtani szempontból fontos élősködő fejlődésciklusának 
laboratóriumi kísérletes nyomon-követését,  

5) az elért eredmények tavi kísérletekben való ellenőrzését,  

6) valamennyi kísérleti fázis megerősítését molekuláris technikákkal. 

A bakteriológiai kutatásban a ponty baktériumflórájának megismerése még igen sok 
feladatot tartogat. Még az olyan közönséges betegségek, mint a fekélybetegség esetében 
sem ismert tökéletesen a kórokozók mibenléte. Ezeket a kérdéseket a nyugati országok jól 
felszerelt bakteriológiai laboratóriumai az országukban értéktelennek tekintett ponty miatt 
elhanyagoljákSzükség van ezért a ponty és egyéb tenyésztett pontyfélék kórokozó 
baktériumainak jobb megismerésére, a kórfolyamatot kiváltó és az azt súlyosbító fajok 
elkülönítésére. Legfontosabb kutatási feladat az intenzív tenyésztésbe vont ragadozó halak 
megbetegedéseit okozó baktériumok kimutatása és a hatásos antibiotikumok kiszelektálása. 
A feladat megoldására egy általános felmérő vizsgálat szükséges, melynek részét képezné a 
halgazdákkal való szoros kapcsolat az esetenként jelentkező betegségek konkrét vizsgálatára. 
Az általános eredmények közül szelektálni kellene a kutatásra érett feladatokat, míg a 
többiek esetében adaptálni kellene az egyéb halfajoknál alkalmazott megoldásokat. 

A vírusos halbetegségek területén a hazai kutatás nem tekint vissza hosszú múltra. A 
kutatást nehezíti, hogy mialatt a pisztráng esetében majd egy tucat kórokozó jól jellemzett 
előfordulása ismert és azokra kötelező érvényű bejelentési kötelezettség és karantén van 
előírva, a pontynál hosszú ideig csak az utóbbi időben elvétve jelentkező tavaszi virémia 
vírusa volt, és jelenleg a napjainkban legfontosabb koi-herpesz betegség vírusának kötelező 
felmérése található meg a WHO listáján. Csuka és harcsa esetében a vírusos betegségek 
megnehezítik, vagy megakadályozzák az eredményes ivadéknevelést. Ezek kimutatása, illetve 
kórtani hatásuk bizonyítása nem megoldott. Az intézetünkben emlősöknél és madaraknál 
alkalmazott, és halakra adaptálható molekuláris technikák lehetővé teszik a kórokozók 
vizsgálatát. 
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Halaknál egy negyedik kórokozó csoport, a fakultatív patogén gombák ugyancsak gyakoriak. 
Vizsgálatuk indokolt lenne, viszonylag ritkább jelentkezésük és szakemberhiány miatt 
azonban ezt a kérdést csak a diagnosztika színvonalán kívánjuk művelni. 

A közvetlen tervezett feladatok között nem szerepelnek a helytelen takarmányozásból és 
tartástechnológiából adódó betegségek. Diagnosztikai szinten ezek is állategészségügyi 
feladatok, a kérdés tanulmányozása azonban haltenyésztő kutatók és szakemberek feladata. 

A parazitológiai kutatás főbb irányvonalai és várható 

eredményei 

A halak parazitáinak és parazitás betegségeinek témájában Magyarország jó eredményekkel 
büszkélkedhet. Az utóbbi 50 évben 300-nál több angol nyelvű tudományos közlemény jelent 
meg magyar szakemberek tollából, és számos könyvrészletben volt szerepük egy-egy általuk 
művelt szakterület ismertetésében. Ezen szakterületek közül kiemelhetők a nyálkaspórások, 
a kokcidiumok, csáklyásférgek területén végzett kutatások, de a halélősködő fonálférgek és 
galandférgek egy-egy jelentősebb csoportjának kutatása terén is megfelelő eredményeik 
vannak. 

 

Kutatások a nyálkaspórás (Myxosporea) paraziták okozta 

betegségek területén 

Előzmények: A nyálkaspórások az élősködők egyik tudományos, rendszertani és kórtani 
szempontból legérdekesebb csoportját képezik. Gyakorlatilag minden halfajban élősködnek, 
egy-egy halfajban akár 5-20 nyálkaspórás faj is élősködhet. Hosszú ideig a spórás egysejtűek 
közé sorolták őket, s fejlődésük során kialakuló tartós spóráik alapján feltételezték, hogy 
gazdáikat a spórák felvétele útján fertőzik. Az 1980-as években kapott eredmények azonban 
azt bizonyították, hogy ezek az élősködők nem egysejtűek, hanem a csalánozókkal rokon 
többsejtű szervezetek, s fejlődésük sem egyszerű folyamat, hanem létezik abban egy 
myxospórák kialakulásával végződő fázis, amely halakban (esetenként más rendszertani 
csoportokba tartozó állatokban) megy végbe és egy aktinospóra fázis, melynek során 
oligochaetákban aktinospórák alakulnak ki. A halakat az aktinospórák, az oligochaetákat a 
myxospórák fertőzik. Magyar kutatók mutattak rá, hogy a halakban lévő nyálkaspórás fajok 
többsége szigorúan gazda-fajlagos, szerv- és szövetspecifikus élősködő. Magyar kutatók 
ugyancsak az elsők között voltak, akik a molekuláris technikákat adaptálták ezen élősködők 
kimutatására, spóráik és nagyszámú morfológiailag hasonló fajuk elkülönítésére. Ugyancsak 
magyar kutatók foglalkoztak először a nyálkaspórások halon belüli fejlődésével, s 
megállapították, hogy a ponty vírusos eredetűnek tartott úszóhólyag-gyulladását a vesében 
spórát képző Sphaerospora renicola vérben keringő fejlődési stádiumai okozzák. 

 Jelenleg a nyálkaspórásokat a csalánozók Cnidaria törzsének Myxozoa altörzsébe 
sorolják, melyen belül a Malacosporea és Myxosporea osztályokat különítik el. A 
pontyfélékben, valamint a Magyarországon nagyobb volumenben tenyésztett egyéb 
halfajokban a nyálkaspórások (Myxosporea) nagyszámú faja élősködik, bár újabban cseh 
kutatók a pisztrángfélékben jelentős malacosporeák egyik faját pontyból is kimutatták. A 
Myxozoa élősködők kutatásában végbement jelentős fejlődést egy nemrég megjelent könyv 
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(Okamura és mtsai, 2015) foglalja össze. Mind a Malacosporea, mind a Myxosporea osztály 
tagjaira jellemző, hogy fejlődésükben két rendszertanilag eltérő gazdában bonyolult, 
leggyakrabban endogén-sarjadzással történő fejlődés után morfológiailag eltérő spórák 
fejlődnek. Ez a fejlődés a malacosporeákban egy mohaállatokban (Bryozoa) lezajló ciklus 
után halakban folytatódik. Myxosporeák esetében a fejlődés első fázisa kevéssertéjű vagy 
soksertéjű férgekben zajlik le, és actinospórák képződésével végződik, majd halakban (újabb 
ismereteink szerint hüllőkben, emlősökben és madarakban is) folytatódik.  Gerincesekben az 
esetenként hónapokig tartó fejlődés myxospórák kialakulásával végződik. 

 

I. Vizsgálatok nyálkaspórás fajokon 

1/ Thelohanellus kitauei előfordulása pontyban. Magyarországra az 1970-es években két 
ponty-specifikus Thelohanellus faj került behurcolásra Ázsiából, valószínűleg az amuri 
tőpontyokkal. A T. nikolskii egy uszonyélősködő, a T. hovorkai kötőszöveti élősködő. Ezek 
pontyivadékban intenzív fertőzéseket okoztak. A halak torzulását okozva az ivadék 
értékesítését gátolták, de letális hatást nem jegyeztek fel. A később Európában elterjedt faj 
megjelenéséről és kórtani elváltozásairól magyar szerzők tudósítottak. Ázsiából koreai és 
japán szakemberek több tucat pontyon élősködő Thelohanellus fajt írtak le. Közülük a T. 
kitauei faj kitűnt patogenitásával, mogyorónyi cisztákat okozva a bélen. Magyarországon 
pontyban az élősködőt még nem sikerült kimutatni, de molekuláris módszerekkel 
actinospóra fejlődési formája izolálható, és azonosítható volt oligochaetákban, ill. 
vízmintákból is. A tervezett vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a faj esetleges 
elterjedése esetén okoz-e a távol-keleti esetekhez hasonló megbetegedéseket. 

2/ Nyálkaspórások gazda-fajlagosságának vizsgálata Myxobolus modelleken. A Myxobolus 
fajok a legelterjedtebb, fajokban leggazdagabb nyálkaspórások. A morfológialag hasonló 
fajok meghatározása csupán DNS szerkezetük alapján lehetséges. Eddigi vizsgálataink szerint 
vannak csupán egyetlen halfajt fertőző, szigorúan gazda-fajlagos nyálkaspórások, és olyan 
fajok is, melyek a tipikus gazdák mellett néhány közel-rokon halfajban képesek fejlődni. A 
témát molekuláris azonosítással lehet viszonylag jó hatással megoldani. A kérdés 
tanulmányozására balatoni és dunai keszegfélék közel-rokon, azonos lokációban fejlődő 
Myxobolus fajainak összevetése szolgál. Gyakorlati oldalról az a kérdés, vajon a vadhalak 
képesek-e a kórt terjeszteni. 

3/ Kísérletes fertőzések. Nehezen kivitelezhető, hosszadalmas módszer, mivel a myxosporea 
szakasz végén alternatív gazdákat, (legtöbbször kevéssertéjű férgeket) kell fertőzni, ahol 
ugyancsak számolni kell a specificitás tényével. Ugyanakkor egy adott modell esetén a faj 
azonosítását keresztfertőzési kísérletekkel lehet elvégezni. Pozitív esetekben adatok 
nyerhetők arra, hogy két halfajról izolált, morfológiailag egyező Myxobolus esetében 
mekkora genetikai különbség fogadható el a faji azonosság bizonyítására. 

4/ Csuka, sügér és süllő Henneguya fertőzöttségének vizsgálata. A három ragadozó halfajnál 
több, a Henneguya nemzetségbe tartozó nyálkaspórást írtak már le, amelyek 
Magyarországon, természetes vízi állományokban gyakoriak. Felmerül a kérdés, hogy a 
tervezett intenzív tenyésztés során ezek a nyálkaspórások szerepet játszhatnak-e a halak 
egészségi állapotának befolyásolásában. A három halfaj közül a balatoni fogassüllő 
fertőzöttsége rendkívül magas szintű lehet ezekkel az élősködőkkel. A leírt parazita-fajok 
validitása, specificitása és lokációja megkérdőjelezhető. Morfológiai és molekuláris 
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vizsgálatok választ adhatnak a kérdésekre, de a fertőzési folyamat kísérletes nyomon 
követése javasolt. 

5/ A halak nyálkaspórás fertőzöttségének és az oligochaeták actinospóra fertőzöttségének 
monitorozása halastavakban, valamint természetes vizekben hasznos tudományos adatokkal 
szolgálhat. Így derült fény pl. a rendkívül patogén Thelohanellus kitauei magyarországi 
jelenlétére a Kis-Balatonban. 

 

II. Vizsgálatok a halak coccidium-fertőzöttségére vonatkozóan 

Emlősökben és madarakban a coccidium fertőzöttség a legjelentősebb parazitózisok közé 
tartozik: broiler baromfi tartása pl. coccidio-sztatikumok nélkül nem valósítható meg. 
Halakban a coccidiumok ugyancsak rendkívül gyakoriak, a ponty Eimeria (Goussia) carpelli 
fertőzöttsége annyira általános, hogy gyakorlatilag fertőzés-mentes ponty csak 
laboratóriumban létezik. Ennek ellenére halkórtannal foglalkozó szakemberek ezeket a 
parazitákat kevésbé ismerik, és gyakran téves diagnózist adnak. A világon ismert 
halcoccidiumok mintegy harmadát magyar szakemberek írták le.  Eddigi vizsgálatok arra 
utalnak, hogy a kisebb, 10 mikrométer méretű coccidiumok kórokozó hatása nem 
számottevő, ugyanakkor a 20 mikron körüli, ún. gócos coccidiosist okozó fajok jelentős 
elváltozásokat okoznak. Ez utóbbi szezonális, csak tavasszal megjelenő élősködők a pontyon 
kívül aranyhalban, süllőben és kecsegében is intenzív fertőzést okoznak. A gócos típus 
mellett van egy epicellulárisan (intracellulárisan, de extracytoplasmalisan) szaporodó Eimeria 
(Goussia) típus is. Jelentőségük, fajspecificitásuk felmérése indokolt. Magyar kutatók leírtak 
már hatásos gyógyszereket a fertőzöttség megelőzésére, a felhasználási formára azonban 
nincsenek adatok. 

Kutatandó feladat a diszperz coccidiosist okozó, bélben elszórtan kis oocystákat képző fajok 
kórtani jelentőségének meghatározása, valamint a gócos és epicelluláris fejlődésű fajok 
gazda-fajlagosságának tisztázása kísérletes és molekuláris biológiai módszerekkel. 

 

III. Vizsgálatok a darakórt okozó Ichthyophthirius multifiliis kártételének 
csökkentésére 

Ezt a körcsillós élősködőt világszerte a legjelentősebb halélősködő parazitának tartják. Bár az 
okozott betegség megelőzésére, gyógyítására, a veszteségek elkerülésére számos 
próbálkozás történt pisztrángos, pontyos, trópusi és akváriumi kultúrákban, a probléma 
továbbra is nyitott és jelentős. Jelenleg egy hazai és egy európai projekt keretében folyik a 
téma széleskörű vizsgálata, melyben Kutatóközpontunk munkatársai is érdekeltek. 

Az I. multifiliis számos különös tulajdonsággal rendelkezik, mellyel jól elkülönül a 
morfológiailag hozzá hasonló protozoonoktól. Néhány jellemző sajátossága: 

1/ A kifejlett egyed, a trophont mérete meghaladhatja az 1 mm-t, ezért szabad szemmel is 
látható. 

2/ Az élősködő valamennyi halfajon képes megtelepedni, s azokon intenzív fertőzést 
létrehozni, ezért bármely halfaj fertőzés-közvetítő lehet. 

3/ Az I. multifiliis nem tekinthető külső élősködőnek, mert a hal bőrébe furakodó rajzók 
(therontok) a hám felszíni rétegében fejlődnek, s ezáltal a külsőleg alkalmazott 
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gyógyszerektől védettek, a belsőleg alkalmazott parazitaellenes készítményektől pedig a 
felhámban kevésbé érintettek. 

4/ Fejlődésük a többi egysejtű élősködőtől eltérő, ugyanis a halban csak növekedni tudnak, 
és sokszorozódásuk a halon kívül valósul meg. (Ez utóbbi menete a következő: A kifejlett, 
halról leváló trophont a tó talaján rögzülve tomont-tá alakul, s benne sokszoros osztódással 
mintegy ezer tomite képződik. A körül-csillós apró therontok a vízben aktívan úszva keresik 
fel a halakat, amelybe befurakodnak. 

5/ Az élősködő fejlődése hőmérséklet-függő. Magasabb hőmérsékleten a ciklus gyorsabb, s 
akár néhány napon belül lezajlik. 

6/ Eddigi ismereteink alapján a halon lévő stádiumok elpusztítása nehéz, a halon kívüli 
alakok viszont különféle fürdető oldatokkal könnyen elölhetők. 

A fertőzöttség sajátosságai tógazdaságokban és akváriumokban: 

   A kórokozó biológiájának ismeretében a védekezés lehetőségei látszólag könnyűek. A 
parazita halon nem szaporodik, ezért csak az újrafertőzést kell megakadályozni. Ugyanakkor 
fertőzöttség terjedését segíti, hogy bármely halfaj közvetítheti azt. Akváriumokban a halak 
áthelyezésével a folyamat könnyen megszakítható és a betegség gyógyítható. 
Tógazdaságokban egy ilyen folyamat egyszerűen nem illeszthető a tenyésztés-technológiába, 
a halak lehalászása technikai problémák és stressz tényezők miatt nehezen kivitelezhető. 

Tervezett vizsgálatok a fertőződés megakadályozására értékesebb állományoknál: 

1/ A befolyó víz csíramentesítése szűréssel, besugárzással stb. 

2/ A halon kívüli formák elpusztítása kémiai módszerekkel 

3/ Technológiai megoldások 

4/ Kísérletek immunis állományok kialakítására. 

Vállalható feladatok: 

1/ A kórokozó elleni kezelések kidolgozása 

2/ Kísérletek a befolyó víz csírátlanítására  

3/ Tó a tóban módszer tökéletesítése 

Nagy tavak pontyos állományaiban a darakór csak durva technológia hibák esetén fordul elő. 
Sajnos a lesőharcsa tenyésztésénél intenzív fertőzés itt is kialakulhat, mert a halfaj sajátosan 
„bandázik” és kis területen tömörül. Az adott helyen a levált trophontokból kialakult 
therontok könnyen gazdára találnak. Megoldásnak látszik és tanulmányozandó a tó a tóban 
módszer, amikor is a hálóban elkülönítetten nevelt halállományt a ketrec elhelyezésével a 
fertőzött területről tovább lehet mozdítani. A módszer kidolgozása tavi kísérleteket 
feltételez. 

4/ Vakcinázás: Hatékony vakcina kidolgozására elősorban Dániában vannak törekvések, a 
jövőben a dán partnerekkel tervezünk közös vizsgálatokat. 

5/ Immunizált állományok kialakítása: Tógazdasági kísérleteket tervezünk annak 
megállapítására, hogy egy alapfertőzés átvészelése után az egyes halállományokban milyen 
mértékű immunitás nyerhető. 
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IV. Vizsgálatok csáklyásférgek (Monogenea) okozta fertőzések megelőzésére és 
gyógyítására 

A csáklyásférgek a halak legjobban ismert, leggyakoribb élősködői, melyeknek erősen 
specifikus fajai gyakran fertőzik a halak kopoltyúját és bőrét. Mivel egyszerű szaporodású 
élősködők (pete – lárva - imágó), ezért a védekezés pontyféléknél jól kidolgozott. Sajnos a 
kiváló hatású szerves foszforsav észterek használata nem engedélyezett, így a hatékony 
kezelés ezekkel a szerekkel nem valósítható meg. Pontyféléknél a kevésbé hatékony 
sóoldatokkal megfelelő eredmény érhető el, azonban a ragadozó halaknál fertőzést okozó 
fajok esetében intenzív fertőzések és jelentős elhullások alakultak ki az elmúlt években. 
Harcsánál a Thaparocleidus, süllőnél az Ancyrocephalus és Gyrodactylus, csukánál a 
Tetraonchus fajok okozhatnak elhullásokat.  

Feladatok: 

1/ Thaparocleidus (Ancylodiscoides) fertőzöttség harcsán. A gyógykezelés megoldatlan. Az 
ivadék korábbi erős fertőzöttsége a mesterséges keltetéses technológia bevezetése óta ritka. 
Megfelelő gyógyszer keresése szükséges az intenzív tenyésztésnél jelentkező fertőzöttség 
leküzdésére. 

2/ Az intenzív rendszerű süllőtenyésztés az egyik legígéretesebb haltenyésztési 
kezdeményezés Magyarországon. Rövid időn belül intenzív megbetegedéseket 
diagnosztizáltunk kopoltyún az Ancyrocephalus paradoxus, bőrön a Gyrodactylus luciopercae 
megtelepedése és kártétele nyomán. Bár az élősködők természetes vízi előfordulása régóta 
ismert, fontos az élősködők tógazdasági jelentőségének megismerése és hatékony eljárások 
kidolgozása. 

 

V. Vizsgálatok zoonózist okozni képes-, halevő vízi madarak és emlősök halakban 
élősködő Trematoda és Nematoda lárváinak magyarországi előfordulására 
vonatkozóan. 

Magyarországon a halfogyasztás humán egészségügyi szempontból meglehetősen 
biztonságos. Ugyanakkor feltételezzük, hogy a Távol-Keleten intenzív humán fertőzéseket 
okozni képes halélősködők nagy része hazai halakban is előfordul. A biztonságot étkezési 
szokásaink jelentik, azaz nem fogyasztunk nyers halat, mint az Japánban, Koreában és 
Kínában általános, s még a Szibériában szokásos nyers halmáj fogyasztás sem elfogadott 
nálunk. Ugyanakkor az étkezési szokások változása, pl. sushi-, sashimi fogyasztás előtérbe 
kerülése indokolja a lehetséges kórokozók előfordulásának vizsgálatát, fajuk és gazdakörük 
meghatározását.  

V/1 Halainkban leggyakrabban madarak és halevő emlősök belében élősködő mételyek 
lárvái, az ún. metacerkáriák fordulnak elő. Ezek betokozódott és betokozódástól mentes 
állapotban a halak pikkelyén, bőrén, uszonyán, hasüregében és izomzatában fordulhatnak 
elő. A megtelepedési hely fajra jellemző. Közülük a lehetséges humán fertőzést okozó 
karakterre akkor következtethetünk, ha az élősködő imágó stádiuma halevő emlősökben is 
ismert.    Fejlődési ciklusukra jellemző, hogy ezek az élősködők többgazdás szervezetek, 
amelyek legkorábbi fejlődési stádiumai, a sporocysták, rediák és cerkáriák vízben élő 
puhatestűekben, csigákban és kagylókban alakulnak ki a végleges gazdák által a bélsárral 
vízbe ürített petékből, illetve a belőlük kikelő miracidiumokból.  
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Vizsgálati feladatok és lehetőségek:   

A szóba kerülő fajok nagy része ismert élősködő. Amikor a madarak és kisemlősök 
védettsége még nem volt a napjainkra jellemző mértékű, morfológiai alapon számos kifejlett 
trematoda került belőlük kimutatásra. Ezek a vizsgálatok az előbb ismertetett okok miatt 
már nem ismételhetők meg, és ezért nem mutatkozik megfelelő lehetőség a mai molekuláris 
módszerekkel sem a morfológiailag hasonló fajok elkülönítésére. Ez lényegesen megnehezíti 
a halakban élő lárvastádiumok identifikálását is. A legkézenfekvőbb megoldás ezen a 
területen a puhatestűekből és halakból gyűjtött lárvák molekuláris genetikai vizsgálata. 
Esetenként azonban szükség lehet állatkísérletek végzésére is, pl. naposcsibéken, abból a 
megfontolásból kiindulva, hogy ezekben az immunitással kevésbé rendelkező állatokban 
remény van fajidegen kifejlett trematodák kifejlődését elérni.  

 

Tervezett vizsgálatok: 

1/ Metacerkáriák kimutatása halakból: 

Magyarországi természetes vizekből és halastavakból származó halakból minden szervre 
kiterjedő vizsgálatok végzése trematoda-lárvák kimutatására. 

a/ Biztosan kimutatható fajok: Az uszonyokon és bőrben élősködő, pigmentes burokkal 
körülvett fajok, mint pl. az Apophallus muehlingi és A. donicus, valamint a 
Posthodiplostomum cuticola könnyen kimutatható élősködők. Közülük az első két faj 
emlősökben is megtelepszik, tehát zoonózis is előfordulhat. Mikroszkópos vizsgálat nélkül is 
kimutatható a pikkelyek felületén apró cisztákban fejlődő Metagonimus yokogawai, ami a 
Távol-Keleten ismert, jelentős patogenitású élősködő faj. Könnyen kimutathatók a 
hasüregből és a csepleszekből összefoglaló néven tetracotyle-nek nevezett, madárélősködő 
metacerkáriák. Nagyon keveset tudunk az izomzatban élő számos élősködő fajról. 
Feltételezhető, hogy közöttük megtalálhatók a Szibériában rendkívül jelentős Opisthorchis és 
Metorchis fajok is. 

b/ Tógazdaságban tenyésztett halakban jobbára az utóbbi nehezen kimutatható fajok 
fordulnak elő. 

c/ A fenti élősködők előfordulását mindkét biotópon rendszeres vizsgálatokkal célszerű 
felmérni. 

d/ Az izomélősködő fajok kimutatására az izomminták sósavas pepszinnel való emésztéses 
vizsgálatát tervezzük. 

e/ A metacerkáriák pontosabb azonosítása tripszint és epesavat tartalmazó oldatokkal való 
emésztés után tervezzük. 

f/ Az ismeretlen metacerkáriák kifejlett alakjainak kinyerésére a naposcsibék fertőzése 
alkalmas. 

V/2. Zoonózist okozni képes halakban élősködő fonálférgek. 

Tengeri halakban közönséges a fókákban és cetekben élősködő Anisakis fajok viszonylag 
nagyméretű lárváinak előfordulása. Ezek a lárvák gyakoriak egyes tőkehalból készült 
májkonzervekben vagy hűtve importált halakban. Humán fertőzéseket könnyen okoznak. 
Újabban kimutatták, hogy elölt formáik a fogyasztókban allergiás reakciókat okozhatnak. 
Előfordulásuk édesvízi halakban nem valószínű, ezzel szemben hasonló Ascaridida fajok, 
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például a Contracaecum rudolphi lárvája keszegfélékben és pontyban is közönséges. Mivel a 
lárvák csak a csepleszen és bélen fordulnak elő, a zoonózis lehetősége csekély. Ugyanakkor 
vizsgálatokat érdemel az esetleges allergiás hatás vizsgálata. A feladat elvégzése jelenleg 
szerepel az európai uniós együttműködésünk feladatai között, de a probléma a 
későbbiekben önállóan is vizsgálandó Magyarországon.  

 

A halak bakteriális betegségeinek vizsgálata 

A halak természetes környezetében, a víz fiziko-kémiai sajátosságaitól függően, egyidejűleg 
számos baktérium faj lehet folyamatosan jelen. Ezek többsége elegendő tápanyagot talál 
magában a vízben is az életben maradáshoz, de a halakon / halakban való megtelepedéssel 
biztosítja önmaga számára a hosszú távú fennmaradás, szaporodás lehetőségét. A fenti 
folyamathoz a víz, mint tartósító- és közvetítő közeg, aktívan járul hozzá. Mindennek 
következtében az egészséges halakon (bél, kopoltyú), illetve halakban (emésztő 
szervrendszer) kialakul egy eleve alapvetően megtűrt, ún. normál baktérium flóra, mely 
hangsúlyos szerepet kap a nyálkahártyák (testfelület, bél) védelmében, illetve egyéb élettani 
funkciójában. Így az egyes, sokszor általánosan is jelen levő, baktériumok különböző 
megbetegedésekben betöltött szerepének megítélése nem egyszerű.  

Bakteriális megbetegedések a halak bármely életszakaszában, ikrától a kifejlett egyedig, 
jelentkezhetnek. Gyakran megjelenésük előfeltétele a még kifejletlen, vagy éppen még csak 
aktiválódó állapotú immunrendszer (pl. a teleltetést követően) és egyéb hajlamosító 
tényezők (környezeti, életkori változások, emberi beavatkozások stb.) együttes fellépése. 
Ezen betegségek, kevés kivétellel, az összes hazánkban előforduló halfajt egyaránt érinthetik, 
lényegi eltérések azonban a betegség megjelenési formájában mutatkozhatnak.  

 
Anaerob baktériumok:  

Bár nyilvánvaló, hogy a halakban és azok környezetében számos anaerob baktériumfaj 
fellelhető, ezekről - kitenyésztésük, vizsgálatuk nehézségei folytán - igen keveset tudunk. 
Ugyanakkor akad rá néhány példa, hogy egyes megbetegedésekkel egyértelműen 
összefüggésbe hozhatók. Mint pl. a Clostridium botulinum által kiváltott botulizmus, vagy a 
neurológiai tüneteket mutató, spirális, pörgő mozgással úszó egyedekből kimutatható 
Clostridium tarantellae.  

 
Aerob, Gram pozitív baktériumok: 

Bacillus spp. 

A Bacillus fajok (B. cereus, B. mycoides, B. substilis) által okozott megbetegedések jó példáját 
adják a különböző halfajokban jelentkező eltérő tüneteknek. Míg harcsánál a belső 
szervekben (vese, máj, lép és zsigerek) bevérzés, fokális nekrózis és granuloma képződés 
figyelhető meg, amelyhez nekrotizáló bőrgyulladás társul, addig a pontyokban ezen 
organizmusok a branchionecrosis kialakulásával hozhatók kapcsolatba. 

 

Streptococcus spp. 
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A S. agalactiae, S. iniae, S. milleri fajok gyorsan terjedő betegség előidézői lehetnek, melyek 
hazánkban elsősorban a ponty és koi ponty állományokat veszélyezteti. A betegség jellemző 
tünetei a hasüregi pontszerű bevérzések, folyadék felhalmozódás és bélgyulladás, valamint a 
szemben jelentkező bevérzések, esetleg gennyfelhalmozódás. 

 

Staphylococcus spp. 

A S. aureus által okozott szembetegség igen jellegzetes: a szaruhártya előbb vörös színűre 
vált, majd az erek károsodása folytán átlátszatlanná válik. Ezt követi a szem teljes 
degenerációja, mely a szemüreg kiürülését vonja maga után. A betegségben a látóideg és az 
agy is érintett, melynek egyértelmű jele a látás elvesztésével kialakuló sötét testszín 
(melanosis). A belső szervek nem érintettek. 

Az egyéb S. fajok (S. epidermidis, S. warneri stb.) okozta fertőzések során is felléphet 
exophtalmia, de az kevésbé hangsúlyos. Ezekre az esetekre az uszonyokon és a kopoltyún 
mutatkozó bevérzések és az anémiás máj jellemző. 

 
Mycobacterium spp. 
Halak gümőkórja 
Mycobacteriózis (hal tuberkulózis) egy krónikus progresszív betegség, mely gyakorlatilag 
bármely halfajban előfordulhat, bár elsősorban tengeri és akváriumi halakban okoznak 
fertőzéseket. A betegség kifejlődése évekig eltarthat, a fertőzés gyakran csak az elhullást 
követő boncolás során válik nyilvánvalóvá. A különböző belső szervekben, különösen a máj, a 
vese, szív és a lép szöveteiben szürkésfehér vagy barna gócok (granuloma) alakulnak ki. A 
baktérium bőrsérüléseken keresztül jut a szervezetbe, majd a nyirokkeringés útján eléri a 
belső szerveket, ahol a szaporodása során aggregátumot képez, mely a granulómák központi 
magját alkotják. A fertőzés átterjedhet a csontvázra is, ahol torzulásokat eredményez. A 
leggyakrabban kimutatott fajok a Mycobacterium marinum, M. fortuitum, M. chelonei, M. 
gordonae, M. peregrinum. De a viszonylag gyorsan szaporodó gócképző fajok mellett, a 
lassan növekvő fajok (M. triplex rokon fajok) jelentőségéről sem szabad megfeledkezni.  

Természetes vízi halakból ritkán izolálhatók, akváriumi halaknál azonban gyakorlatilag 
állandóan fennáll a fertőzés veszélye a bőrsérüléseken keresztül. Így a fertőzöttség 
folyamatos monitorozása szükséges. 

 

Aerob, Gram negatív baktériumok: 

Aeromonas spp. 
Pontyok erythrodermatitise - fekélybetegség 

Pontytermelő tógazdaságokban a legnagyobb jelentőségű megbetegedés. A bőrön és az 
úszók tövén vérzések figyelhetők meg, majd körömnyi – maximum 3 cm átmérőjű mély 
fekélyek alakulnak ki, melyek egészen a testüreg megnyílásáig mélyülhetnek. A fekélyek 
alapjában granulációs szövet bújik meg a fedőréteget képező elhalt szövettörmelékek, 
vérsejtalakok és másodlagos baktériumok, valamint vízipenész-gombák szövedéke alatt. A 
fekély szélét övező élénkvörös perem kórjelző értékű, ahonnan az elváltozást okozó obligát 
baktérium, az Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes izolálható. 
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A téma feldolgozása során fontos feladat a fekélyek kialakulása és a vízhőmérsékleti 
viszonyok tanulmányozása; az izolálásra kerülő kórokozó törzsek jellemzése; az egyéb 
fakultatív baktériumok, köztük az Aeromonas hydrophila és A. veronii szerepének vizsgálata; 
a halak ellenálló-képessége és a fekélyek képződése közötti összefüggés megállapítása; 
antibiogramok készítése. 

 

MAS mozgó aeromonasok okozta septicaemia 

A motilis Aeromonas fajok, elsődlegesen az Aeromonas hydrophila, A. caviae (punctata) és A. 
veronii által kiváltott megbetegedés. Általános tünetei a vérzések, általános ödéma, a 
szemek kidülledése, a pikkelytasak ödémája miatt a pikkelytakaró borzoltsága, a hasüregben 
felgyülemlő opálos folyadék nyomán hasvízkór (ascites). 

A fent említett, valamint egyéb Aeromonas fajok, illetve e fajok virulencia faktorainak 
szerepének tisztázása a kórfolyamatok alakulásában. Továbbá ezek jelentőségének 
felmérése a vízi tevékenységekkel kapcsolatos humán megbetegedések során. 

 

Edwardsiella spp. 

E baktériumfajok főként, de nem kizárólagosan a harcsafélékben idéznek elő 
megbetegedéseket. 

Edwardsiella ictaluri – „Hole-in-the-head disease” 

A betegséget változatos klinikai tünetek jellemzik. Jellegzetes, közvetlen az elhullás előtt 
jelentkező viselkedési forma a víz felszínhez közel függőleges testhelyzetben való 
függeszkedés, az egyhelyben forgás, vagy a spirál alakban történő úszás. A betegséghez 
csekély külső bélyeg társul, mint a tűszúrásnyi bevérzések a bőrön a torok- és szájközelben. 
Ugyanakkor a végső stádiumban, nyílt seb (lyuk) alakul ki a koponyatetőn, melynek 
tükörképe gyakran az állkapocs alsó oldalán is megjelenik. 

Edwardsiella tarda - edwardsiellosis 

A fertőzést követően előbb enyhe bőrelváltozások jelentkeznek a test hátsó-oldalsó 
régiójában, melyekből a későbbiekben az izomszövetbe terjedő tályogok alakulnak ki. A 
tályogok folyamatosan növekednek, gázzal töltődnek fel és rothadó szagot árasztanak. A 
betegség gazdasági jelentőségét a fenti folyamat során bekövetkező halhús minőség romlás 
okozza. 

 

Flavobacterium spp. 

Flavobacteriaceae baktériumok okozta bántalom – columnaris betegség 

A betegség kialakulásának a stresszhatások, a kedvezőtlen tartási körülmények, a mechanikai 
sérülések kedveznek. A tünetek előterében kopoltyú- és bőrelváltozások állnak. Intenzív 
fertőzöttség esetén a hal testét a baktérium telepek piszkos fehér, sárgás vattaként fedhetik. 
Krónikus esetben gyakoriak a bőrléziók, a szájrothadás és hátuszony tövében képződő 
kifekélyesedés („saddle-back”). 
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Elsődleges kórokozóként a F. psychrophilum, F. branchiophilum, F. columnare és C. piscium, 
C. scophthalmum fajokat tartjuk számon, Magyarországon a F. columnare és, a feltehetőleg a 
barramundi tartással behurcolt, F. johnsoniae előfordulása ismert. 

E témában vizsgálatokat érdemelne a mind inkább előtérbe kerülő jövevény faj, a F. 
johnsoniae populációgenetikájának megismerése, a patogén törzstípusok azonosítása. 

 

Vibrio spp. 

A különféle Vibrio fajok jobbára a sósvízi halakban okoznak megbetegedéseket, ennek 
ellenére tanulmányozásuk szükséges. A fogyatkozó angolna-állomány pótlására világszerte, s 
így hazánkban is kísérletek folynak a halfaj mesterséges szaporítására.  

Az angolna bakteriális betegségei közül a V. anguillarum, V. vulnificus fajok által kiváltott 
vibriózisnak vagy szeptikémiának van a legnagyobb jelentősége, s ezek mellett, 
tapasztalataink szerint, a V. splendidus és rokon fajainak jelenléte már az ikrakeltetés során 
is komoly gondokat okozhat. 

Mindemellett nem elhanyagolható, hogy a V. cholerae nem O1 szerotípusú törzsei édesvízi 
halakban szeptikémiás elhullásokat idézhetnek elő. 

 

Chlamydia- szerű intracelluláris baktériumok: 
Mucophilosis vagy epitheliocystis betegség 

E betegség, melyet korábban egysejtű algának, vagy gombának tulajdonítottak, alapvetően 
pontyban került leírásra, mintegy száz éve. Azóta ismerté vált, magyar szerzők munkája 
nyomán, hogy intracellulárisan fejlődő baktérium áll a kórkép hátterében. A kórokozó 
mibenlétének végleges felfedésére, a máig sem megoldott tenyésztési feltételek hiányában, 
csak napjaink molekuláris vizsgálatai adtak lehetőséget. A tüneteket, melyek a 
kopoltyúlemezkék légzőhámjának burjánzásával, cisztás elváltozásával jár és a légcsere 
hatékonyságának csökkenéséhez vagy teljes megszűnéséhez vezethet, elsődlegesen 
chlamydia-szerű baktériumok változatos csoportja okozza. Bár az elváltozásokat számos 
tengeri és édesvízi halfajban kimutatták világszerte, a pontyfélék ezirányú korszerű vizsgálata 
teljesen hiányzik az irodalomból. 

Magyarországon az epitheliocystis fertőzöttséget a pontyon kívül egyéb tógazdasági, sőt 
természetes vízi halakból is kimutatták. A probléma mind bakteriológiai, mind kórtani 
szempontból további vizsgálatokat igényel.  

 

Egyéb baktériumos általános tüneteket mutató betegségek és tünetmentes fertőzöttségek  

A kiemelt baktériumok mellett több olyan környezeti fajt is számon tartunk (Escherichia 
vulneris, Erysipelotrix rhusiopathiae, Pseudomonas fluorescens, Pseudoalteromonas 
piscicida, Salmonella spp., Shewanella putrefaciens), melyek különösebb külső jelek nélkül a 
halak akut szeptikémiás elhullásához vezetnek. E baktériumoknak, nem mellesleg, jelentős 
zoonótikus potenciáljuk is van. Külön megemlítendők a látszólag egészséges halakból 
kitenyészthető, egyéb fakultatív patogén fajok, mint az Acinetobacter spp., Citrobacter 
freundii, Moraxella spp., Providencia (Proteus) rettgeri vagy a Serratia spp. 
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Vírusok okozta halbetegségek kutatása 

Magyarországon a kutatómunka csak a legutóbbi időben indult meg ezen a területen, 
korábban a vírusfertőzések vizsgálata jobbára a diagnosztikára szorítkozott. A NÉBIH 
Állategészségügyi Diagnosztikai Szolgálatának feladata többek közt az OIE (World 
Organisation for Animal Health) által listázott kiemelt jelentőségű betegségek rendszeres 
surveillance vizsgálata a hazai haltelepeken, melynek keretében a pontyok tavaszi 
virémiájának (Spring Viraemia of Carp, SVC) és koi herpesz betegségének (Koi Herpesvirus 
Disease, KHV vagy CyHv3), illetve a pisztrángok vírusos vérfertőzésének (Viral haemorrhagic 
septicaemia, VHS/ Egtved-betegség) és vérképző-szövet elhalásának (Infectious 
haemopoietic necrosis virus, IHNV) esetleges jelenlétét ellenőrzik hagyományos és 
molekuláris vírusizoláló technikák segítségével.  

A különböző vírusfertőzések általában nem gyógykezelhetők. Bizonyos esetekben a 
hőmérséklet emelésével tünetmentessé tehető az érintett állomány, a vírushordozás 
azonban továbbra is fennáll. A vírusfertőzések kivédésében kulcsszerepe van a 
megelőzésnek, pl. beszerzés csak megfelelően ellenőrzött, megbízható forrásból, 
karanténozás, megfelelő takarmányozási és tartási körülmények biztosítása; illetve a 
vakcinázás. 

Fontos gazdasági halakat károsító, nagymértékű elhullást okozó vírusok ellen korábban főleg 
nemesítéssel, rezisztens hibridek létrehozásával próbáltak védekezni, de manapság egyre 
inkább előtérbe kerül a különböző vírusok elleni vakcinák kifejlesztése vagy 
továbbfejlesztése. A már ismert betegségek mellett folyamatosan számítani kell új vírusok 
felbukkanására is, mint a pontyok poxvírus okozta megbetegedése, melyet 2016-ban már 
hazánkban is kimutattak.  

A diagnosztika és a vakcina fejlesztések mellett fontos a vadhalak fertőzést közvetítő 
hatásának felmérése is, hiszen sok esetben természetes vizekből befogott anyahalakkal 
történik a szaporítás a gazdaságokban, illetve újabban szűk gazdaspektrumúnak tartott 
betegségek is kimutatásra kerültek más, vadvízi halfajokból.  

 

Intenzív rendszerekben és tógazdaságokban tenyésztésbe vont új halfajok vírusos 
betegségeinek vizsgálata. 

A csuka vírusos betegségei 

Vöröskór: Etiológiai szempontból nem önálló megbetegedés, mivel az Egtved-betegséget 
okozó rhabdovírus okozza. A csukaivadékok testszerte kiterjedt szöveti vérzéseket mutatnak, 
a hátulsó testfél izomzata a vérzésektől élénkvörös. A lárva kelését követően kialakuló 
tipikus elváltozás a hydrocephalus, amelynek következtében a koponyatetőn süvegszerűen 
felemelkedik a bőr. A betegség a csuka mesterséges szaporítása során lép fel 
rendszertelenül. Ilyenkor a teljes szaporulat megsemmisül.  

 

A lesőharcsa herpeszvírus okozta megbetegedése 

Magyarországon mutatták ki először a lesőharcsa virémiás, vérzéseket mutató ivadékából és 
növendék harcsákból. A vírussal fertőzött állományokban a szaporítás a nagy számban 
megbetegedő lárvák vérzéses-szeptikémiás megbetegedése miatt eredménytelen, a 
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lárvanevelés időszakában a vírus okozta mortalitás közel 100 %-os. A lárvák és a zsenge 
ivadék úszászavar tüneteit mutatják, nem táplálkoznak. Testszerte vérzéseket figyelhetünk 
meg, diffúz vérzés mutatható ki esetenként a szikzacskóban is. Növendék harcsáknál a test 
teljes bőrfelületén kialakuló, herpeszvírus okozta papillomatosist is kimutattak már. A 
betegség rendszeres jelentkezése esetén vakcina fejlesztése ajánlott. 

 

A lesőharcsa circovírus okozta betegsége 

A legújabb halvirológiai közlemények, köztük több hazai szerzők tollából, beszámolnak arról, 
hogy több halfajból is mutathatók circovírusok. A lesőharcsa szelektív balatoni elhullása 
során, valamint halgazdaságokban harcsa ivadék-elhullások nyomán is, valamint klinikailag 
egészséges halakból is mutattak ki circovírusokat PCR-módszerre alapozva Magyarországon. 
A témában Intézetünkben kísérletes vizsgálatok is történtek (fürösztéses, illetve 
intraperitoneálisan oltott visszafertőzési kísérletekben). A téma vizsgálata további 
kutatómunkát igényel. Leginkább a vírus sejtvonalon történő izolációja, szaporítása 
jelenthetné az áttörést, melyre a további vizsgálatokat alapozni lehetne. 

 

Törpeharcsa ranavírus fertőzése 

2008-ban Dél-Magyarországon a Maty-éri víztározóban tömeges törpeharcsa elhullást 
okozott egy korábban leső harcsákból kimutatott ranavírus törzs, a European Sheatfish Virus 
(ESV). Az érintett halak a vízfelszín közelében gyertyázó testtartást vettek fel, és imbolyogva 
mozogtak, továbbá testszerte pontszerű bevérzések voltak megfigyelhetők, illetve az 
úszókon és a kopoltyún szintén kiterjedt vérzések és szürkésfehér területek voltak. 2016-ban 
a Balatonon újra felbukkant a vírus, sporadikus elhullást okozva a törpeharcsák között. Az 
ESV szoros rokonságban van az EHN (Epizootic Haematopoietic Necrosis) vírussal, amely 
halakban bejelentési kötelezettség alá tartozó megbetegedést okoz. Az ESV és az EHNV 
vírusok az MCP génjeik nukleotid szekvencia analízisével különböztethetők csak meg 
egymástól. A potenciális piaccal rendelkező törpeharcsa sikeres tenyésztésbe vonásához 
kulcsfontosságú lenne az ESV elleni vakcina kifejlesztése. 

 

Vizsgálatok a tenyésztett süllő vírusos betegségeinek felmérésére 

A fogassüllő és kősüllő hazai vírusos betegségeit illetően megbízható adatokkal még nem 
rendelkezünk. Mivel azonban ennek a nagy reményekkel bíró, tenyésztendő halnak intenzív 
tenyésztésbe vonásával fellépő vírusos betegségek nem zárhatók ki, elhullás esetén a 
virológiai vizsgálatoknak szerepet kell kapniuk. A felkészülést indokolja, hogy sügéralkatú 
halakban gyakori a lymphocystis betegség megjelenése, melyet az Iridoviridae családba 
tartozó vírusok okoznak. Lényegesen jelentősebb, hogy a rokon csapósügérből egy erősen 
patogén rhabdovírust mutattak ki, melynek megjelenése behurcolás esetén süllőben sem 
kizárt. 

 

A pontyok poxvírus okozta betegsége 

A pontyok ödéma betegségét (carp edema virus disease, CEVD) a környező európai országok 
után nem sokkal, 2016-ban mutatták ki először hazánkban. A tenyészett pontyokat és a 
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dísztavakban tartott koi állományt egyaránt érintő megbetegedés egyelőre sporadikus 
elhullásokat okoz hazánkban, de a vírus számára kedvező környezeti körülmények esetén 
tömeges elhullás is kialakulhat. A vírus terjedésének és kártételének minimalizálása 
érdekében feltétlenül szükséges egy jól működő, gyorsan kivitelezhető diagnosztikai 
rendszer kidolgozása. A többek között virológusokból és állatorvosokból álló felkészült 
szakembergárda készen áll a feladat elvégzésére. A világ élelmezésében az akvakultúra 
termékei egyre nagyobb arányban vesznek részt. A vírusfertőzés megelőzésére nagy 
erőfeszítéssel folynak a vakcina fejlesztések. Ezek azonban idő-, szakember- és 
költségigényes kutatások. Magyarország jó minőségű vizekben gazdag, a halászat, 
haltermelés több száz éves múltra tekint vissza. Az alapok megvannak ahhoz, hogy megfelelő 
fejlesztésekkel, innovatív megoldásokkal versenyképesek legyünk a régióban. 

Gombák okozta halbetegségek vizsgálata 

Halpenész (saprolegniosis) 

A haltenyésztésben veszteségeket okozó saprolegniosis-t a Saprolegniaceae osztályba 
tartozó parazitikus gombák idézik elő. A Saprolegnia és Achlya fajok komoly problémát 
jelentenek a keltetőházakban és a tenyésztelepeken is. A kórokozó legtöbbször csak 
másodlagosan, általában valamilyen elsődleges kórok nyomán telepszik meg a gazdán. 
Kezdetben csak a test- és ikrafelszínen, majd később egyre mélyebbre hatolva hifáival szövi 
át a gazdaszöveteket. A növekvő penészgombák szabad szemmel jól látható, fehér 
vattapamacsra emlékeztető telepeket alkotnak a halakon, illetve az ikrákon. A fertőzés 
kezelése évtizedekig hatékonyan működött a malachitzöld-oxalát nevű kezelőszer 
használatával mindaddig, amíg az Európai Unió Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó 
Bizottsága a szer karcinogén hatása miatt nem engedélyezte tovább annak étkezési célra 
szánt halakon történő alkalmazását. Gazdasági szempontból tehát fontos és aktuális teendő 
új kezelési eljárások kidolgozása, kipróbálása és adaptálása halgazdasági körülményekre. A 
kutatáshoz szükséges szakmai háttér biztosított, anyagi támogatással a szükséges kutatás-
fejlesztés elvégezhető. 

 

Kórtani felmérő vizsgálatok természetes vízi halakon 

A természetes vizeinkben élő halak egészségügyi helyzetének felmérése, az állományok 
rendszeres monitorozása feltétlenül szükséges. A halelhullás okozta károk nem csak az 
elhullott halakból adódnak, hanem idegenforgalmi, környezet-higiéniai és járványtani 
szempontból sem elhanyagolhatók. Gondolni kell a Balatonon 1991-től 1995-ig a nyári üdülő 
szezonban lezajlott angolna-pusztulásokra, a kisebb volumene miatt kevésbé feltűnő 2012-es 
szelektív balatoni harcsa-elhullásra, amikor 10-80 kg-os elhullott egyedek lebegtek a víz 
felszínén. Az üdülési szezont éppen csak megelőzi a június elejei dévérkeszeg-elhullás, 
melyet egy rákélősködő okoz, vagy a rendszertelen megjelenésű balatoni busa-elhullások 
esetei. Rendszeres hal-egészségügyi monitororozást az üdülési szempontból fontos 
Balatonra és a Tisza-tóra szükséges koncentrálni, ahol a halászati-horgászati és 
idegenforgalmi szempontok egyaránt jelentősek. A Balatont illetően sokéves parazitológiai 
megfigyelésekkel rendelkezünk, a virológiai monitorozás PCR technikával kivitelezhető. 

A világ élelmezésében az akvakultúrában megtermelt termékek egyre nagyobb arányban 
vesznek részt. Az akvakultúrában megtermelt halak mennyisége Magyarországon is 
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emelkedik, és a megtermelt halfajok értékesebb része intenzív rendszerekből kerül majd ki.  
A halkórtani kutatásokat indokolja, hogy az intenzifikációval ismert, és új betegségek 
kerülhetnek előtérbe. 
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MTA ATK MGI Stratégiai tanulmányai 

 
Hazai növényi- és állati génforrások 

felkutatása, megőrzése és alkalmazása  

MTA ATK MGI Készítette Linc Gabriella 

Bevezetés 

A genetikai erőforrások mezőgazdaságban és élelmezésben történő megőrzése és 
felhasználásuk elősegítése kiemelt feladatot jelent a jövő nemesítése számára. 
Létfontosságú feladat a globális élelmiszerbiztonság fenntartása, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, ill. az új kártevők és betegségekkel szembeni ellenálló képesség kialakítása a 
fenntartható termelés érdekében.  

Földünkön a rendelkezésre álló genetikai erőforrások és az egyes növény- és állat csoportok 
széles genetikai diverzitásának kérdése az 1990-es években nagy jelentőségűvé vált a 
tudóstársadalom, az ipar, valamint a politikai döntéshozók számára. A genetikai erőforrások 
számos veszélynek vannak kitéve. A megőrzésükre és konzerválásukra tett intézkedések 
napjainkban - kivéve a fejlett ipari országokban a génbankokban történő ún. ex situ védelmet 
- szerények. Egyelőre megoldatlan globális szintű probléma, hogy a biológiai sokféleséget 
fenntartó, ún. "őrző" országok (host countries of biological diversity) - amelyek 80%-a fejlődő 
ország - igen kevés ellenszolgáltatás-, illetve egyéb juttatásban részesülnek azért, hogy 
hozzáférést biztosítanak genetikai erőforrásaikhoz, hozzájárulva ezzel nem csak a 
biotechnológia, hanem a globális gazdaság fejlődéséhez. 

A tudomány és különösen a genetika még soha nem volt olyan izgalmas, mint napjainkban. A 
genetikai módszerek fejlődése lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük azokat a biológiai 
folyamatokat, amelyek életünk alapját képezik. Bár közvetlen hatásuk a mezőgazdaságra 
mindeddig mérsékelt volt, várhatóan az ez irányú kutatások már a közeljövőben alapjaiban 
változtathatják meg ezt a helyzetet. Az első jelek már láthatóak a modern növénynemesítés 
és állattenyésztés területén; az új fajták és vonalak hatékonyabbak, jobban megfelelnek a 
folyamatosan változó vásárlói igényeknek és jobban alkalmazkodnak a megváltozott 
klimatikus feltételekhez. A klímaváltozás új, robosztus fajták, változatok gyors megjelenését 
igényli, amelyek alapja az egyes fajokban fellelhető genetikai diverzitás, változatosság. 
Minden esetben a genetikai erőforrásoknak két fő szerep tulajdonítható: új növényi- és állati 
fajták és változatok előállításához, ill. a már meglévők további javításához, kedvezőbb 
adaptációjához kell alkalmaznunk a rendelkezésünkre álló, természetben található széles 
genetikai diverzitást. 

Ezen a ponton a tudomány ismét megjelenik, és nagyobb szerepet kap. A tudomány adhat 
választ olyan kérdésekre, mint például  

 mi is tulajdonképpen a genetikai sokféleség, és hogy őrizhető meg leginkább?  
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 hogyan lehet a legalkalmasabb genetikai anyagokat szelektálni, majd felhasználni az 
egyre növekvő társadalmi elvárásoknak megfelelően? 

 hogyan biztosítható a sokféleség a jövő igényeihez igazodva? 
A növényi genetikai erőforrások ex situ gyűjteményei, megőrzési és alkalmazási stratégiái 
meglehetősen jól felépítettek: főként molekuláris markerekre épülő rendszerek, a teljes 
genomszekvenálás eredményeit kihasználva új allélok és QTL-ek szelekcióját végzik. Ezáltal a 
génbanki kollekciók gyakran pre-breeding tevékenységet követően a nemesítésben 
közvetlenül felhasználhatók.  

Az állati genetikai erőforrások területén az ex situ megőrzési stratégiák további fejlesztéseket 
igényelnének mind EU, mind hazai szinten, elsősorban innovatív technológiai lehetőségek 
alkalmazásával. A tenyésztési programokban az egyes fajták genetikai változatosságának 
fenntartására irányuló metodika jól kidolgozott, de szélesebb körű genetikai és genomikai 
információk részletesebb és alaposabb betekintést nyújthatnának a genetikai sokféleség 
kihasználására és megőrzésére.  

A korábbi években már napvilágot látott, genetikai erőforrásainkra vonatkozó nemzeti 
stratégia fő célja nemzeti kincseink, a hazai élelmezési célú növényi és állati genetikai 
erőforrásaink meglévő formagazdagságának hosszú távú, genetikai károsodástól mentes 
megőrzése, lehetőség szerint tényleges gazdasági értékeik feltárása és a természetes 
környezetben való fenntartható használatuk elterjesztése, valamint a kutatásban, az 
oktatásban és a hazai nemesítésben való hasznosításuk elősegítése.  

Jelen tanulmány nem terjed ki a stratégia nemzetközi, európai uniós és hazai szakpolitikai 
kereteinek, ill. a génmegőrzés hazai intézményi struktúrája és jogszabályi hátterének 
ismertetésére. Célunk sokkal inkább az volt, hogy egy általános irányelveket bemutató 
összefoglalót követően olyan hazai és nemzetközi keretek között is sikeresen működő 
akadémiai és állami intézmények, egyetemi csoportok példáján keresztül érzékeltessük - a 
teljesség igénye nélkül - a növényi és állati genetikai erőforrások egyes felkutatási, megőrzés 
és alkalmazási lehetőségeit.  

 

1. A növényi genetikai erőforrások alkalmazása  

1.1. Genetikai diverzitás  

Az emberiség kevesebb, mint egy tucat növénytől függ a kalória bevitel 80%-a szempontjából 
a mintegy 300 000 virágos növény közül, a genetikai sokféleség nagyon kis töredékét 
hasznosítva ez által. A mezőgazdaság kezdetétől fogva a különböző gabonafélék a humán 
táplálkozás egyik legfontosabb forrásai. Ezen gabonafélék intenzív nemesítésével az elmúlt 
évszázadban hatalmas javulás mutatkozott a hozam és a minőség tekintetében. A hozam 
javulását azonban összefüggésbe hozták a rendelkezésre álló genetikai sokféleség 
beszűkülésével és félő, hogy a népesség növekedésével ez a tendencia folytatódhat, a 
genetikai diverzitás kiaknázása korlátozott marad. Egyes becslések szerint az elmúlt 
évszázadban a gabonafélék genetikai diverzitásának mintegy 75%-a elveszett (Newton és 
mtsai, 2010). 
Egyes fajok genetikai sokféleségük elvesztésével kevésbé lesznek képesek alkalmazkodni a 
folyamatos környezeti változásokhoz, nem lehet természetes vagy éppen mesterséges 
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szelekcióról beszélni. Jelenleg nem előnyös tulajdonságot hordozó allélok kerülhetnek 
előtérbe a hasznos tulajdonságért felelősökkel szemben, amelyek így a populációszám 
csökkenésével elveszhetnek. Megállapítható, hogy a genetikai változatosság fenntartása a 
természetes populációkban kulcsfontosságú ahhoz, hogy maximalizálják a túlélési esélyeiket.  
Roy és mtsai (2011) tanulmánya szerint a gabonafélék abiotikus stresszekkel szembeni 
toleranciája csökkent a genetikai variabilitás beszűkülése következtében. Egyes becslések 
szerint a modern búza és árpa fajták előállítása során az elérhető genetikai diverzitás 
mintegy 15- és 40%-át használja ki a növénynemesítés annak ellenére, hogy a tájfajták és a 
búza rokonsági köréhez tartozó vad fajok még mindig széles genetikai tartalékokkal 
rendelkeznek. Ezek a vad fajok a biotikus és abiotkus stresszekkel szemben ellenállók, amely 
tulajdonságok hagyományos keresztezésekkel a termesztett búza genomjába átépíthetők. 
Hatékony megközelítés a természetes genetikai variabilitás feltérképezése az egyes 
változatok, tájfajták és vad fajok genomjában. Miután a molekuláris alapokat azonosították, 
pre-breeding és marker alapú nemesítési eljárások alkalmazhatók annak érdekében, hogy a 
genetikai diverzitást a jelenlegi, magas hozamú fajtákban ténylegesen realizálni tudjuk. 
Az MTA ATK Mezőgazdasági Intézetében, a Génmegőrzési Osztály kereti között napjainkban 
is sikerrel folynak ilyen jellegű, pre-breeding alapú kutatások.  A termesztett búza elsődleges, 
másodlagos és harmadlagos génállományához tartozó fajok hasznos génforrást jelentenek a 
növénynemesítés számára. Az egyes Hordeum, Secale, Agropyron és Aegilops fajok ivaros 
úton keresztezhetők a búzával és sorozatos visszakeresztezések után agronómiailag hasznos 
gének, (pl. szár- és levélrozsda, búza csíkos mozaik vírus, árpa sárga törpeség vírus, fuzárium, 
Cephalosporium stb.) építhetők be a búza genomjába.  

A Martonvásári Gabona Génbank elsődleges feladata a különböző búza fajok és azok 
rokonsági körébe tartozó genetikai tartalékok gyűjtése, megőrzése, fenntartása, továbbá 
mind szélesebb körű jellemzése minőségi, agronómiai, biotikus- és abiotikus rezisztencia 
tulajdonságok tekintetében. A génbank alapgyűjteményét mintegy 8000 tétel képezi, mely 
felöleli a legfontosabb fajok (Triticum, Aegilops, Secale, Ambilopyrum) esetén azok tájfajtáit 
és fontosabb nemesítési alapanyagait egyaránt.  A különböző tételek hosszú távú ex situ 
fenntartása a nemzetközi szabványoknak megfelelően hűtött tárolókban, illetve fagyasztva 
tárolással történik. Az aktív gyűjtemény (core kollekció) hűtőtárolóban került elhelyezésre, 
amely a génbanki kutatások bázisát képezi. A Génbank kiemelten fontos részét jelenti a 
különböző speciális búza genetikai alapanyagok, valamint évelő genotípusok ellenőrzése, 
megújítása. Jelenleg számos aneuploid genetikai sorozatot, monoszómás, szubsztitúciós, 
deléciós és rekombinációs vonalat tartunk fenn, illetve állítunk elő, melyek európai és 
tengerentúli kutatási együttműködések keretében más kutatócsoportok számára is 
hozzáférhetők. A speciális genetikai alapanyagok közül a Martonvásáron előállított és a 
feltehetően csak itt megőrzött vonalak (pl. Rannaja monoszómás sorozat) felújítása és 
tárolása prioritást élvez. Az évelő tenyészkert létrehozásával, fenntartásával és folyamatos 
bővítésével az EU keretei között működő programokhoz és nemzetközi pályázatokhoz 
kívánunk kapcsolódni, teret engedve így génbankunkban az „ex situ” mellet az „in situ” 
megőrzésnek és fenntartásnak is.  
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1.kép A termesztett búza és rokonsági köréhez tartozó egyes fajok diverzitása. 

 

1.2. Molekuláris markerek 

A nemesítési alapanyagokra jellemző genetikai diverzitás nagyságát és az egyes fajták közötti 
rokonsági viszonyokat már hosszú évtizedek óta vizsgálják molekuláris markerek 
alkalmazásával. A molekuláris genetikai és genomikai módszerek ugrásszerű fejlődésével a 
DNS chip technológia új alapokra helyezi ezeket a vizsgálatokat. A sűrű genomi lefedettség 
segítségével pontosabban azonosíthatók azok a kromoszóma régiók, amelyekben a vad 
fajok, a régi és a ma termesztett modern fajták különböznek egymástól. A molekuláris 
markerek használata számos fajnál a genetikai eredet és diverzitás tisztázását segítette elő 
(Glaszman és mtsai, 2010). Komplex tulajdonságok genetikai komponenseinek vizsgálatára 
széleskörűen alkalmazott módszer a kvantitatív tulajdonságok lókuszainak vizsgálata (QTL 
elemzés). Az új SNP alapú markerrendszerekkel még sűrűbb marker kapcsoltsági térképeket 
lehet létrehozni, amely a QTL azonosítást pontosabbá teszi. Számos QTL-hez kapcsolódó 
mennyiségi betegség-ellenállóság gént azonosítottak napjainkig, ám hogy milyen 
mechanizmus alapján működnek, az még nagyrészt ismeretlen számunkra (Kushalappa és 
Gunnaiah, 2013). 

A marker alapú szelekció (MAS) rutinszerűen alkalmazott módszer napjainkban, elsősorban 
néhány nagyhatású gén szabályozása alatt álló tulajdonság elemzésére és szelekciójára.  

Az új marker technológiák magában a hasznos gén szekvenciában előforduló eltéréseket 
(polimorfizmust) alkalmazzák markerként. Ezáltal a gén pontosan követhető, valamint az 
esetleges allélvariánsokról is információhoz jutunk.  

 

1.3. Genomszekvenálás, „Omika” 

Az egyre növekvő érdeklődés az emberi genom újra szekvenálására megnyitotta az utat a 
különböző új generációs szekvenálási technológiák (NGS) felé. Ezekkel a módszerekkel 
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hatékonyabban és gazdaságosabban lehet DNS szekvencia adatokat generálni növényi 
mintákból is, mint a hagyományos módszerekkel. Lehetőség nyílik több száz vagy akár több 
ezer egymással kapcsoltsági viszonyban lévő genomszekvencia minta újra szekvenálására, 
meghatározva ezzel egyes tulajdonságok genetikai sokféleségét és alkalmazkodóképességét 
(Furbank és Tester, 2011). A genomszekvenálási projektek befejeződtek, ill. folyamatban 
vannak az összes jelentős növényfajra, de a köztermesztésben lévő fajták génállományában 
nem minden esetben lelhetők fel azok az allélok, amelyek a nemesítők igényére számot 
tarthatnak (pl. betegség ellenállóságért felelős DNS- szekvenciák). Az új generációs 
szekvenálási technológiák legnagyobb ereje abban is lehet, ha olyan, agronómiai 
szempontból hasznos géneket sikerül meghatározni és azonosítani, amelyek segítségével a 
természetes genetikai variabilitás növelhető.  
Ma már lehetőség van proteomikai, metabolomikai és transzkriptomikai adathalmaz 
létrehozására és elemzésére sok növényfajnál, bár a nemesítésben történő közvetlen 
alkalmazásukat a módszerek magas költsége befolyásolja. A különböző „omika” technológiák 
fejlesztése és alkalmazásuk segít megvilágítani egyes biológiai folyamatokat, amelyek 
meghatározzák az agronómiailag jelentős gének hatását és mechanizmusát, ezáltal az egyes 
fajok genetikai diverzitásának feltárásában is szerepet játszanak.  Például, amennyiben a cél 
tulajdonság egy szárazság tolerancia QTL régióval kapcsolt, transzkriptomikai vizsgálatok 
rávilágíthatnak azokra a génekre, amelyek a szárazság stressz során adott válaszban szerepet 
játszanak. A proteomika betekintést nyújthat az egyes génekkel összefüggésben lévő 
fehérjeváltozásokra a stressz válasz során, míg a metabolomikai tesztek az adott régióval 
összefüggésben lévő specifikus, sejtszintű folyamatok által hátrahagyott kémiai 
ujjlenyomatokat vizsgálják, szisztematikusan (Langridge és Fleury, 2011). 
 

1.4. Fenotipizálás 

A fentiekben említett molekuláris adathalmaz hasznosítását a növények felépítésének, 
növekedésének és stressz-válaszainak megértés-, valamint nagyobb terméshozamú vonalak 
és fajták létrehozása érdekében olyan kvantitatív módszerek alkalmazásával lehet 
megvalósítani, amelyek segítségével megérthetjük, hogy a növények molekuláris jellemzői és 
a környezeti hatások hogyan határozzák meg a növények fenotípusát.  

A fenotípus a genotípus strukturális, fiziológiai, a teljesítménnyel és produktivitással 
kapcsolatos vonásaira utal egy adott környezetben. A fenotipizálás ezen tulajdonságok 
mennyiségi vagy minőségi értékeinek meghatározását jelenti. A genomi adatok és a 
fenotipizálás segítségével a fenotípus előrejelzésére van lehetőség. Nagyszámú genotípus 
fenotipizálása lehetővé teszi egyes tulajdonságokhoz kötött genomi régiók, gének 
meghatározását majd klónozását (Dhondt és mtsai, 2013). Azonban amikor genotípust 
fenotípushoz kapcsolunk, fontos figyelembe venni a genotípus és a környezet közötti 
interakciókat is. Nagy előrelépés volt a nagyjából elmúlt 10 év során a nagy 
áteresztőképességű, precíziós növényi fenotipizálás eszköztárának kifejlesztése.  

A föld felett elhelyezkedő növényi részek (szár, levél) méretének és fiziológiai 
tulajdonságainak jellemzésére a látható és infravörös tartományba eső elektromágneses 
sugárzás detektálásán alapuló módszerek alkalmazása széles körben elterjedt. A gyökerek 
vizsgálatára a talajon is áthatoló röntgensugárzás, ill. NMR és egyéb tomográfiai technikák 
felhasználása a leggyakoribb. Nagy áteresztőképességű fenotipizálási rendszerek lehetővé 
teszik több száz növény feldolgozását naponta. A kontrollált körülmények között alkalmazott 
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kvantitatív távérzékelési rendszerek egyre jobban használhatók szabadföldi körülmények 
között is. Így a vizsgálatok egyre dinamikusabbak, teljes életciklus mérésére alkalmasak és 
kevésbé függnek az időszakos mintavételtől.  

1.5. Epigenetika 

Az epigenetikus öröklődés molekuláris mechanizmusainak megértése egyre szélesebb körű 
és egyre pontosabb. Ahhoz azonban, hogy az epigenetikus variabilitást be tudjuk építeni a 
nemesítési programokba, nélkülözhetetlen stabilitásának és örökölhetőségének megértése. 
Ha az epigenetikus eltérések nagyon stabilak és a genetikai variációhoz hasonlóan 
öröklődnek, viszonylag könnyen alkalmazhatók a nemesítési sémákban. Azonban 
amennyiben az epigenetikus variabilitás instabil és – természeténél fogva – a környezeti 
hatások is nagyban befolyásolják, akkor szükséges alternatív stratégiák kidolgozása, vagy el 
kell kerülni e variabilitás bevonását a különböző nemesítési programokba.  

 

1.6. Klímaváltozás 

Az éghajlatváltozás várhatóan a hőmérséklet mintegy 1.6°C-tól akár 6°C-kal történő 
emelkedését is jelentheti az egész világon 2050-re. Bár a lehullott csapadék mennyisége 
átlagosan várhatóan növekedni fog globális szinten, egyes területeken a jelenlegi átlagos 
éves csapadékmennyiségnél kevesebb, míg más területeken az előrejelzések szerint sokkal 
több fog hullani. A növénytermesztési periódusok időzítése a csapadékeloszlás változásaihoz 
fog alkalmazkodni és várhatóan a szélsőséges időjárási körülmények előfordulása is egyre 
gyakoribb lesz. Ezek az előre jelzett klímaváltozási tényezők várhatóan hatással lesznek az 
egyes fajok, fajták területi eloszlására és a mezőgazdasági tevékenység alakulásának 
egészére.  

 
 

2. Részletes esettanulmányok - növény 

2.1. NAIK GyKI gyümölcs génbanki gyűjtemény 

A gyümölcs génforrások megőrzésének fontossága napjainkban világszerte felismert és 
kiemelt feladat. A piacon kapható gyümölcsök számos faj (pl. alma) esetében mindössze 
néhány fajta és azok egymással keresztezett utódnemzedékeinek tagjai, ezért a genetikai 
erőforrások megőrzése, gyűjtemények létrehozása és megőrzése nagyon fontos feladat a 
gyümölcsfajok biodiverzitásának megőrzésében. Európában az ECPGR ill. munkacsoportjai 
fogják össze a gyümölcs-genetikai erőforrásokkal kapcsolatos tevékenységeket és többek 
között e szervezet célul tűzte ki növénynemzetségek szintjén egységes európai gyűjtemény 
létrehozását (AEGIS), amelyhez a gyümölcs munkacsoportokon (Malus ill. Prunus Working 
Group) belül az előkészítő lépések megkezdődtek. 

Magyarországon a gyümölcstermő növények génbankjának létrehozására 1975-ben a 
Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági Főosztálya határozatot hozott. A feladat 
irányítására intézetünk jogelődjét, a Gyümölcstermesztési Kutató Intézetet kérte fel. A 
génbank növényanyagának, táj- és helyi fajtáknak, pomológiai fajtáknak, vad fajoknak a 
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felkutatása 19 gyümölcsfaj begyűjtésére terjedt ki. Az Intézet egykori kutatóállomásainak 
(Érd, Cegléd, Fertőd, Újfehértó) munkamegosztása és az egyes gyümölcsfajok ökológiai 
igényeinek megfontolása alapján a génbank ültetvények az ország különböző részeire 

kerültek: az almatermésűek génbankja Újfehértón, a csonthéjasoké és a dióé Érden, a 
bogyósoké Fertődön kapott helyet. Azóta kisebb volumenű begyűjtések történtek, 
lényegében a 70-es években begyűjtött tételek képezik a gyűjtemény alapját. 

A NAIK GyKI Magyarország legnagyobb gyümölcs génbanki gyűjteményét tartja fenn négy 
állomásán: a NÖDIK által regisztrált gyümölcs génbanki tételek száma 6.600, mintegy 66 ha 
területen. A fajok megoszlása a következő: alma- 19%, körte- 18%, kajszi- 14%, cseresznye és 
meggy- 12%, mandula- 10%, szilva- 10%, őszibarack- 3%, málna, ribiszke és szamóca- 12%, 
egyéb (dió, birs, naspolya, köszméte, bodza)- 2%. Az elsősorban fás növényekből álló ex situ 
gyűjteményben maga az ültetvény fenntartása, öregedése esetén új helyre szaporítása idő-
és költségigényes. A tételek fenntartásának jelenleg ez a legbiztosabb módja, értékelések 
végzésére is így van lehetőség. Alternatív megoldásként kínálkozik a tételek in vitro 
fenntartása szövettenyészetekben illetve krioprezervációval, azonban e módszereknél a 
növények regenerálása nehézkes és hosszú időt igénylő munka, így ez a fenntartási mód csak 
a biztonsági másolat szerepét töltheti be. Génbanki tevékenységünk része krioprezervációs 
és mikroszaporítási módszerek kidolgozása, amely a jövőben segíti a gyümölcs tételek in 
vitro fenntartásának megoldását.  

 

 

2. kép Gyöngyösi szívcseresznye 

 

A génbanki tételek azonosításához, értékeinek és lehetséges hasznosítási irányok 
felméréséhez szükséges szaktudás a kutatóhelyeken áll rendelkezésre, ezért fontos, hogy a 
génbanki gyűjtemények ezután is a kutatók gondjaira legyenek bízva. Ugyanakkor ahhoz, 
hogy ezt európai színvonalon tudjuk ellátni, a fenntartási feladatok támogatásán túlmenően 
az alábbi fejlesztési területek szükségesek: 

1. A tételek leírásához szükséges asszisztencia biztosítása. Az egyes tételek megbízható 
leírását az évjárathatás miatt több éven keresztül el kell végeznünk. A hiányzó vagy újabb 
perspektivikus adatok (pl. biotikus, abiotikus stressztűrés) felvételét csak így tudjuk 
biztosítani. 
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2. Adatbázis kiépítése: a tételek passport és leíró adatainak nyilvántartása, az adatok 
lekérdezésének megkönnyítése céljából szükséges informatikai háttér megvalósítása. A NAIK 
GyKI szintjén az eddig felvett adatok számítógépes rögzítése hiányos, az adatok szűrése 
nehezen kivitelezhető. Intézeti szinten megkezdtük egy egyszerű program alkalmazását, 
amely az alapvető adatok keresésére, szűrésére alkalmas, ennek kiterjesztése az egyes 
állomásokra folyamatban van. Ez lenne a kezdeti lépése egy olyan adatbázis kiépítésének, 
amelyben az egyes tulajdonságok szerint kereshetőek lennének az adatok és nyilvánosan is 
elérhetőek lennének. 
3. Vad rokon fajok megőrzése, tájfajták ismételt feltérképezése, a gyűjtemény 
tételeinek száma a hetvenes évek óta megfogyatkozott. A helyi fajták szerepe ismét 
megnövekedett, közülük több a hazai ökológiai viszonyainkhoz igen jól alkalmazkodott, 
egyes régiókra kialakult fajtakör. Róluk információkat úgy tudunk hatékonyan szerezni, ha 
gyűjteményünkben helyet kapnak. Teljesen hiányoznak a termesztett fajtákkal rokon vad 
fajok gyűjteményünkből, melyek számos tudományos közlemény alapján értékes 
génforrások (pl. betegségekkel szembeni ellenálló-képesség) lehetnek például a 
fajtanemesítés számára. 
4. Tételek leírása, kiemelt tulajdonságainak azonosítása genetikai markerek 
segítségével: a génbanki anyagok azonosításának a fás növények esetében különösen fontos 
eszközei a genetikai markerek, amelyeknek használata génbanki tételeink körében 
korlátozottak, pedig a több éves folyamatot nagymértékben megkönnyítené, felgyorsítaná 
(pl.duplikátok, keveredések kiszűrése). Szeretnénk továbbá elérni, hogy legalább a 
legértékesebb tájfajtáink genetikai ujjlenyomata meghatározásra kerüljön. Egyes 
tulajdonságok markerezése megindult (cseresznye termékenyülés allélok, gyümölcsméret). 
 

2.2. SZIE Kertészettudományi Kar,  

A gyümölcsfák genetikai kutatása napjainkban rohamos ütemben fejlődő tudományterület. 
Ennek oka, hogy a gabonanövényeknél is nagyobb szüksége van a nemesítő programoknak a 
molekuláris markerekre alapozott szelekcióra, hiszen a nemesítés célját képező 
tulajdonságok csak több éves juvenilis periódus után vizsgálhatók az utódpopuláció 
egyedein. A génbanki tételek variabilitásának vizsgálatára hazánkban eddig elsősorban 
mikroszatellit alapú markereket és hasznos génekhez kötött funkcionális markereket 
alkalmaztunk. Valamennyi fásszárú gyümölcsfaj esetében sor került genotipizálásra, de 
ennek volumene az egyes fajok esetében igen eltérő volt. A legátfogóbb adatok a kajszi és a 
cseresznye esetében állnak rendelkezésre. 

A Szent István Egyetem Kertészettudományi Karán a Genetika és Növénynemesítés 
Tanszéken két évtizedre nyúlik vissza a gyümölcsfák molekuláris markerekkel támogatott 
nemesítése, elsősorban kajszi esetében. A tanszék génbanki ültetvényében több mint 200 
kajszifajta található, és néhány más gyümölcsfaj különleges fajtája. Ezek kiváló génforrást 
jelenthetnek számos nemesítési cél érdekében. Az önmeddő/öntermékenyülő fenotípusra 
számos funkcionális marker kidolgozása történt meg (Halász et al., 2007; 2014). 

A génbanki tételek kutatásának első szintjét a nemzetközi irodalomban ismertetett 
funkcionális markerek bővülő körének alkalmazása képezi, illetve ezek 
felhasználhatóságának tesztelése. A markereket adott esetben tovább kell fejleszteni, illetve 
módosításokkal más közeli rokonfajok vizsgálatára is alkalmasak lehetnek. A markerekre 
alapozott szelekció legfontosabb céltulajdonságai a betegségekkel és kártevőkkel szembeni 
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rezisztenciák, a virágzási idő, a termékenyülés, az érésidő és a gyümölcsméret. A 
közelmúltban az őszibarack érésidejét meghatározó, nagy hatású QTL génjelöltjének 
azonosításával megbízható molekuláris markert lehetett kifejleszteni az érésidő nyomon 
követésére az utódnemzedékben. A marker más fajokon történő alkalmazásának vizsgálata 
folyamatban van. 

Az őszibarack, alma és körte genomszekvenciája rendelkezésre áll (Velasco et al., 2010; 
Verde et al., 2013), és folyamatban van a körte, cseresznye és más fajok genomszekvenálása. 
Az őszibarack genotipizálásához nagy sűrűségű SNP chipek állnak rendelkezésre, de alma és 
cseresznye SNP chipek is hozzáférhetők (Verde et al., 2012; Peace et al., 2012), ez utóbbit 
meggy genotipizálásra is sikeresen használták. Különösen fontos lenne ezen technikák 
bevezetése a hazai (elsősorban cseresznye, meggy és kajszi) nemesítési programokba. 

A technika alkalmazásának jelentőségét aláhúzza, hogy bizonyos gyümölcsfajok esetében a 
hazánkban őrzött vagy feltárható genetikai variabilitás mértéke meghaladja a más országok 
nemesítői számára hozzáférhető variációkat. Az USA meggytermesztése és fajtanemesítése 
két magyar fajtát intenzíven használt az elmúlt évtizedekben. A genetikai variabilitás 
azonban a Kárpát-medence területén olyan mértékű, hogy számos kedvező tulajdonság (pl. 
gyümölcsméret, érésidő, beltartalmi értékek) tekintetében kiemelkedő, egyedi génforrások 
azonosíthatók még napjainkban is. Ezek azonosítása és jellemzése részben megkezdődött, 
elsősorban fenotípusos tulajdonságaik leírásával, SSR markerekkel és funkcionális 
markerekkel végzett genotipizálásukkal, ugyanakkor nemesítési programokba történő 
beemelésüket és hatékony alkalmazásukat az új generációs technikák jelentősen 
fokozhatnák. Nemzetközi szinten sikeres, szabadalmi védettséget élvező fajták előállítása 
bőven honorálná a szükséges ráfordításokat. 

A génbanki értékek feltérképezése céljából fontos cél a gazdasági szempontból kiemelkedő 
két poliploid gyümölcsfajunk (a meggy és a szilva) genotipizálása funkcionális markerekkel, 
és a poliploid genomban az egyes allélok interakciójának tanulmányozása. Transzkriptomikai 
és metabolomikai (esetleg genomikai) programok kezdeményezése vagy ilyen irányú 
nemzetközi programokhoz történő becsatlakozás lehetősége igen jelentős távlati cél 
lehetne. 

 

2.3. Pannon Egyetem, Burgonyakutatási Központ, Keszthely 

Az egyetemi keretek között működő, 1960-ban alapított Központ az ország egyetlen 
burgonyakutatásra és nemesítésre szakosodott intézete, a hazai burgonyatermesztés 
egészét támogató tudományos műhely, az ágazat kutatási háttérintézménye.  

Fő feladata olyan, a burgonya kórokozóival, kártevőivel és az extrém időjárási tényezőkkel 
szemben rezisztens fajták kinemesítése, melyek gazdaságosan termeszthetők és megfelelnek 
a Közép-Európai agroökológiai viszonyoknak. A Központ kutatási területei az alapkutatástól 
kezdve a gyakorlati fejlesztésekig mind ezt a fő célt szolgálják és a szakma teljes egészét 
igyekeznek felölelni (genetikai markerek fejlesztése, génizolálás, kórtani, 
termesztéstechnológiai K+F tevékenységek, stb.).  

A vad fajok génjeire alapozott következetes rezisztencianemesítési program eredményeként 
a Központnak jelenleg 14 minősített fajtája szerepel az országos és EU-s fajtalistán (Arany 
Chipke, Balatoni rózsa, Botond, Démon, Góliát, Hópehely, Kánkán, Lorett, Luca XL, Katica, 
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Rioja, Vénusz Gold, White Lady és Somogyi kifli). Ezek a fajták összetett rezisztenciáik, magas 
termőképességük és kiváló étkezési minőségük révén egyediek a maguk nemében. A fajták 
mindegyike, a Somogyi kifli kivételével, extrém rezisztenciával rendelkezik a legnagyobb 
gazdasági kárt okozó vírusokkal szemben. A 14 fajtából 9 burgonyavarasodás, fonálféreg és 
burgonyarák ellenálló, míg két fajta burgonyavész rezisztens is, ami kimondottan alkalmassá 
teszi őket az organikus termesztésre.  

Öt fajtánk, a Balatoni rózsa, Botond, Katica, Démon és Somogyi kifli kiváló gasztronómiai 
minőségük okán magkapta a „Prémium Hungarikum” védjegyhasználati jogot 

A Központ második kiemelt feladata fajtáinak fenntartása, szaporítása és forgalmazása. 
Ehhez egy több mint 800 genotípust tartalmazó in vitro génbankot, jól felszerelt 
szövettenyésztési-, kórtani- és minőségvizsgáló laboratóriumokat működtet, és több száz m2 
üvegházi és izolátorsátras felülettel, valamint 70 ha szántóföldi szaporító területtel, 10 ha 
kísérleti térrel, a hozzá tartozó géprendszerrel és tároló kapacitással rendelkezik. A Központ 
évente mintegy 500 tonna, szuperelit minőségű fémzárolt vetőgumót és több millió db. 
úgynevezett „minigumót” állít elő és forgalmaz több száz burgonyatermelő részére. Fajtái a 
hazai vetőburgonya-szaporító terület mintegy egy negyedét, az étkezési burgonyatermő 
terület kb. 18-20 %-át fedik le.  

A burgonya génbank hazai és nemzetközi szinten is egyedülálló genetikai értéket képvisel. A 
megőrzött genotípusokban (vad Solanum fajok és hibridjeik, szomatikus hibridek, régi és 
újabb hazai és külföldi fajták, tájfajták, nemesítési vonalak) a kultúr, minőségi, illetve biotikus 
és abiotikus rezisztenciális tulajdonságok olyan egyedülálló gyűjteménye / kombinációja van 
meg, ami hosszú távon megalapozza a hazai burgonyanemesítés nemzetközi 
versenyképességét. A gyűjtemény értékét növeli, hogy a fenntartott genotípusok közel 90 % 
vírusmentesített, valamint, hogy többségük részletes leírással, jellemzéssel rendelkezik. Így 
komoly értéket képviselnek génbankok, nemesítő házak közti csere igények esetében. Az in 
vitro fenntartási mód költséghatékony módon, környezeti károsító hatások és genetikai 
változások kockázatától mentesen teszi lehetővé a megőrizni kívánt genotípusok szinte 
korlátlan idejű fenntartását. 

3.kép  a) Burgonya genotípusok in vitro hosszú távú megőrzése. b) Termesztett és vad Solanum 
genotípusok morfológiai sokszínűsége.  
 

b 

a. kép b. kép 
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A fajták termesztésének, kereskedelmének elősegítésére, valamint szaktanácsadási célokra a 
Központ Magyarországon és külföldön is fajtaképviseleti rendszert működtet, és aktív 
kapcsolatot ápol a burgonyakutatás terén érdekelt legfontosabb külföldi és hazai 
kutatóintézetekkel és egyetemekkel. 

3. Az állati genetikai erőforrások alkalmazása  

Napjainkban és várhatóan a jövőben megvalósuló tudományos és technológiai fejlődés a 
genetika, bioinformatika, reprodukcióbiológia területén, pozitív hatást jelent majd az állati 
genetikai erőforrások megőrzésére és irányított felhasználására is.  A molekuláris genetikai 
technikák fejlődése hatalmas lehetőséget jelent az állati genetikai erőforrások pontos 
meghatározására és megőrzési stratégiáik racionális kidolgozására. Ezen túlmenően, a 
genom szelekció meghatározó az állattenyésztésben és a fajták végső hasznosításában is. 
Szükség és lehetőség van arra, hogy a rendelkezésünkre álló tudást és technológiát 
kihasználjuk az állati genetikai erőforrások megőrzésére és fenntartható használatára, 
nagyobb hangsúlyt helyezve a megfelelő módszerek és eszközök gyakorlati alkalmazására. A 
haszonállatok genetikai sokféleségének in situ és hosszú távú megőrzéséhez az állati 
génbankok folyamatos fejlesztése szükséges. Nagyon fontos a hosszú távú fenntarthatóságot 
szolgáló tenyésztési programokban a helyi és a széles körben használt vonalak bevonása is. 
Továbbá, a tenyésztő szervezetek és hálózatok piaci és társadalmi ösztönzése is szükséges a 
fajták fenntartható használatához.  

3.1. Megőrzési és fenntartható hasznosítási stratégiák és fajta 
kockázatelemzés 

Sajnálatos FAO felmérésen alapuló tény, hogy a haszonállat emlős fajták 16%-a, míg a 
haszonállat madarak 17%-a veszélyeztetett a genetikai diverzitás csökkenése szempontjából. 
További adat, hogy a korábban tenyésztésben lévő fajták 7%-a kihalt és nagyon sok további 
populációról nem elérhetők adatok.  Az elmúlt évtizedben általánosan elfogadottá vált, hogy 
az in vivo és in vitro, a genetikai változatosság megőrzésére irányuló stratégiák kiegészítik 
egymást. Nemzetközi áttekintő és iránymutató krioprezervációs (FAO, 2012) és in vivo 
megőrzési (FAO, 2013) stratégiák láttak napvilágot az elmúlt évek során, továbbá európai 
szakértőkből álló csoport bemutatott egy általános stratégiai keretet a legmegfelelőbb (in 
situ vagy ex situ) védelmi stratégia megválasztására (Gandini és Oldenbroek, 2007). 

Számos tényező befolyásolja a fajták kockázati állapotát. Az egyik legfontosabb a populáció 
mérete, hiszen a várható hirtelen csökkenés veszélyeztetheti a fajta fennmaradását is. A 
kockázati kategóriákat - fajtánként az egyes tenyészállatok küszöb értékeit - részletesen 
meghatározták a nagy szaporodási képességgel rendelkező és az alacsony szaporodási 
kapacitású fajok és fajták között. Ez azért jelentős tényező, mert a szaporodási képesség 
hatással van az esetleges populáció csökkenés gyors kompenzálására. Továbbá, a földrajzi 
elhelyezkedés is jelentős kockázati tényezőt jelent új betegségek megjelenése esetén 
(Alderson, 2009).  

3.2. Nagy sűrűségű SNP- és szekvencia adatok  

Az elmúlt 5 év során egyes állatfajok részletes genom meghatározásának költségei 
jelentősen csökkentek és hatalmas mennyiségű adat áll a kutatók és nemesítők 
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rendelkezésére. Az SNP alapú genotipizálási és egyéb szekvenálási technológiák gyorsan 
fejlődnek. A bioinformatika és a számítástechnikai infrastruktúra előrehaladtával az állati 
genetikai erőforrások részletesen jellemezhetők, megőrzésük és fenntartható használatuk 
pedig optimalizálható. Az elmúlt évtized során számos haszonállat faj genomját szekvenálták 
és továbbiak lesznek elérhetők a közeljövőben. Az új generációs szekvenálás (NGS) azonban 
még nem teljesen alkalmazott az állattenyésztési ágazatban. Néhány faj esetében számos 
egyed genomja részletesen szekvenált már, így a legtöbb szekvencia adat a szarvasmarha 
genomjáról áll rendelkezésre (Cantet és mtsai, 2014). A fajta sokszínűség pontosabb 
meghatározása mellett a teljes genom szekvencia adatok és a nagy sűrűségű marker 
rendszerek kínálnak lehetőséget a genomi alapú, megfelelő fenotípushoz köthető 
szelekcióra. Továbbá, alkalmazásukkal nyomon követhető, ill. megbecsülhető a ritka allélek 
vagy haplotípusok megőrzésének esélye az egyes populációkban.  

3.3. Fajták fejlődése és jellemzése  

A különböző haszonállat fajok genetikai diverzitásának számos vizsgálata során betekintést 
kaphatunk háziasításukról, migrációjukról, alkalmazkodóképességükről. Különösen fontosak 
az anyai ágon öröklődő mitokondriális DNS-re vonatkozó ismeretek, amelyek segítségével 
mélyebb ismeretekhez jutunk az egyes fajok háziasításáról és pontosabb genetikai 
származásukról. A rendelkezésre álló nagy sűrűségű SNP chipek és a teljes szekvencia 
információk ismerete hozzájárult a háziasítási folyamatok, fajtajegyek szelekciójához és 
adaptációs folyamataik megértéséhez (Bosse és mtsai, 2014).   

3.4. Génbanki gyűjtemények  

Az elmúlt évtized során az állat genetikai nemzeti génbank gyűjtemények mérete 
jelentőségükkel párhuzamosan megnőtt. Technikailag lehetséges szövet- és petesejtek 
kriobankokban történő megőrzése és az elmúlt években a reprodukciós technológiák 
rohamos fejlődésével ez a lehetőség tovább nőtt. Másrészt, további műszaki és gazdasági 
fejlesztési lehetőségek kínálkoznak a génbanki gyűjtemények továbbfejlesztésére. A FAO 
2012-es közleményében a nemzeti génbankok fejlesztéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos 
iránymutatását vázolja. 

Az állati génbankok egyik legnagyobb kihívása a megfelelő méretű, sokszínű és gyakorlatban 
is hasznosítható gyűjtemények létrehozása. A génbanki gyűjtemények optimalizálásához 
napjainkban megfelelő genetikai eszközök és szoftverek állnak rendelkezésre (Boettcher és 
mtsai, 2010). Ugyanakkor, különböző fajok és genetikai alapanyagok gyűjteményére eltérő 
műszaki, működési és költségvetési korlátok vonatkoznak. Az elmúlt években számos 
tanulmány foglalkozott alternatív költségvetési stratégiák kidolgozásával, amelyek 
eredményeit fel kell használni a döntéshozatalban. A génbanki gyűjtemények tudományos 
kutatásra vagy tenyésztési /in situ megőrzésre történő alkalmazása nőtt az elmúlt évek 
során, de a növényi genetikai erőforrások hasonló célú alkalmazásával összehasonlítva még 
mindig korlátozott. 

3.5. Kriobiológia   

A legtöbb haszonállatfaj esetében a sperma mélyhűtése és felhasználása technikailag 
kivitelezhető, ám a felhasználási eredmények fajonként jelentősen eltérhetnek. Az 
anyajuhok fagyasztott spermával történt megtermékenyítési eredményei javíthatók, 



119 

valamint a madarak spermájának mélyhűtése is általában kevésbé sikeres, mint az emlősöké. 
Az eredményes mélyhűtési stratégiák egyik legfontosabb tényezője az egyes szövetek/ 
ivarsejtek kriobankokban tárolt életképességének növelése, amelyet évek óta részletesen 
tanulmányoznak (Long és mtsai, 2014). A sperma kriokonzerválása a leggyakoribb, mivel 
általában könnyű összegyűjteni és tárolni. A mélyhűtéses sperma alkalmazásának 
legnagyobb hátránya azonban, hogy ez által a nőstény állatok genetikai sokféleségét nem 
tudjuk kihasználni, több generáción keresztüli visszakeresztezés szükséges. A legújabb 
kutatások alternatív krioprezervációs lehetőségeket használnak a genetikai sokféleség 
megőrzése céljából: embrió, őscsírasejtek, őssejtek, szomatikus sejtek stb. fagyasztásával.  

Emlősöknél megoldott az embrió és a petesejtek mélyhűtése, bár sokkal érzékenyebben 
reagálnak a fagyasztásra, mint a sperma és számos faj között is nagy eltérések lehetnek. 
Egyes madárfajoknál a petefészek és a here szöveti mélyhűtését is sikerrel alkalmazták (Song 
és Silversides, 2007a, 2007b). További fejlesztések történtek őssejtek mélyhűtésére, 
valamint szomatikus sejtek kriokonzerválására, amely könnyebben kivitelezhető és olcsóbb 
eljárás összehasonlítva az embriók mélyhűtésével.  

 

4. Részletes esettanulmányok – állat 

4.1. NAIK ÁTHK, Herceghalom 

Az intézet jogelődjét a Magyar Királyi Gyapjúminősítő Állomást 1896-ban alapították Darányi 
Ignác földművelésügyi miniszter rendelete alapján. Európában évtizedekkel később több 
ország is követte példánkat és ez a modell ma is érvényes, ma is működik (a spanyol INIA, a 
francia INRA, a német FAL stb.). A visegrádi négyek közül Lengyelországban is akadémiai, 
egyetemi és minisztériumi kutatóműhelyekre támaszkodik az agrárkutatás. 

Az intézet alapfeladata a nagy testű háziállatok kutatás-fejlesztése, különös tekintettel a 
tenyésztési, takarmányozási, genetikai, élettani vonatkozásokra. A gyakorlati eredmények 
közül érdemes kiemelni a szarvasmarha és sertés mesterséges termékenyítés tudományos 
alapjainak lerakását, a sertés mesterséges termékenyítés országos elterjesztését. A 
hungarofríz szarvasmarha, a Hungahib39 sertésfajta, a háború utáni importot követően a 
magyar lapály és magyar nagyfehér sertés genetikai konstrukciójának kialakítása és 
fenntartása. Az elmúlt esztendők eredményei közül ki kell emelni a tejelő szarvasmarha 
ágazatban a két ellés közötti idő javítását, az optimalizált és GMO-mentes alapokon nyugvó 
takarmány receptúrák kidolgozását, alternatív hazai fehérjeforrások tesztelését a 
takarmányokban. Genetikusaink igazolták számos háziállat fajunk, fajtánk helyzetét, a 
korábban színváltozatként ismert három mangalica fajtakülönbségét, őshonos juhfajtáink 
rendszertani távolságát, a magyar szürkemarha populációban rejlő genetikai különbségeket. 
Korszerű és őshonos sertéseinkben a genetikai felmérések mellett a reprodukciós 
jellegzetességeket feltártuk, az ismereteket naprakésszé tettük, az állomány szaporodás-
biológiai potenciáljának a fejlesztése elkezdődött. 

Intézetünk munkájára a múltban és főleg napjainkban nagy jelentőséggel bír az úgynevezett 
multidiszciplináris metodika, nevezetesen együtt dolgoznak az állattenyésztők, állatorvosok, 
vegyészek, informatikus kutatók a témafelvetéstől a probléma megoldásáig. Ugyanígy 
kutatóink napi kapcsolatban, „projekt kapcsolatban” állnak számos állattenyésztő és 
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takarmánygyártó vállalkozással, tenyésztő egyesülettel. Kutatásaink túlnyomó része 
vállalkozásokkal közösen művelt téma. 

A gyakorlat számára különböző szolgáltatási feladatokat látunk el, amelyek többnyire 
kutatás-fejlesztési tevékenységet is magukba foglalnak. A Magyar Juh- és Kecsketenyésztők 
Szövetsége (MJKSZ) számára az in vitro génmegőrzést végezzük az őshonos juhok 
fajtakörében. Szintén az MJKSZ tenyészállat forgalmazását segíti a nemzetközi minősítéssel 
rendelkező gyapjúminősítő laboratórium. A magyar mezőgazdasági kormányzat több, a 
sertésstratégiai kormányprogramhoz tartozó részfeladatot bízott Intézetünkre, és ezek 
között első helyen kell említeni az országos hatáskörű hízékonysági és vágási 
teljesítményvizsgáló állomást, amely a magyar sertésfajták piaci pályáját hivatott segíteni 
(Sertés fajra vonatkozó kutatásaink ugyanezt a célt szolgálják). Folyamatosan végzünk 
spermatológiai és egyéb ellenőrző vizsgálatokat a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők 
Egyesülete részére. Az Intézet gyakorlati beágyazottságát jellemzi, hogy a Magyarországi 
Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége az ÁTHK épületében kapott elhelyezést. 

A fent említett multidiszciplináris módszertan ma már odáig terjed, hogy együtt dolgozunk 
humán orvostudományi műhelyekkel és K+F vállalkozásokkal. A Semmelweis Egyetem 
Intézetünkkel együttműködve alapította meg Herceghalomban a Kísérletes Műtéttani Intézet 
George Berci Gyakorló Állomását, valamint az Erlangeni Egyetem orvoskara és a Semmelweis 
Egyetem orvoskara szövettani kutató spin-off cégét telepítette teljes mértékben 
magánberuházásként Intézetünkbe.  

Több évtizedes hagyománynak megfelelően harmonikusan együtt dolgozunk valamennyi 
nagy agrártudományi egyetemi karral, ahol kutatóink a közös projektek mellett részt vesznek 
a graduális és posztgraduális oktatásban, az egyetemek szakmai közéletében.  

Kutatásaink és fejlesztéseink egységes célja az elmúlt két évtizedben a minőségi termelés 
javítása. Meggyőződésünk szerint a magyar állattenyésztés fő csapásiránya a magas 
minőségű tenyészállat és alapanyag előállítás. A tömegtermelés szükségességét nem szabad 
megkérdőjelezni, de a fejlesztés elsődleges iránya a magasabb és prémium minőségi 
kategóriák felé kell mutasson, amelynél nagyon fontos a még rendelkezésre álló genetikai 
diverzitás kiaknázása az egyes fajoknál.  

 

Az utóbbi időszak egy-egy jelentősebb, a genetikai változatosság megőrzését és alkalmazását 
célzó kutatási terület, a teljesség igénye nélkül: 

 

Szaporodásbiológia 

 

1. Új takarmányozási rendszer fejlesztése a fenntartható szaporodási teljesítmény 
optimalizálására tejelő szarvasmarhában és sertésben, megfelelő adatbázis kialakításával és 
használatával.  

2. A magyar nagyfehér hússertés és a magyar lapály fajták szaporodásbiológiai 
potenciáljának javítása, fajta-specifikus szaporodás-biológiai adatok gyűjtése magyar 
nagyfehér és magyar lapály sertésfajtákról, a nő- és hímivarú egyedek szaporodás-élettani 
jellemzése. 
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3. Sertés petesejtek mélyhűtése vitrifikációs eljárással és az in vitro embriótenyésztés 
fejlesztése az ex situ génmegőrzés megalapozásához, embriótenyésztő rendszer felállítása a 
hazai sertésfajták génmegőrzéséhez. 

4. Genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és 
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése, spermagyűjtés hazai őshonos kosoktól 
és spermabank létrehozása.   

5. A magyar törzstenyészetekben található sertésfajták andrológiai-spermatológiai 
felmérése, a legkiválóbb kanoktól spermabank létrehozása. A megfelelő minőségű 
mélyhűtött spermát produkáló kanok esetén a sperma tárolása génbanki megőrzés céljából. 

   

Genetika 

 

1.  Genetikai háttér felmérése hazai sertésállományokban. A hazai tenyésztésű duroc, 
pietrain, hampshire sertések molekuláris genetikai módszerekkel történő jellemzése, a 
populációk változatosságának felmérése, molekuláris genetikai oldalról végzett tervszerű 
felülvizsgálat a tenyésztési stratégia esetleges megváltoztatására.  

2.  Mangalica termékek azonosítása „field teszt” segítségével. Cél olyan mangalica-specifikus 
diagnosztikai rendszer kifejlesztése és optimalizálása, amely megbízható és gyors eredményt 
ad laboratóriumi háttér megléte nélkül is. 

3.    Magyartarka szarvasmarha húsminőségének és a marhahús élvezeti értékének javítása 
teljesgenom-vizsgálattal. Cél a magyartarka szarvasmarha húsminőségét befolyásoló SNP-k 
felkutatása és megfelelő szelekciós eljárás és stratégia kidolgozása. 

4.   Hazai juhállományok genetikai szerkezetének felmérése. Cél a hazai tenyésztésű fekete 
és fehér racka, ill. magyar merinó juhok molekuláris genetikai módszerekkel történő 
jellemzése annak megállapítása, hogy mennyire változatos, vagy beszűkült állományú 
populációval dolgoznak a tenyésztők.  

4.2. Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Állattudományi Tanszék, Állattan és 
Aquakultúra Csoport, Keszthely 

A halak háziasítása sokkal később kezdődött, mint egyéb háziállatainké. A kínaiak több mint 
ezer éve hozták létre a kárászból a hobbiállattá lett aranyhalat. Ma hazai haszonhalaink közül 
csak a ponty és a szivárványos pisztráng számít háziasítottnak. A többi haszonhal eddig 
gyakorlatilag vadnak számított. Az elmúlt néhány évben lesőharcsán és a süllőn is indultak 
tenyészfajták kialakítására irányuló programok. 

Legfontosabb haszonhalunk, a ponty szisztematikus nemesítése egy ponty fajtagyűjtemény 
kialakításával kezdődött. Bakos János a hatvanas évek elején összegyűjtötte az akkor 
elérhető hazai és néhány külföldi pontyfajtát, ami a keresztezéseken alapuló fajtanemesítés 
alapját képezte akkortájt. Ez az élő fajtagyűjtemény (génbank), amit Szarvason, a Halászati 
Kutató Intézet elődjében (HAKI) hozott létre, változó elismerést és támogatást kapott. Ma 
kiemelt fontossággal az intézet alapfeladatát jelenti a génbank fenntartása, nemzetközi 
megítélése azonban mindig is igen jó volt. Ma a ponty fajtagyűjtemény vad és tenyésztett 
eredetű fajtákkal is rendelkezik, közülük 4 külföldi és 14 hazai fajtát tartanak fenn. 
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5.kép Pontyhoz közelálló fajok segítségével sikerült a ponty génbank több fajtájából androgenikus és 
gynogenikus utódokat is létrehozni  
 

A hetvenes években részben ebből a gyűjteményből származó halakból egy ELTE-TEHAG 
kezdeményezésű genetikai programmal sikerült 3 generáción keresztül gynogenezissel olyan 
vonalakat létrehozni, amelyek gyakorlatilag minden génjükre nézve homozigóták voltak. Az 
akkor alkalmazott meiotikus gynogenezis ugyan elvileg nem hoz létre 100%os 
homozigozitást, de gyakorlati nemesítési célokra kiválóan alkalmas volt. Érdekes módon egy 
fajtatesztben az u.n. G3xG4 fajta növekedésben jelentősen felülmúlta az akkor éppen 
legjobbnak tartott hagyományos fajtát.  Kutatóink előállítottak ekkor monoszex nőstény 
utódcsoportokat is. Akkor ezt a tenyésztők még kevésbé értékelték.  Mivel a beltenyésztett 
vonalak fenntartása tavi körülmények között igen nehéz, labor körülmények között pedig 
rendkívül költséges volt – abban az időben még nem voltak megfelelő minőségű haltápok – 
ezért a génbank ilyen egyedei a projekt végén kikoptak a gyűjteményből.  

A nyolcvanas évek végén ugyanebből a ponty fajtagyűjteményből származó anyáktól 
beklónozott növekedési hormon gének segítségével, mikromanipulációs technikával tudtunk 
transzgenikus ivadékokat is létrehozni. Transzgenikus pontyok soha nem kerültek ki 
természetes vizekbe, annál is inkább, mert ezeknek gyakorlati előnye nem lett volna. A 
növekedési hormon gén ugyan beépült, de valószínűleg regulációs hiba miatt az „nem szólalt 
meg”. 

Ebből a génbankból származó, és a 2010-es évek elején hazai és ázsiai tenyészetekből 
begyűjtött különleges pikkelyeloszlású anyahalak tanulmányozásával sikerült egy több mint 
50 éves genetikai modellt úgy módosítani, hogy azzal leírható legyen a pontyok igen sokféle 
pikkelyelrendeződésének örökítése.  
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6.kép A ponty génbanki és tenyésztőktől begyűjtött egyedek adták az alapot a pikkelymintázat genetikai 
hátterének feltérképezéséhez és egy sok évtizedes modell revíziójához. 

 

A pontyok teljes genomjának szekvenálásakor is használtak fel innen származó egyedeket, 
aminek eredményeképp a hazai halkutatók egyike részese lehetett egy Nature-ben 
megjelent publikációnak. 

Ma az élő ponty génbank mellett a HAKI és a Haszonállat-génmegőrzési Központ 
mélyfagyasztott ponty spermabankot is tart fönn. Ez az élő génbank mellett nagymértékben 
növeli a génmegőrzés biztonságát. A génbankban található pontyfajták molekuláris 
azonosíthatóságára mikroszateliteken alapuló módszert fejlesztettek ki. Az egyes fajták 
genetikai távolságát is számon tartják a kutatók. 

Ma a pontytenyésztők saját fajtáikat maguk tartják fenn. Jelenleg a bejelentett és államilag 
elismert pontyfajták száma 30 felett van. Többen megkérdőjelezik ezeknek a fajtáknak a 
valódiságát, azonban génmegőrzési szempontból előnyösnek tűnik, hogy ilyen sok helyen 
van bizonyos értelmű fajtamegőrzés. 

A Halászati Kutatóintézet tokhal fajtagyűjteményt is fenntart. Erre elsősorban azért van 
szükség, mert a túlhalászat, a kormoránok hatalmas inváziója, és a dunai gátépítések 
következtében drámaian visszaesett a tokfélék előfordulása a Dunán és mellékfolyói. Ebben 
a fajtagyűjteményben kecsege, viza, vágó és sőregtok is megtalálható. Az állomány időnkénti 
megújítása a lehetőség szerint nagyobb létszámú szülői csoportoktól származó ivartermékek 
keverékének segítségével történik.  

Két éve indult a lesőharcsa élő génbank létrehozása, ahol jelenleg két hazai és egy külföldi 
populációból begyűjtött összesen alig két tucat anyahallal rendelkezünk.  

5. Projektben résztvevő partnerek 

MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár 

NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet, Budapest-Érd 

Pannon Egyetem Agrártudományi Kutatóközpont, Burgonyakutatási Központ, Keszthely 

NAIK Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet, Herceghalom 
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Szent István Egyetem, Kertészettudomány Kar, Genetika és Növénynemesítés Tanszék, 
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Növénynemesítés 2.0: paradigmaváltás a 
növényfajták előállításában  

MTA ATK MGI Készítette: Karsai Ildikó és Vida Gyula 

 

1. Alapvetés 

A hazai növénynemesítés helyzete jelenleg meglehetősen ellentmondásos Magyarországon. 
A tevékenység megtartása stratégia jelentőségű, hiszen az élelmiszerellátás biztonsága nem 
alapozható kizárólag multinacionális és/vagy külföldi érdekeltségű cégek termékeire. 

A világ fejlett régióiban egyre határozottabban tetten érhető egy paradigmaváltás, miszerint 
a fenotípuson alapuló szelekciót egyre több növényfaj esetén egészíti ki, teszi 
hatékonyabbá, esetenként váltja ki a genotípus vizsgálatán alapuló szelekció. A nemesítési 
folyamat pontosságát nagy áteresztőképességű szelekciós módszerek javítják, melyek 
gyakran szabad szemmel nem látható tulajdonságok megfigyelését is lehetővé teszik. Az új 
módszerek, azonban csak segítséget nyújthatnak a szelekció hatékonyságának javításában, 
az új fajták létrehozása nem automatizálható folyamat. A növénynemesítés továbbra is 
részben tudomány, részben pedig művészet marad. A jövőben is szükség lesz szakképzett, a 
növényeket kiválóan és komplex módon ismerő, a tudomány eredményeit a gyakorlat 
szintjén szintetizálni tudó növénynemesítőkre. Jelentős sikerek azonban csak abban az 
esetben érhetők el, ha a nemesítők együttműködnek egyéb növénytudományi területen 
dolgozó kutatókkal. A hazai növénynemesítés versenyképességét jelentősen javíthatná 
olyan hálózatok, kapcsolatrendszerek kialakítása, melyekben az alap és az alkalmazott 
területen dolgozó kutatók erőiket egyesítve tevékenykednének egy-egy probléma 
megoldásán. A genetikai előrehaladás a termőképesség területén több növényfajban is 
erősen lelassult az utóbbi években (plató). Az agronómiai eljárások fejlesztésével az 
átlagtermések még valamelyest javíthatók, de alapvetően a termesztett növények genetikai 
hátterének átalakítása tenné lehetővé a magasabb szintre lépést. Ennek egyik lehetséges 
módja a genetikai variabilitás növelése a génbankokban fenntartott tételek előnyös 
tulajdonságainak hasznosítása, vagy idegen fajokkal történő keresztezések elvégzése, az ún. 
prebreeding tevékenység révén. A szülőpartnerek genom ismeretén alapuló kiválasztása, 
vagy a genomszerkesztés használata szintén hozzájárulhat a növények termőképességének, 
valamint beltartalmi értékeinek javításához. Míg az előbbi módszert már több nemesítő 
intézményben hasznosítják, az utóbbi megítélése politikai-társadalmi szinten még nem 
egyértelmű.  

A magyar nemesítési programok többségénél jelentős infrastrukturális fejlesztésekre van 
szükség ahhoz, hogy erre építve a modern, a nemesítés folyamatát segítő technikák 
használata lehetségessé váljon. A hazai növénynemesítés módszereinek, infrastruktúrájának 
modernizálásakor hosszú távú tervezésre, stratégiára van szükség, melynek során 
biztosítani kell a megfelelő szakember utánpótlás mellett a műszerek karbantartását, 
folyamatos felújítását, a szántóföldi kísérleti technika fejlesztését és a létrehozott 
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kapacitások kihasználtságát. A mindezekhez szükséges források folyamatos biztosítása 
alapvető, nemzeti stratégiai kérdés.  

2. Helyzetelemzés 

2.1. A növénynemesítés hazai helyzete 

Magyarországon növénynemesítési tevékenységet alapvetően a Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központon (NAIK) keresztül a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozó 
intézményekben, a Magyar Tudományos Akadémia két kutatóközpontjában, felsőoktatási 
intézményekkel kapcsolt kutatóintézetekben és magánkézben levő nemesítő cégekben 
végeznek. 

2.1.1. NAIK intézmények: 

A növénynemesítési kutatások legszélesebb köre a 2014-ben létrejött NAIK intézeteiben 
található. A szántóföldi növények (Gabonakutató Kft - Szeged, ÖVKI – Szarvas) mellett 
gyümölcs- (Érd, Cegléd, Fertőd, Újfehértó), szőlő- (Badacsony, Kecskemét), dísznövény 
(Budatétény), zöldség (ZKI – Kecskemét, Szeged, Kalocsa) és erdészeti fafajok nemesítésével 
(Sárvár) foglalkoznak. A növénynemesítési tevékenységet végző intézmények sorát az 
elsősorban alap- és egyúttal a nemesítést támogató kutatást folytató Mezőgazdasági 
Biotechnológiai Központ és a hazánk legnagyobb génbankja, a tápiószelei Növényi Diverzitás 
Központ egészíti ki. Az intézetek milliárdos nagyságrendű forgalommal vesznek részt a 
vetőmag és szaporítóanyag forgalmazásban. A kutatás színvonala a különböző 
intézményekben nagyon eltérő.   

2.1.2. MTA Agrártudományi Kutatóközpont: 

A Magyar Tudományos Akadémia intézethálózatán belül az Agrártudományi 
Kutatóközpontban kalászos gabonafélék, zab és kukorica nemesítése folyik. Az MTA ATK az 
itt előállított őszi búzafajták vetésterülete alapján, a külföldi cégek által az utóbbi néhány 
évben kifejtett piaci nyomás és marketing tevékenység ellenére még mindig piacvezető 
Magyarországon. A martonvásári kukorica hibridek vetésterülete a hazai piacon a három 
multinacionális céget követően a 4. helyet foglalja el, megelőzve minden más európai 
nemesítő házat és intézetet. Az Mv hibrideket ezentúl termesztik több EU tagországban és 
EU-n kívüli európai és ázsiai országban is. A vetőmagforgalom nemzetgazdasági szinten ezen 
a területen is milliárdos nagyságrendű. A növénynemesítési tevékenységet három intézetben 
(Mezőgazdasági Intézet, Növényvédelmi Intézet, valamint a Talajtani és Agrokémiai Intézet) 
folyó nemzetközi szintű alapkutatás támogatja. 

Az MTA Ökológiai Kutatóközpontja által fenntartott Nemzeti Botanikus Kertben idegenföldi 
növénytaxonok honosítását és szelektálását végzik hazai zöldfelületi felhasználás céljaira. 

 

2.1.3. Felsőoktatási intézmények kutatóintézetei: 

Növényfajták előállításával az ország valamennyi agrároktatásban érdekelt egyetemén 
foglalkoznak. A Szent István Egyetemen néhány éve még kukorica szója és évelő 
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rozsnemesítés folyt, ami a Budai Campus megalakulásával szőlő-, gyümölcs-, zöldség-, 
valamint dísz- és gyógynövény nemesítéssel egészült ki. A Széchenyi István Egyetemen 
takarmánynövények (takarmány- és tarlórépa, tavaszi bükköny, csenkesz fajok, réti 
komócsin, lucerna), hüvelyesek (szója és borsó), kabakosok (csillag- és sütőtök) és kalászos 
gabonák (tavaszi búza, tönköly, tritikálé) nemesítése, de mára inkább csak fajtafenntartása 
folyik. A Debreceni Egyetem karcagi kutatóintézetében főként kalászos gabona (őszi árpa és 
búza), a nyíregyházi kutatóintézetében pedig 18 különböző, elsősorban takarmány, gabona 
és álgabonafélék előállításával foglalkoznak. A Pannon Egyetem Georgikon karán kiemelkedő 
szintű burgonya-, paprika és szőlőnemesítési tevékenység folyik, de gyümölcsfajták 
honosítása (őszibarack, körte) és fajtafenntartás (rozs és bíborhere) is szerepel a 
tevékenységi körben. A Kaposvári Egyetem iregszemcsei Takarmánytermesztési 
Kutatóintézetében olajos növények, takarmányborsó, valamint egyéves szálas- és 
tömegtakarmány növények nemesítésével foglalkoznak, az egri Eszterházy Károly 
Egyetemhez pedig egy szőlészeti és borászati kutatóintézet, valamint a Fleischmann Rudolf 
Kutatóintézet tartozik. A Pécsi Tudományegyetem fennhatósága alatt működik jelenleg a PTE 
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet. Az egyetemi kutatóhelyek többsége különösen nehéz 
helyzetben van, hiszen licencdíj bevételük nincs, vagy nagyon kevés, emellett a vetőmag és 
szaporítóanyag eladásból is szűkös a bevételük. A működési támogatás az egyetemek 
költségvetésén keresztül jut el az intézményekbe.  

2.1.4. A magyar államtól független nemesítő cégek: 

Ebbe a körbe magánszemélyek által létrehozott, vagy korábbi állami cégekből átalakult, 
jelenleg részvénytársasági formában működtetett vállalkozások és külföldi cégek telepei 
tartoznak. A magánszemélyek által működtetett nemesítőhelyek általában néhány 
növényfajjal foglalkoznak, szűkebb térségükben munkaadóként is fontos szerepet vállalnak. 
Multinacionális (Monsanto, Syngenta, Limagrain, Pioneer-DuPont stb.) és egyéb külföldi 
cégek is működtetnek hazánkban nemesítési programokat. Ezek többségében magas 
színvonalon hatékony háttértámogatással folyik a nemesítés elsősorban szántóföldi 
hibridnövények és zöldségfélék előállítása területén. Bár ezek a cégek a keletkezett haszon 
egy részét visszaforgatják a Magyarországon működtetett programjaikba, a befolyó pénz 
nagyobb hányada országhatárainkon kívül értékesül. Az „agyelszívás” révén is komoly 
vetélytársat jelentenek az állami támogatással működő intézményeknek.  

 

A felsorolásból kitűnik, hogy a növénynemesítési kutatások hazánkban rendkívül széles 
fajkörben, változatos tulajdonosi és finanszírozási háttérrel, valamint eltérő tudományos 
színvonalon folynak. A versenyképesség megőrzéséhez kiemelten fontos lenne a 
programok kiszámítható és hosszútávú finanszírozása. A növénynemesítés sok éven át tartó 
folyamat, melynek működtetésében néhány éves forráshiány helyrehozhatatlan károkat 
okozhat. 

2.2. Tendenciák a világban, avagy milyen irányban fejleszthető a 

hazai növénynemesítés  

A világ élenjáró növénynemesítéssel foglalkozó kutatóhelyein a XXI. században jelentős 
átalakulás következett be az alkalmazott módszerek, eljárások területén. A változás két 
területen csúcsosodik ki: 1. genotípuson alapuló szelekció; 2. nagy áteresztőképességű 
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(High-throughput, továbbiakban HTP) fenotipizálási módszerek.  

2.2.1. A genotípuson alapuló szelekció 

A hagyományos nemesítés során a növények agronómiai szempontból fontos fenotípusos 
jellemzőit mérjük, és ezekre alapozva végezzük el a kedvező egyedek, vonalak, törzsek 
szelektálását. A fenotípusra alapozott szelekciós előrehaladás nagysága és sikeressége 
jelentős mértékben függ azonban attól, hogy hány gén vesz részt a javítandó tulajdonságok 
meghatározásában, továbbá attól, hogy a környezeti tényezők milyen mértékben 
befolyásolják a genetikai komponensek eredőjeként várható fenotípusos értékeket. A 
szelekció hatékonyságát csökkenti az is, hogy néhány tulajdonság értékelése fiatal, hasadó 
populációban még nem lehetséges, vagy nagyobb mennyiségű növényanyag szükséges a 
megbízható eredmények eléréséhez. A sikeres nemesítési programokra mindig is jellemző 
volt, hogy igyekeztek a genetikai kutatások releváns eredményeit is beépíteni a nemesítés 
folyamatába. Az elmúlt évtizedben a molekuláris biológiai, biotechnológiai eljárások és a 
genom szekvenálások terén bekövetkezett látványos előrehaladás tette lehetővé azt, hogy a 
molekuláris marker technikák gyakorlati alkalmazása egyre inkább valósággá váljon.  

A hagyományos és a molekuláris genetikai, genomikai módszerekre épülő nemesítés között 
az egyik alapvető különbség az, hogy az utóbbiban a növények genotípusát jellemezzük, és 
ebből következtetünk a várható fenotípusra. Ez valódi paradigmaváltást jelent a 
növénynemesítés területén. Míg korábban a genotípus vizsgálatára használt markerek 
jórészt nem kódoló DNS régiókhoz kötődtek, csak közvetett becsléseket téve lehetővé, az új 
markertechnikák alapja már a működő génekben fellelhető, egy-egy nukleotid cserére 
(SNP), és kisméretű inszercióra / delécióra (InDel) épülő polimorfizmusok detektálása (1. 
ábra).  

 

 

1. ábra. A Genotipizálási módszerek fejlődése 
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Az új DNS chip alapú technológiákban a DNS polimorfizmus kimutatásának hatékonysága is 
jelentősen fokozódott, míg ezzel párhuzamosan az egységnyi információ költséghányada 
nagymértékben csökkent. Egy – egy chip több tízezer polimorf DNS szakasz párhuzamos 
jellemzését teszi lehetővé. A technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre több termesztett 
növényfajban készülnek el egy-egy referencia genom teljes szekvenálásával és a szekvenciák 
kromoszóma alapú annotálásával. Az újgenerációs szekvenáló berendezésekkel az újabb 
genotípusok teljes genomjának szekvenálása már rövid időn belül, költséghatékonyan 
kivitelezhető és a referencia genommal összevethető. Az újgenerációs szekvenáló 
berendezések hozzájárulnak a teljes transzkriptom elemzések hatékonyságának növeléséhez 
is, amely a génazonosításban, funkcióvizsgálatban, valamint a jelátviteli szabályozó utak 
elemzésében jelenthetnek nagy áttörést. A biotechnológiai, molekuláris biológiai módszerek 
fejlődésével eljuthatunk a géntechnológiában rejlő lehetőségek oly módú alkalmazásához, 
amely megfelel a génmódosított szervezetekkel szemben jelenleg fennálló korlátozó jogi 
szabályozásnak, és figyelembe veszi a társadalmi elvárásokat is. 

Mindezen technológiai fejődés tükrében időszerűvé vált annak áttekintése, hogy a gyakorlati 
növénynemesítésben milyen módon és területeken alkalmazhatók hatékonyan a molekuláris 
genetikai, genomikai módszerek. Ezek a területek magukba foglalják a már korábban is 
használt eljárások újragondolását, valamint új megközelítési módok bevezetését is (2. ábra).  

 

 

2. ábra. Genomikai módszerek alkalmazási lehetőségei a növénynemesítésben 
forrás: Varshney et al. (2014) PLoS Biol 12(6): e1001883. doi:10.1371/journal.pbio.1001883 

Néhány ígéretes terület, melyeken az új technológiák gyakorlati alkalmazása sikerrel kecsegtet:    

 

2.2.1.1. Genetikai diverzitás jellemzése és hasznosítása a nemesítésben 
A nemesítési anyagokra jellemző genetikai diverzitás nagyságát, a fajták közötti rokonsági 
kapcsolatokat már hosszú évtizedek óta vizsgálják különböző molekuláris markerekkel. A 
DNS chip technológia új alapokra helyezi ezeket az elemzéseket azáltal, hogy a korábbi 
módszerekhez viszonyítva nagyságrendekkel sűrűbb genom lefedettséget biztosít. Ezáltal 
pontosabban azonosíthatók azok a kromoszóma régiók, rövidebb szakaszok, amelyekben a 
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vadfajok, a régi és a ma termesztett fajták jelentősen eltérnek egymástól, mind a 
polimorfizmus mértékében, mind annak módjában. Ezek az elemzések megbízhatóan 
leképezik a nemesítési tevékenység során folytatott szelekció genom szerkezetre gyakorolt 
idő-, és térbeli hatását, valamint hozzájárulnak a kromoszómákon belül a szelekciós 
forrópontok azonosításához is. E szelekciós forrópontok helyspecifikus módon a környezeti 
adaptációban játszhatnak nagy szerepet, így ismeretük lehetővé teszi a keresztezési 
partnerek alkalmassági előszűrését a keresztezési programokban. Mindemellett a részletes 
genomdiverzitási mintázatok ismerete alapot jelent az adott nemesítési programban 
meglévő diverzitás irányított bővítéséhez is, rokon vadfajok, régi tájfajták, külföldi 
alapanyagok felhasználásával. 

A genetikai diverzitás alapos ismerete a sikeres hibrid növény előállításnak is egyik fontos 
pillére lehet. Az idegentermékenyülő növényfajokban a heterózisnemesítés elterjedten 
használt módszer, amellyel a beltenyésztett vonalak általános és speciális kombinálódó 
képességének maximalizálásával lehet a hibrid teljesítményfölényét fokozni. A megfelelő 
keresztezési partnerek kiválasztásakor az idegentermékenyülő növényfajokban is segítséget 
jelenthet a beltenyésztett vonalak genetikai diverzitásának előzetes jellemzése, az 
öntermékenyülő fajokban azonban ennek ismerete még nagyobb jelentőségű. Egyes 
feltételezések szerint ugyanis az öntermékenyülő növényeknél mutatkozó jóval alacsonyabb 
heterózis hatás egyik oka a heterotikus, egymástól genetikailag távol álló csoportok hiánya. 
Ezért az öntermékenyülő növényfajokban a hibrid programok kiinduló lépéseként 
szükségessé válhat genetikailag távol álló heterotikus csoportok kialakítása, ami a genetikai 
diverzitás nyomon követésére alapozott reciprok rekurrens szelekcióval hatékonyabban 
végezhető el. 

 

2.2.1.2. Marker alapú szelekció 
A marker alapú szelekciót is régebb óta alkalmazzák sikeresen a növénynemesítésben, 
elsősorban olyan tulajdonságokra, amelyek csak néhány nagyhatású gén szabályozása alatt 
állnak. Így főleg betegség rezisztenciagének, valamint beltartalmi, minőségi paramétereket 
meghatározó gének markerekre alapozott beépítésére van számos példa. A kezdeti 
időszakban ez a tevékenység elsősorban a hasznos génekhez szorosan kapcsolt markerekre 
történő szelekciót jelentette, amelynek hatékonysága nem minden esetben volt teljes, 
többek között a marker és a hasznos gén lókuszai között lezajló esetleges rekombináció 
miatt. Az új marker technológiák az egyszerű markerszelekciót is nagymértékben 
megkönnyítik azáltal, hogy magában a hasznos gén szekvenciában előforduló 
polimorfizmust alkalmazzák markerként, amely nemcsak a gén követését teszi teljesen 
pontossá, de az esetleges allélvariánsok megkülönböztetését és irányított alkalmazását is. 

A nagy genom lefedettséget biztosító SNP technológia ígéretes felhasználási területe a teljes 
genomra folytatott, azaz genom alapú szelekció. Az eljárás lényege az, hogy a teljes 
genomot lefedő több-(tíz)ezer genetikai markert együttesen használják fel a genetikai 
potenciál becslésére oly módon, hogy egy kezdeti, referencia populáció egyedeit feno-, és 
genotipizálják részletesen, és az így összeállított adatmátrixon végzik el a teljes körű marker 
– tulajdonság összefüggés elemzéseket. Ezt követően a további nemesítési anyagok 
szelektálásához már csak a genotípusos jellemzés kivitelezése szükséges, amire alapozva a 
nemesítési potenciáljuk a fenotípusos adatok hiányában is megállapítható. A genom alapú 
szelekció megbízhatósága szempontjából kulcsfontosságú a referencia populáció nagysága, 
reprezentáltsága, a vizsgált SNP-k száma, valamint a nagy pontossággal és megbízhatóan 
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kivitelezett fenotipizálás. Mivel a módszerben az elemzés egyszerre az összes és nagy 
számban rendelkezésre álló markerre kiterjed, így nagy valószínűséggel lehet azonosítani egy 
adott tulajdonságot meghatározó összes lókuszt. A módszer különösen azoknál a 
tulajdonságoknál alkalmazható nagy hatékonysággal, amelyek meghatározásában sok, 
kishatású gén játszik szerepet, ezáltal alacsony örökölhetőségi értékekkel rendelkeznek, és 
csak kismértékű szelekciós előrehaladást lehet elérni a hagyományos nemesítési 
eljárásokkal. Ezeknél a tulajdonságoknál a fenotípusos értékekre alapozott szelekció 
elengedhetetlen része a többéves és több-termőhelyes kísérletek beállítása. Ez egyrészt 
megnöveli az új fajták nemesítési idejét, másrészt a nemesítési folyamat költségvonzatát is 
fokozza, ami a genom alapú szelekció alkalmazásával hatékonyan helyettesíthető. Ebbe a 
tulajdonságcsoportba tartoznak többek között olyan fontos tulajdonságok, mint a 
termőképesség, a környezeti adaptáció, a környezeti erőforrásokat (víz, tápanyag, 
napenergia) hasznosító képességek és a különböző abiotikus stressz toleranciák.  

Gyakorlati szempontból az SNP alapú genom jellemzések nagymértékben hozzájárulnak a 
keresztezési sémák célorientált bővítéséhez és irányított keresztezések kivitelezéséhez is, 
aminek különösen a vad-, és idegen fajú génátviteleknél van nagy jelentősége. A beépítendő 
hasznos gént hordozó rövidebb kromoszóma szakasz nemesítési anyagba történő átvitele 
pontosabban elvégezhető a párhuzamosan végzett teljes genomot lefedő pozitív – negatív 
marker szelekciónak köszönhetően, ami által a hasznos gént tartalmazó bevitt szakasz 
hossza és így a kapcsolódó nemkívánatos jellemzők átvitelének esetenként hátrányos 
jelensége is nagymértékben csökkenthető. 

 

2.2.1.3. Tulajdonságok genetikai komponenseinek azonosítása 
Egy adott tulajdonság genetikai komponenseinek vizsgálatára egyik széles körűen 
alkalmazott módszer a két-szülős genetikai populációk molekuláris marker térképén 
kivitelezett kvantitatív tulajdonságok lókuszainak vizsgálata (QTL elemzés). Az új SNP alapú 
markerrendszerekkel még sűrűbb marker kapcsoltsági térképeket lehet létrehozni, amely 
a QTL azonosítást sokkal pontosabbá teszi. Jelentősen leszűkíthető a QTL-t hordozó 
kromoszóma intervallumok hossza, valamint az összetett hatású régióknál biztosabban 
meghatározható a QTL-ek pontos száma, és több eltérő tulajdonság azonos helyre 
térképezett QTL-jei közti átfedés valós mértéke. A szűkebb intervallum, valamint az a tény, 
hogy a térkép markerei működő génekhez köthetők közvetlenül, megkönnyítik a QTL hatást 
kiváltó gén(ek) azonosítását. A kétszülős populációkra alapozott QTL elemzéseknek azonban 
számos hátránya van, amelyeket az új marker technológiák sem tudnak kiküszöbölni. Ide 
tartozik többek között a genetikai populáció kialakításának időigényessége, a két szülő közti 
esetlegesen korlátozott genetikai különbség, a polimorf lókuszonként vizsgálható allélok 
számának limitáltsága, valamint a kész populáció kialakításáig eltelt kisszámú 
nemzedékváltás miatti alacsony rekombinációs lehetőség. 

Mindezek kiküszöbölésére dolgozták ki az LD (linkage disequilibrium; kapcsoltsági 
egyensúlytalanság, azaz a marker allélok nem véletlenszerű szétválása) marker térképre 
alapozott, teljes genomot lefedő asszociációs elemzések módszerét, amelyben nem rokon 
genotípusokból álló nagyméretű populációt vonnak genetikai vizsgálatokba. Ebben az 
esetben nincs szükség a genetikai populációk előzetes kifejlesztésére, és a tesztelt populáció 
magába foglalhatja a már rendelkezésre álló vadfajok különböző változatait, régi tájfajtákat, 
vagy a nemesítés számára releváns fajták, törzsek széles körét. A diverz és nagyméretű 
populációk használata a gének detektálásának valószínűségét fokozza és ezzel 
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párhuzamosan egy adott gén természetes allélvariációi és azok fenotípusos hatása is 
könnyebben azonosítható. A marker és a tulajdonság közt fennálló valós asszociációk 
azonosításának megbízhatósága függ a populáció méretétől és szerkezetétől, a populációban 
kimutatható LD módjától és mértékétől, a vizsgált tulajdonság genetikai komplexitásától, 
valamint az alkalmazott statisztikai modelltől, amiket az eredmények kiértékelésénél és 
értelmezésénél szem előtt kell tartani. Összegezve a fent írtakat, a kétszülős és a diverz 
populációk külön-külön is alkalmasak egy adott tulajdonság genetikai meghatározottságában 
szerepet játszó lókuszok azonosítására, amit a már eddig is nagyszámban publikált kutatási 
eredmények jól fémjeleznek. Kombinált felhasználásukkal azonban nagymértékben 
kiküszöbölhetők az egyedi módszerekben rejlő hátrányok. Mivel az asszociációs elemzések 
alapja a populáció teljes genomot lefedő részletes molekuláris markeres jellemzése, ezért jól 
összekapcsolhatók a genetikai diverzitás vizsgálatokkal, vagy akár a genom alapú szelekcióval 
is. 

Az új generációs szekvenáló berendezéseknek, valamint az annotált és jellemzett 
génszekvenciák folyamatosan bővülő adattárainak köszönhetően a transzkriptom analízisek 
egyre ígéretesebb megoldást nyújtanak az agronómiai tulajdonságok kialakításában szerepet 
játszó hasznos gének azonosítására. A növényből izolált teljes RNS populáció szekvenálásával 
pontos képet kaphatunk a növényminta begyűjtésekor aktív génekről és expressziójuk 
mértékéről. Az eltérő eredetű szövetminták összehasonlítása választ ad arra, hogy milyen 
génexpressziós mintázat változás mutatható ki különböző kezelések, genotípusok között, és 
ezek térben és időben hogyan alakulnak. Így többek között, stressznek kitett érzékeny és 
toleráns genotípusok összehasonlító vizsgálata alapján azonosíthatókká válnak azok a gének, 
géncsoportok, amelyek szerepet játszanak a stressztűrő képesség kialakításában. Ha ezeket a 
vizsgálatokat párhuzamosan több növényfajban is elvégezzük, a fajokon átívelő meta-
analízisekkel választ kaphatunk arra is, hogy mely változások részei az általános 
válaszmechanizmusoknak, és melyek növényfaj specifikusak. A transzkriptom analízissel 
azonosított és a szerepükben verifikált génekkel folyamatosan bővíthető az agronómiailag 
hasznos gének azon köre, amelyeket markerre alapozott szelekcióval, vagy akár 
genomszerkesztéssel érdemes a nemesítési alapanyagokba beépíteni. 

 

2.2.1.4. Genommódosítás, genomszerkesztés 
A természetben viszonylag nagy gyakorisággal előforduló spontán mutáció a genetikai 
változékonyság alapja, amely egyben biztosítja a fajok változó környezethez történő 
folyamatos alkalmazkodását is (evolúció). A növénynemesítésben is ezt a változékonyságot 
hasznosítják a szelekció során, sőt a különböző mutagenizáló eljárások felfedezését 
követően indukált mutációval törekednek a változékonyság további fokozására azzal a céllal, 
hogy a nemesítés számára is hasznos, új génvariációkat állítsanak elő. 

A különböző módon kiváltott indukált mutációk egyik nagy hátránya a 
véletlenszerűségükben rejlik; a genomban bekövetkező változások helye, módja, és 
gyakorisága nem, vagy csak erősen korlátozott mértékben irányítható. Emiatt egy-egy adott 
tulajdonságra mutáns egyed előállításához nagyméretű mutációs populációkat kell 
létrehozni, amelyekben a keresett mutáció fenotípusos és/vagy genetikai azonosítása nagy 
kihívást jelent. A nagy áteresztőképességű genetikai szűrésre fejlesztették ki a TILLING 
(Targeting Induced Local Lesions In Genomes) módszerét, de alkalmazásához szükséges 
annak a génszekvenciának az ismerete, amelyre szűrni akarjuk a mutációs populációt. Az 
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újgenerációs szekvenálással sokkal hatékonyabbá vált a mutáns egyedek genomi jellemzése, 
a mutációk azonosítása. Összetett, nagy genomméretű fajoknál, ahol a genom jelentős 
hányadát teszik ki a különböző retrotranszpozonok és ismétlődő szekvenciák, a teljes genom 
szekvenálás közvetlenül nem járható módszer. Ezekre a fajokra dolgozták ki az exome-
capture technológiát, amelynek során metilációra érzékeny restrikciós enzimekkel hasítják a 
teljes genomiális DNS-t, ezáltal a szekvenált DNS minta már főleg működő génekhez köthető 
kódoló szekvenciákat tartalmaz csak. Ezen túlmenően a gyakorlati nemesítési célokat 
könnyebben segítheti, ha irányítottan alakítjuk ki a mutációs populációt oly módon, hogy a 
mutáns növényeket valamilyen fenotípusos tulajdonságra szűrjük a visszakeresztezések 
során, és csak azokat a növényeket visszük tovább, amelyek jelentős változást mutatnak a 
szűrésre használt tulajdonságban. Így már egy jóval kisebb létszámú populációban is 
feldúsíthatók a számunkra érdekes génmutációk. Ezek jellemzése már akár a donor növény 
és a mutáns változat párhuzamos szekvenálásával is kivitelezhető lehet, ami hozzájárulhat 
eddig még nem ismert gének azonosításához is. Ebben a rendszerben jól alkalmazható 
többek között valamilyen abiotikus vagy biotikus stressz toleranciára történő szűrés 

Az elmúlt néhány évben indult jelentős fejlődésnek a genomszerkesztés technológiája, 
amellyel igény szerint tervezett nukleázokra és a sejtek saját DNS javító rendszerére építve 
lehet a genom egy – egy precízen meghatározott szakaszát módosítani. A szintetikusan 
előállított szekvencia-specifikus nukleázokat úgy tervezik meg, hogy a genom egy 
megválasztott szakaszát ismerje fel, ahol a sejtbe juttatását követően a dupla szálú DNS 
törését idézi elő. A törés környezetével homológiát mutató donor DNS hiányában a törést a 
sejt belső, javító mechanizmusa hibás nukleotid beépítésre hajlamos, nem-homológ 
végkapcsolással szünteti meg, melynek eredményeként keletkező kisebb InDel-k 
működésképtelenné teszik a gént. Donor DNS jelenlétében, amit a belső javító rendszer 
templátként használhat, a törés kijavítása homológia-specifikus módon történik, amelynek 
eredményeképpen a donor DNS beépül a törés helyén a genomba. Tehát a technológia 
egyformán használható irányított gén elcsendesítésre és génbevitelre is. A nukleáz 
rendszerek közül a CRISPR/Cas rendszer bizonyul a leghatékonyabbnak. Az elmúlt 3 évben 
meghatványozódott a különböző növényfajokban sikeresen kivitelezett genomszerkesztésről 
beszámoló cikkek száma. Jelenleg a technológia széleskörű alkalmazását még korlátozza az, 
hogy szövettenyésztésre alapozott transzformációval kell a rendszert bejuttatni a növényi 
sejtbe. Ez bizonyos növényfajok esetében a szövettenyésztés erős genotípus függősége és az 
alacsony regenerációs gyakoriságok miatt problémát okozhat, aminek megoldására a 
szövettenyésztési eljárások fejlesztése új lendületet kapott. 

 

2.2.1.5. Genetikai módosítás 
Az összefoglaló nem lenne teljes, ha nem tennénk említést a genetikailag módosított 
szervezetek létrehozásáról és hasznosításáról a mezőgazdaságban. Magyarország az Alap-
törvényben foglaltak szerint állampolgárainak testi és lelki egészséghez való jogát többek 
között „genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal” biztosítja. Ez az 
állásfoglalás hazánkban jelenleg nem teszi lehetővé GM fajták nemesítését és termesztésbe 
vonását. Világszerte a GM fajták és hibridek a vetésterület több mint 10%-át (≈180 millió ha) 
foglalják el. Legnagyobb területen szója, kukorica, gyapot és repce genotípusokat 
termesztenek, de napjainkig további 9 növényfajban hoztak már létre genetikailag 
módosított szervezeteket. 
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Összegezve megállapítható tehát, hogy a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően a 
molekuláris genetikai, genomikai módszereket a növénynemesítésben egyre szélesebb 
területen lehet hatékonyan felhasználni. Ez napjainkra olyan mértékben realitássá vált, hogy 
a nemzetközi nagy, magánnemesítő cégek a módszerek többségét már rutinszerűen 
alkalmazzák új fajtáik, hibridjeik előállítása során. Magyarországon a molekuláris genetikai, 
genomikai eljárásokkal elsősorban állami kutatóintézetekben és egyetemi tanszékeken 
foglalkoznak már régebb óta, alap- és alkalmazott kutatási céllal. A hazai 
növénynemesítésben a nemesítési alapanyag genetikai variabilitásának molekuláris 
markerekre alapozott bővítésére is egyre több példa van. Az újabb technológiák minél 
rövidebb időn belüli sikeres gyakorlati alkalmazásához a molekuláris genetika és gyakorlati 
nemesítés szakemberei közti együttműködés még szorosabbra vonása feltétlenül szükséges. 

 

2.2.2. Nagy áteresztőképességű (HTP) fenotipizálási módszerek 

A genom szintű vizsgálatok területén az utóbbi néhány évben robbanásszerű fejlődés 
következett be, több növényfaj genomja már szekvencia szinten ismert, vagy a 
közeljövőben ismertté válik. A szekvenciában megmutatkozó különbségek funkcionálisan 
azonban csak megfelelő minőségű és mennyiségű fenotípusos adathalmaz megléte esetén 
értelmezhetők. Ez szükségessé tette olyan módszerek/technikák kifejlesztését, melyek sok 
növény, lehetőleg rövid időintervallumon belül történő megfigyelésére és nagy mennyiségű 
adat begyűjtésére képesek (3. ábra). Ezek a nagy áteresztőképességű (HTP) fenotipizálási 
módszerek amellett, hogy gyorsabbá és precízebbé tehetik a fenotípusos szelekciót, 
lehetőséget biztosítanak szabad szemmel nem látható tulajdonságok szelekciójára is. 
Jelenleg különböző platformok állnak rendelkezésre a megfigyelések kivitelezésére, azonban 
az elsődleges cél minden esetben a vizsgált növényekről, állományokról készített felvételek, 
vagy mérési adatok automatizált begyűjtése és feldolgozása, ami lehetővé teszi a 
genotípus×fenotípus×környezet kölcsönhatás nagyságának számszerűsítését. A különböző 
technikák a föld feletti és a föld alatti (gyökérzóna) növényi részek megfigyelését is lehetővé 
teszik. Adatgyűjtésre a következő technikai hátterű módszerek használhatók (Vass Imre a 
XXIII. Növénynemesítési Tudományos Napon elhangzott előadása alapján): 

Látható fénytartományban mérő színes (RGB) képalkotás 

Napjainkban már elérhető áron kapható digitális kamerákkal olyan felvételek készíthetők 
kontrollált és szántóföldi körülmények között egyaránt, melyek szoftveres képfeldolgozást 
követően alkalmasak a növények magasságának, levélfelületének és zöldtömegének 
mérésére. A képek alapján a szemmel is látható stresszválaszok (abiotikus és biotikus) egy 
része is jó közelítéssel számszerűsíthető. 

Közeli infravörös (NIR) tartományban működő készülékek 

A szabad szemmel már nem látható hullámsávban (700-1500 nm) készítenek felvételeket, 
melyek főként a növényi szövetek víztartalmának meghatározására, emellett biotikus 

stresszválaszok kimutatására alkalmasak tenyészedényes kísérletekben és szántóföldi 

körülmények között egyaránt. 

Hőkamerák 

A levélfelület hőmérséklete a párologtatás intenzitásától függően eltérő lehet a különböző 
növényállományokban ezért ezt a típusú képalkotást főként a vízellátottság és a 
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szárazságtűrés meghatározására használják. Alkalmas még a sztómák (levélen található 
gázcsere-nyílások) működését befolyásoló növénybetegségek és kemikáliák hatásának 
detektálására. Kontrollált és szántóföldi kísérletekben is használható. 

3D lézer képalkotás (LIDAR) 

Lézeres letapogatással a vizsgált növény háromdimenziós modellje állítható elő, melyen 
azután részletes fenotípusos mérések végezhetők. 

Klorofill fluoreszcencia képalkotás 

A fotoszintézis hatékonyságának mérésére alkalmas módszer. A növények klorofill 
pigmentjei az elnyelt fény egy részét fluoreszcencia formájában, mérhető mennyiségben 
kisugározzák. Minél kevesebb a kisugárzott mennyiség, annál hatékonyabban működik a 
fotoszintézis. A módszert a stressztolerancia méréseknél gyakran alkalmazzák, de a jelenleg 
használt technikai háttér HTP vizsgálatok elvégzésére még csak korlátozottan alkalmas, 
kontrollált és szántóföldi körülmények között. A vizsgálathoz mesterséges megvilágítás 
szükséges, így a mérést maximum 2 m-es távolságról lehet elvégezni. 

Napfény indukált klorofill fluoreszcencia meghatározás 

Nagyobb távolságból (drónokról, műholdakról) is elvégezhető a mérés. Mivel a méréshez 
természetes napfény kell, ezért kizárólag szántóföldi kísérletekben használható. 

A röntgen tomográfia, a mágneses rezonancia és a pozitron-emissziós tomográfián alapuló 
technikák tenyészedényekben, kontrollált körülmények között fejlődő növények 
gyökérzetének fenotipizálására alkalmazhatók nagy hatékonysággal. 

 

 

3. ábra. Nagy áteresztőképességű fenotipizálásra alkalmas módszerek csoportosítása felhasználási 
területük alapján 

Forrás: Sirault et al., http://www.phenotypercn.org/wp-content/uploads/2011/06/ 
RCNWG-2011-Kennedy-talk.pptx 
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Jelenleg öt típusú platformot használnak a mérések/számítások elvégzésére: 

1. Kontrollált környezetben működő fenomikai platformok 

A növényi tulajdonságok megfigyelését részletesen jellemzett környezeti feltételek között 
(üvegházakban, növénynevelő kamrákban) teszik lehetővé, automatizált rendszerben, nagy, 
vagy közepes áteresztőképességű teljesítménnyel. Az előző pontban felsorolt módszerek, 
technikák többsége alkalmazható ilyen körülmények között. A mérések technikai hátterét 
kereskedelmi forgalomban készen kapható eszközök (pl. Lemnatec), vagy házilag kivitelezett 
eszközök biztosítják. Általános jellemzőjük, hogy a tenyészedényekben nevelt növényeket a 
szenzorhoz kell „szállítani”, ami leggyakrabban szállítószalaggal történik. Ezek a készülékek, 
mind beszerzési árukat, mind pedig működtetési költségeiket tekintve rendkívül költségesek. 
Mivel méretük is korlátozott, ezért inkább a nemesítést megalapozó kutatásban 
hasznosíthatók hatékonyan. 

2. Költségtakarékos szántóföldi platformok. 

A gyakorlati növénynemesítés folyamatában a legszélesebb körben hasznosítható eszközök. 
Szántóföldi körülmények között a növények mozgatására nincs lehetőség, ezért a 
szenzorokat szállítóeszközre kell szerelni. A szállítóeszközök lehetnek kerekeken guruló, vagy 
repülő járművek. Utóbbi kategóriába kisméretű helikopterek, valamint forgó és 
merevszárnyú drónok tartoznak. Ezek az eszközök viszonylag olcsón megvásárolhatók és 
rövid időn belül nagy mennyiségű parcelláról készíthetnek felvételeket látható és/vagy 
infravörös, esetleg multispektrális tartományban.  

3. Nagy felbontóképességű szántóföldi platformok 

Az ebbe a kategóriába tartozó eszközök viszonylag kisebb területen, de részletes méréseket 
végeznek, legtöbbször teljesen automatizált adatgyűjtéssel. Kiépítésük meglehetősen 
költséges, gyakran helyhez kötött. A szenzorokat általában síneken guruló 
állványrendszeren, GPS vezérelt kerekes eszközökön, vagy drótkötélpályán (Spidercam) 
mozgatják. Alkalmasak különböző típusú mérőkészülékek, szenzorok egyidejű szállítására, 
így rendkívül részletes vizsgálatok elvégzésére. A mérések hossza összetettségük 
függvényében eltérő lehet, ezért ezek az eszközök közepes- és nagy áteresztőképességű 
fenotipizálásra alkalmasak. 

4. Modellezési platformok 

Szántóföldi és kontrollált körülmények között begyűjtött adatokon alapuló szimulációval 
jelzik előre a növényfajták feltételezett teljesítményét eltérő klimatikus viszonyok között és 
agronómiai kezelések hatására. In silico kutatás, jelentősége a gyakorlati nemesítésben még 
elenyésző. 

5. Kémiai/metabolomikai/sejtszintű platformok 

Az életfolyamatok és a szövet, vagy sejtszinten bekövetkező változások kimutatására 
alkalmas eljárások. Hasznos információval szolgálhatnak a nemesítők számára, hiszen 
szemmel nem látható tulajdonságok vizsgálatára alkalmasak. 

Egy 341 felhasználó (ennek 71%-a európai) körében 2016-ban végzett felmérés eredménye 
szerint a válaszadók többsége szabályozott (klímakamra, 27%), vagy félig-kontrollált 
(üvegház, 28%) körülmények között működő fenotipizáló eszközt üzemeltetett. Meglepő 
módon a költségtakarékos szántóföldi módszereket az intézmények/cégek mindössze 14%-a 
használta, míg a kiépített rendszereket 11%. Legfontosabb kutatási terület az élettani 
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folyamatok vizsgálata és az alkalmazott biológia területe (összesen 58%) volt. A legtöbb 
kísérletet a 87 vizsgált faj közül szántóföldi növényekkel, ezen belül búzával állították be, a 
legtöbb mérés az agronómiai tulajdonságok vizsgálatához kötődött. A megkérdezettek 
jelentős része a szántóföldi fenotipizálási platformok fejlesztését tartotta kiemelten fontos 
feladatnak. 

Magyarország a HTP fenotipizálási eljárások felhasználása területén jelenleg meglehetősen 
nagy lemaradásban van. Szegeden az MTA SZBK és a Gabonakutató Kft közös 
működtetésében 2012-ben építettek ki egy üvegházi félautomata rendszert. A szántóföldi 
adatgyűjtés drónokkal már néhány intézményben megkezdődött (PE Georgikon Kar, 
Keszthely; NAIK ÖVKI, Szarvas, MTA ATK, Martonvásár), azonban rutinszerű hasznosítás még 
nincs. A stabil (klímakamra és üvegház) platformokra alapozott infrastrukturális háttér 
jelentős bővülése várható a közeljövőben. Az MTA SZBK-ban egy modellnövények 
vizsgálatára alkalmas, az MTA ATK-ban pedig szántóföldi növények fenotipizálására (ez a 
növénynemesítési kutatáshoz közvetlenül, vagy közvetve kapcsolható eredményeket fog 
szolgáltatni) hasznosítható rendszer beszerzését tervezik.  

3. Milyen területeken lenne szükség állami támogatásra a 

növénynemesítés versenyképességének megőrzése érdekében:  

3.1. A hazai növénynemesítés és a hozzá kapcsolódó tudományterületek 
infrastrukturális hátterének kiépítése, megerősítése 

a.) Nagy áteresztőképességű fenotipizálási módszerek technikai hátterének 
megteremtése.  

A kutatási színvonal felzárkóztatása és a nemzetközi pályázatokon történő 
sikeres részvétel szempontjából kiemelkedően fontos terület, melyhez a 
következő irányú fejlesztések kapcsolhatók:  

 - Kontrollált és félig kontrollált platformok (Lemnatec és hasonló) kiépítése 

- Nagy felbontóképességű szántóföldi kapacitás kialakítása  

 - Mobil szántóföldi platformok (drón) használatba vétele 

Ezekhez a 2.2.2. pontnál felsorolt valamennyi mérési technika felhasználható. 

b.) Gépek, műszerek, adatkezelő szoftverek beszerzésének támogatása (beleértve a 
szántóföldi gépeket és a vetőmag előkészítésére használatos eszközöket is, amire 
támogatás más forrásból nem nyerhető el).  

Jelenleg az állami kezelésben levő növénynemesítési programok jelentős része 
elavult, leamortizált eszközökkel dolgozik. Új gépekkel, készülékekkel pontosabb 
mérések végezhetők, melynek eredménye hatékonyabb szelekció. A HTP 
platformok kiépítésének akkor van értelme, ha stabil alapokon nyugvó, jól 
működő rendszerekre alapozzuk működtetésüket. Néhány speciális kutatási 
terület esetén (pl. szárazságtűrési vizsgálatokhoz) komplex műszaki 
háttérfejlesztésre is szükség lehet (meteorológiai állomások telepítése, talaj 
nedvességmérő szondák kihelyezése, liziméterek beüzemelése, stb.)  
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c.) Informatikai háttér fejlesztése.  

A HTP rendszerek sok adatot, részletes felbontású képeket produkálnak, melyek 
feldolgozása nagy számítástechnikai teljesítményigényű tevékenység. 

d.) Genotipizáló, szekvenáló laboratóriumi háttér létrehozása, bioinformatikai csoport 
és szerver kapacitás kialakítása.  

A genom alapú szelekció széleskörű bevezetéséhez szükség lenne nagy 
mennyiségű minta feldolgozására alkalmas, költségtakarékosan működő 
szolgáltató egységek létrehozására. Jelenleg ezt a tevékenységet gyakran külföldi 
cégek végzik „outsourcing” szolgáltatás keretében. Ez a tény részben mutatja 
technológiai lemaradásunkat, másrészt a pályázatok (pl. EU-s forrásokból 
finanszírozott kutatási projektek) támogatási összegének egy része külföldön 
hasznosul. 

e.) Nemesítési célú infrastruktúrák adatbázisának (Nemzeti Nemesítési Adatbázis) 
létrehozása.  

Korábban már országos szinten folytak különböző kutatási kapacitási felmérések 
(pl. NEKIFUT), melyeknek a növénynemesítés területére szűkített változatát 
lehetne regisztrált felhasználók számára nyilvánossá tenni. Ebben jelezhető 
lenne, ha egy intézmény szabad kapacitással rendelkezik. Az adatbázis 
működtetése hozzájárulhatna a kutatási kapacitások jobb kihasználásához, 
együttműködések kialakításához, megalapozhatná közös kutatási pályázatok és 
publikációk elkészítését.  

3.2. Az alkalmazandó módszerek, technikák fejlesztése. 

A növénynemesítés hazai és nemzetközi versenyképességének megőrzéséhez 
elengedhetetlenül fontos a modern genetikai vizsgálatok bevezetése és hasznosítása. Erre a 
következő kutatási területek alkalmasak: 

a.)  Különböző tulajdonságokkal kapcsolt szekvenciák, kromoszómaszakaszok, gének 
azonosítása, ami a következő feladatok elvégzése során merülhet fel:  

- markerszelekció  

- asszociációs térképezés  

- genetikai variabilitás meghatározása   

- exome capture (a kódoló szekvenciák vizsgálatára fókuszáló eljárás) 

- transzkriptom elemzés  

- molekuláris citogenetikai módszerek használata 

- genetikai tisztaság vizsgálatok 

- epigenetikai elemzés 

- egy-nukleotid polimorfizmus (SNP) kimutatása funkcionális változatok 
azonosítására 

- Indukált mutációk előállítása 

b.)  A genom-alapú szelekció elindítása.  
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A növénynemesítésnek ez az új irányzata már a világ több vezető 
kutatóhelyén elindult. Lényege, hogy a molekuláris markeradatokat 
fenotípusos és a pedigrére vonatkozó adatokkal ötvözve növelhető a 
szelekció hatékonysága, javítható a genotípusos érték becslése. A folyamat 
nagy mennyiségű molekuláris szintű vizsgálatot igényel. A 
markertechnológia költsége folyamatosan csökken, a rendelkezésre álló 
markerek száma pedig növekszik. Ennek megfelelően az egy adatpontra 
jutó költség már elfogadható szintre csökkent. A szántóföldi fenotípusos és 
a genom-alapú szekció váltogatásával jelentősen növelhető a szelekciós 
haladás a mennyiségi öröklődésű tulajdonságok területén. 

c.)  A génbankokban őrzött genotípusok előnyös genetikai tulajdonságainak 
hasznosítása  

A génbankokban őrzött tételek (régi fajták, tájfajták, vad rokon fajok) mind 
a mai napig a genetikai változatosság értékes forrásai. A bennük található 
előnyös tulajdonságok azonosítása és beépítése modern fajtákba növelheti 
azok alkalmazkodóképességét, betegség-ellenállóságát, esetleg speciális 
technológiai minőségi tulajdonságok javításához, bioaktív komponensek 
feldúsításához is hozzájárulhatnak. A génbanki tételek jelentős hányada 
növénynemesítéssel foglalkozó intézmények kezelésében található. Ezek 
időről-időre történő frissítése, felszaporítása és hosszú távú tárolása 
költséges feladat. Korábban e tevékenység jelentőségét az állam felismerte 
és pályázati úton támogatta. Sajnos a 2017. február 24-én megjelent VP4-
10.2.2.-15 pályázati felhívás speciális kormányzati engedélyhez köti 
többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi 
költségvetési szerv részvételét a pályázatban, ami a gyakorlatban e források 
megszűnését jelenti a legtöbb kutatóintézet számára.  

A rokon fajokból az új tulajdonságok beépítése a termesztett növényfajok 
genomjába introgressziós nemesítéssel történik, ami elengedhetetlenül 
szükséges a genetikai bázis szélesítéséhez, új változatok kialakításához. 
Magyarországon ezen a területen sikeresen működő kutatócsoportok 
dolgoznak, ahonnan gyakran jelennek meg az elért eredményeket 
ismertető, nívós nemzetközi publikációk, melyek új, prebreeding alapokon 
előállított fajták jövőbeni megjelenését is előrevetítik. Ugyanakkor ez a 
prebreeding tevékenység éveken, évtizedeken át tartó folyamat, aminek a 
hatékonysága jelentősen növelhető a rokon fajokra jellemző SNP markerek 
azonosításával és az erre alapozott markerkapcsolt szelekció 
bevezetésével, valamint az idegen kromoszómák citogenetikai 
azonosításának automatizálásával. 

d.) Módszerfejlesztések  

Néhány speciális területen felmerült az igény új módszerek kidolgozására, 
vagy a már alkalmazott módszerek hatékonyságának javítására. Ilyenek 
például a gyümölcsnemesítésben az in vitro biológiai tesztek fejlesztése, 
vagy a monoploid technológia hatékonyságának javítása kukoricában a 
beltenyésztett törzsek kialakításához szükséges idő rövidítése és a 
genetikai tisztaság növelése céljából. Ehhez a területhez kapcsolódik még a 
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szövet- és sejtszintű fenotipizálási módszerek (morfomika, in situ 
hibridizációs felvételek automatizált elemzése) fejlesztése, ami lehetővé 
teszi nagy mennyiségű minta rövid időn belül történő vizsgálatát és 
beépítését a HTP fenotipizálási rendszerbe. 

3.3. A hazai szakemberképzés erősítése, elindítása  

A hazai növénynemesítési programokban nemesítői utánpótlás kinevelése gyakran 
nehézségekbe ütközik. Ez részben az egyetemi képzésben bekövetkezett átrendeződés – a 
„hagyományos” növénynemesítési tanulmányok oktatása rendkívüli mértékben leszűkült az 
agráregyetemeken – másrészt a multinacionális cégek által kínált kedvezőbb juttatások miatt 
a fiatal kutatók képzésüket (általában a PhD fokozat megszerzését) követően elhagyják az 
állami támogatással működő kutatóhelyeket. Feltétlenül szükség lenne a hazai agrár-
felsőoktatásban célirányos képzések elindítására, valamint egy növénynemesítői életpálya 
modell megalkotására. Ezen a területen lehetőség nyílna a kutatóintézetek és az egyetemek 
szorosabb együttműködésére, a fiatal kutatójelöltek duális jellegű képzésére.  

A molekuláris nemesítés eredményeinek feldolgozása, értelmezése speciális tudást igényel. 
Magyarországon nagyon kevés olyan kutató van, aki megfelelő bioinformatikai és/vagy 
molekuláris biológiai háttérrel rendelkezik a jelentős mennyiségű adat gyors és a nemesítők 
számára értelmezhető feldolgozásához. Ezen a területen kiemelt fontosságú lenne egyetemi 
képzések elindítása graduális, vagy posztgraduális szinten.  

A növénynemesítés napjainkban dinamikusan fejlődő tudomány. A felsőoktatási 
képzésekben nem könnyű követni a gyors változást, mindenképpen szükség lenne új 
szakkönyvek és tankönyvek megírására. Ezek egy része on-line formában is közreadható, így 
egy-egy újabb módszer, vagy kutatási eredmény megjelenését követően, rövid időn belül 
kiegészíthető lenne a tananyag.    

4. Potenciális prioritások a növénynemesítési kutatások 

területén 

a.) Klímaváltozás hatásaival kapcsolatos kutatások 

Ezen a területen már korábban megindultak a kutatások, de az új molekuláris és 
fenotipizálási módszerek elindulásával új távlatok nyílnak. A különböző éghajlati 
modellek Magyarország éghajlatának melegedését és a csapadék mennyiségének 
csökkenését jelzik előre. Az abiotikus stresszfaktorok közül ezért különösen 
indokolt a hő- és szárazságtűrés tanulmányozása. Ugyanakkor növekedhet a 
szélsőséges időjárási jelenségek gyakorisága. Jó példa erre a 2016/2017. évi tél, 
amikor több héten keresztül az átlagosnál hidegebb volt az átlaghőmérséklet és 
az ország kiterjedt területén hótakaró sem védte a vetéseket. Ilyen körülmények 
között a hidegtűrés továbbra is fontos genetikai tulajdonság.  

b.) A fenntartható gazdálkodás genetikai alapjainak biztosítása  

A hazai mezőgazdasági termelés csak abban az esetben lehet hosszútávon 
fenntartható, ha sikerül a talajaink termékenységét megőrizni, a külső 
forrásokból származó inputok mennyiségét csökkenteni és a fajtákban rejlő 
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genetikai potenciált minél nagyobb arányban kiaknázni. Ehhez a természeti 
erőforrásokat hatékonyan hasznosítani képes fajták nemesítésére van szükség. 
A víz gyakran már napjainkban is korlátozó tényező a növénytermesztésben. Egy 
kilogramm búza megtermeléséhez például különböző becslések szerint 1000-
1700 liter víz szükséges. A klímaváltozás várható hatásaként a talajok 
vízkészletének csökkenésével kell számolnunk, ezért a vízhasznosító képesség 
javítása az egyik kiemelt feladat lesz az elkövetkezendő években.  

Hasonlóan fontos terület a tápanyaghasznosító képesség – ezen belül főként a 
nitrogénhasznosítás – javítása. A műtrágyák kijuttatása a termelési költségek 
jelentős hányadát teszi ki, emellett a kimosódó tápanyagok talajvizeinket is 
károsítják. 

Számos tetszetős elmélet született a fotoszintézis hatásfokának növelésére. 
Nagy méretű nemesítési programokban e tulajdonság megfigyelése és célirányos 
szelekció elvégzése lehetetlen volt. Az új HTP technikák bevezetésével megnyílik 
az út a napsugárzást a korábbiaknál hatékonyabban hasznosító fajták 
kiválogatása előtt.  

c.) Kórokozókkal és kártevőkkel szembeni ellenállóság javítása  

Ez a tevékenység az előző két prioritásban is szerepelhetett volna. A 
klímaváltozás hatására új kórokozó és kártevő fajok jelenhetnek meg, vagy 
térhetnek vissza, melyek eddig még soha, vagy hosszú évtizedek óta nem 
okoztak gazdaságilag mérhető kárt. Ezekkel az új biotikus stresszfaktorokkal 
szemben a kutatások és a célirányos növénynemesítési folyamat azonnali 
elindítása szükséges. Néhány esetben lehetőség nyílik még a kórokozó, vagy a 
kártevő hazai fellépése előtt tesztelni a magyar genotípusok ellenállóságát 
külföldi kísérletekben. 

A betegség-ellenállóság a fenntartható gazdálkodásban is kiemelten fontos 
tulajdonság. A vegyszeres védekezést nem, vagy kevesebb alkalommal igénylő 
fajta termesztése költségkímélő, környezetbarát és a vegyszermaradványok 
mennyisége is csökken a táplálékban, vagy a takarmányban. 

d.) Beltartalmi és technológiai minőséggel kapcsolatos komplex kutatások indítása 

Magyarországon mindig büszkék voltunk arra, hogy kiváló minőségű 
élelmiszeripari alapanyagot tudtunk előállítani. Az utóbbi években sajnos a 
tömegtermelés és a gyengébb minőségű termékek előállítása felé mozdult el a 
köztermesztés. Ez részben az alacsony értékesítési árnak – ezen belül a gyenge és 
a kiváló minőség közötti kis árkülönbségnek – valamint a külföldi cégek erőteljes 
marketing tevékenységének következménye. A jó minőségű termékek előállítása 

komparatív előnyt jelent hazánk számára. A gyenge minőség területén nehéz 
olyan országokkal versenyezni a piacokon, amelyek extenzív körülmények között 
hatalmas területen termelnek, vagy a kedvező klimatikus adottságaik miatt jóval 
nagyobb termés elérésére képesek területegységenként. A célirányos, 
technológiai minőség javítására irányuló kutatási programok marketing 
tevékenységet is jelenthetnének, felhívhatnák a figyelmet hazánk különleges 
adottságaira. 

Speciális kutatási irányt jelenthet e prioritáson belül a megújuló erőforrásokból 
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előállítandó energiahordozók előállítására alkalmas növényfajták szelekciója. 

e.) Alternatív növényfajok bevonása komplex nemesítési programokba 

A hazai mezőgazdasági termelés gerincét néhány gabonaféle és olajos növény 
jelenti. E néhány fajt akkora területen termelik, ami már szinte lehetetlenné teszi 
egy szakmailag elfogadható vetésforgó alkalmazását. A genetikai diverzitás 
növelése összhangban áll az Európai Unió és Magyarország környezettudatosabb 
földhasználatot támogató törekvéseivel.  

f.) Növény – biom kölcsönhatások vizsgálata 

A termesztett növények és a talajban található mikroorganizmusok 
együttélésének tanulmányozása napjainkig kevésbé kutatott, de gazdasági 
jelentőséggel is bíró terület. A növénynemesítés területéről szemlélve a 
fajtaspecifikus hatások megismerését követően lehetőség nyílna a szinergista 
hatásokat befolyásoló genetikai faktorok azonosítására és célirányos szelekció 
elindítására. 

g.) A magyar növénynemesítési programok versenyképességének növelése, a hazai 
fajták piacra jutásának támogatása 

A hazai növénynemesítési programok korlátozott lehetőségeik miatt jelentős 
hátrányban vannak a multinacionális cégekkel szemben. A hátrány csökkenthető 
lenne néhány speciális pályázati forma (pl. biológiai alapok fejlesztése, 
gazdanapok, bemutatók szervezésének támogatása), vagy az országos szakmai 
napokon kedvezményes megjelenés biztosítása révén. Kiemelt fontossággal bírna 
az állami tulajdonú cégek vetőmag feldolgozó kapacitásának fejlesztése, 
valamint a kereskedelmi rendszerük megerősítése.  

Az új növényfajták előállítása nem ér véget az állami elismeréssel. A megfelelő 
szabadalmi védettség, piaci bevezetés és hatékony marketing is szükséges a 
befektetett munka megtérüléséhez.  

4.1. Általános megjegyzések a prioritásokhoz köthető esetleges pályázat 
kiírásához 

- A növénynemesítésben minden prioritás területén komplex kutatási programok 
kialakítására van szükség. Ez lehetőség szerint a talajtól az asztalig fogja át a 
teljes vertikumot és több területet képviselő szakértőkből álló teamek 
alakuljanak a feladat végrehajtására. 

- A lehetséges pályázatnak a prioritások mentén felépített tevékenységeket 
szükséges elsősorban támogatni, ennek kell, hogy részét képezze az 
infrastruktúra-fejlesztés (beleértve a szántóföldi gépek, létesítmények 
fejlesztését is). 

- A kutatóhelyek részben a központi, másrészt a konvergencia régiókban 
helyezkednek el. A programok megvalósításához feltételezhetően mindkét 
régióban található intézményekre szükség lesz, ezért ha lehetséges el kell kerülni 
a források terület alapú elosztását. 
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5. A javaslatok beágyazottsága az európai uniós és hazai 

stratégiai és operatív programokba 

 

A felsorolt prioritások összhangban állnak az EU Közös Agrárpolitikájában megfogalmazott 
szakpolitikai célkitűzésekkel, miszerint kiemelt cél a természeti erőforrásokkal való 
fenntartható 

gazdálkodás és fellépés az éghajlatváltozás ellen (4a és 4b pont). 

Magyarország Élelmiszergazdasági Programja, 2016-2050 alapján „A magyar 
élelmiszergazdaság belpiaci erejének és külkereskedelmi aktivitásának, jövőbeli 
továbbfejlődésének alapját a rendelkezésre álló erőforrások fenntartható kezelése, a 
szakértelem megerősítése, a kiegyensúlyozott termékszerkezet, a termelés hozzáadott 
értékének növelése, a prémium termékek növekvő mértékű előállítása, a versenyképes ár és 
a disztribúciós lehetőségek fokozott kihasználása jelentheti.” Az erőforrások fenntartható 
kezelése (4b), a szakértelem megerősítése (3.3 pont), a kiegyensúlyozott termékszerkezet 
(4e), valamint a prémium termékek növekvő mértékű előállítására irányuló törekvés (4d) is 
megtalálható a kiemelt kutatási célok között. A program XI.1. pontja külön kiemeli a 
klímaváltozás kedvezőtlen hatásaival szemben történő védekezés jelentőségét. A 4a prioritás 
az e területen folyó növénynemesítési kutatások összefogását, a kutatási kapacitások 
egyesítését célozza meg. 

Feldman Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára a XXIII. 
Növénynemesítési Tudományos Napon az Élelmiszergazdasági Programról tartott 
előadásában kiemelte, hogy „a magyar élelmiszergazdaság jövőbeli továbbfejlődésének 
alapját a tudás- és információalapú gazdaság erősítése, ehhez szakképzett munkaerő 
biztosítása, a tudásátadási csatornák teljes megújítása és az innováció ösztönzése jelenti, 
növelni kell a termelés hozzáadott értékét és a termelékenységet, valamint a gazdasági 
szereplők minél magasabb fokú integrációja, hálózatosodása szükséges. Emellett 
kulcsfontosságú a rendelkezésre álló erőforrások fenntartható kezelése, valamint az 
árvolatilitásból, klímaváltozásból és természeti káreseményekből fakadó termelési 
kockázatok csökkentése”. A tanulmányban megvalósításra javasolt kutatási területek teljes 
összhangban állnak a felsorolt kormányzati célokkal. 
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Növény –  patogén kölcsönhatások: új 
kihívások, lehetséges stratégiák és kutatási 

irányok  

MTA ATK MGI Készítette Soós Vilmos 

Közhely, hogy a Föld egyre növekvő népessége a mezőgazdasági termelés szükségszerű 
növelését vonja maga után. Ez a kihívás még nagyobbnak tűnik, ha figyelembe vesszük, hogy 
azon klimatikus és környezeti feltételek változásával, amelyek mellett a növekvő 
élelmiszerszükségletet fedező haszonnövények termesztése optimális, megjelennek új 
növénybetegségek is. Mindezzel párhuzamosan a patogén szervezetek (esetünkben 
baktériumok és gombák) genetikai anyagának változása korábban hatékony rezisztencia 
mechanizmusok megszűnését is eredményezi. Annak érdekében, hogy ezekkel a kihívásokkal 
hatékonyan tudjunk szembenézni, olyan újszerű és fejlett genetikai, bioinformatikai és 
rendszerbiológiai elemzéseket kell alkalmaznunk, amelyek átfogó genetikai szűrővizsgálatok 
(“screen”), valamint a növény –kórokozó kölcsönhatások molekuláris biológiai hátterének 
felderítése révén az új rezisztencia gének azonosíthatók és a rezisztencia mechanizmusa 
felderíthető. Az elsődleges faj (rassz) specifikus rezisztencia, valamint a nem-faj (rassz) 
specifikus, részleges rezisztencia mechanizmusának ismerete a hagyományos nemesítésben, 
vagy a transzgénikus vonalak/genomeditálás alkalmazásával lehetővé teszi az effektív 
rezisztencia létrehozását, akár a mezőgazdaságilag fontos tulajdonságok megőrzésével is. 

A föld lakossága az elmúlt 50 évben több mint kétszeresére nőtt, és várhatóan 2050-re 
meghaladja a 9 milliárd főt. Az élelmezésbiztonság szavatolása az egyik legsürgetőbb 
probléma, melyre a világ és a hazai politikának megoldást kell találnia. Bár a javak (élelem) 
aránytalan eloszlása számos tényező, úgymint szociális és gazdasági tényezők, a bővülő 
urbanizáció, a bioenergia-termelés, mezőgazdasági termelésre alkalmas területek leromlása, 
stb. hozzájárulásának eredője, egyértelmű, hogy az élelmiszerbiztonság növelése együtt kell, 
hogy járjon a fenntartható mezőgazdasági termelés részarányának növelésével, különösen a 
gabonafélék, mint a búza, a rizs, továbbá a kukorica esetén (http://faostat.fao.org). A 
növénytermelésben jelenleg komoly kihívást jelentenek a különféle biotikus stresszek, 
köztük a biotróf és nekrotróf gombás fertőzések, valamint a bakteriális és virális patogének. 
A búzatermesztés kórokozó fenyegettségében például drámai változásokat láthattunk az 
elmúlt években. 1999-ben Kelet-Afrikából terjedt el a búza szárrozsda (Puccinia graminis) új 
rassza, amellyel szemben a búzafajták 70%-ban előforduló Sr31 rezisztenciagén a pandémia 
kirobbanása után többé nem nyújtott védettséget. 2000-ben a csíkos rozsda (Puccinia 
striiformis) új, agresszív rassza jelent meg USA-ban, ami kiterjedt játványt okozott az ország 
középnyugati részében. 1985-ben Brazíliában figyelték meg, hogy a rizs járványos barnulását 
előidéző kórokozó gomba (Magnaporthe oryzae) gazdanövényt váltott és a betegség 
felütötte a fejét a búzán is. 

Ezek a példák rávilágítanak arra, hogy mennyire fontos, hogy jobban megértsük a növény-
kórokozó kölcsönhatásokat és hogy ezt a tudást alkalmazzuk a növénytermesztési és 
nemesítési stratégiák kialakításakor. Általánosságban elmondható, hogy a 
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betegségellenállóságot célzó nemesítési programok nem lehetnek teljesek a patogén 
genetikai variabilitásának és epidemiológiai jellemzőinek ismerete, valamint a rezisztencia 
mechanizmusának molekuláris biológiai feltérképezése nélkül. A tanulmány egyik célja, hogy 
áttekintse az elmúlt időszak tudományos eredményeit a növény – patogén kapcsolat 
szempontjából, és javaslatokat fogalmazzon meg lehetséges nemesítési stratégiákról az 
egyre inkább kihívást jelentő kórokozó fenyegetettség tükrében. Szót ejtünk a növény-
kórokozó kölcsönhatások genetikai hátteréről, a kórokozó - gazdanövény diverzitás 
kutatásának lehetséges módjairól. Végül összefoglaljuk azokat a potenciális kutatási 
irányokat, stratégiákat és újszerű tudományos megközelítéseket, amelyek a kórokozókkal 
szembeni rezisztencia minél alaposabb kutatását és végső soron kialakítását teszik lehetővé 
a mezőgazdasági növényekben. 

A növény-kórokozó kölcsönhatások molekuláris háttere és a 

rezisztencia 

A gazdanövény és a kórokozók közötti kölcsönhatás alapvetően egy kétirányú 
kommunikációs csatornaként is leírható. Ebben a rendszerben a növény nem csupán 
felismeri és védekezik a potenciális kórokozó ellen, hanem a kórokozó is képes manipulálni a 
növény biológiai folyamatait annak érdekében, hogy egy megfelelő sejtes környezetet 
hozzon létre, amelyben optimális és biztosított a patogén szaporodása és növekedése. 
Mindkét fél, a növény és a patogén is rendelkezik egy olyan génkészlettel, amely lehetővé 
teszi az interakciót. Jelen tudásunk szerint  a növény aktív válasza a patogén támadását 
követően két szintre különíthető el. A védekezés első vonalát a patogén (mikróba) specifikus 
molekuláris mintázatait (Pathogen (or Microbe)-Associated Molecular Patterns, PAMPs, 
MAMPs) felismerő receptorok és az azokkal kapcsolt jelátviteli folyamatok jelentik. A PAMP 
által kiváltott válasz a PAMP-indukált immunitás (PAMP-Triggered Immunity, vagyis PTI). A 
patogén szervezet az evolúció során “megtanulta” becsapni a gazdanövény védekezési 
rendszerét, és effektor molekulák célbajuttatásával képes megzavarni azt. A védekezés 
második vonala az ezekre az effektorokra adott válasz, ami lényegében azok felismerését 
jelenti. Az effektorokat, melyeket a patogén avirulencia génjei kódolnak (Avr), a növény 
rezisztencia génjei (R) által kódolt receptorok ismerik fel, és a kiváltott reakció (a 
rezisztencia), melyet effektor kiváltotta immunitásnak (effector-triggered immunity; ETI) 
nevezünk, jóval erősebb és specifikusabb, mint a PTI. A klasszikus rezisztenciagén vs. 
avirulenciagén párost (R/Avr) nevezzük gén-a-génhez rezisztenciának, ami utal arra, hogy a 
kórokozó szervezet patogenitásáért felelős effektor génjével szemben az ellenálló 
növényben lennie kell egy örökíthető faktornak, vagyis a rezisztenciáért felelős génnek 
(gene-for-gene hypothesis). 

PTI és a mezőgazdasági növények rezisztenciája 

A PTI kiváltását iniciáló PAMP molekulák konstitutív, vagyis elengedhetetlen alkotói a 
patogén szervezeteknek, ennélfogva szerkezetük nagy mértékben konzervált és knock-out 
(null mutáns) vagy szerkezeti mutáns változatuk sokszor letális a patogénre nézve. A 
legjobban jellemzett, növényi receptorok által széles körben felismert PAMP a baktériumok 
mozgásáért felelős fehérje, a flagellin legkonzervatívabb alegysége, az Fg22, valamint az 
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Elf18, a bakteriális elongációs faktor EF-Tu epitópja, amely a legnagyobb mennyiségben 
előforduló bakteriális fehérje. A kitin, mely a gombák sejtfalának és a rovarok páncéljának 
alkotórésze, a legjobban tanulmányozott patogén gomba PAMP, de a gomba xilanáz enzime, 
az Oospórás gombák heptoglukánjai és a bakteriális lipopoliszacharidok is jól jellemzett 
PAMP-ek. 

A PAMP felismerését végző mintázat-érzékelő receptorok (Pattern R ecognition 
Receptors, PRR) iniciálják a PTI-t, aminek következtében egy sor védelmi reakció 
aktiválódik. Az elmúlt években a tudomány jelentős előrelépést tett a PAMP-PRR fizikai 
kölcsönhatás és azt követő jelátviteli események megértésében. A bakteriális Flg22 és Elf18 
felismerésében szerepet játszó Arabidopsis PRR fehérjék a FLAGELLIN SENSING 2 (FLS2) 
valamint az EF-Tu RECEPTOR (EFR), melyek közös strukturális sajátossága egy leucinban 
gazdag ismétlődést tartalmazó receptor-kináz domén (LRR-RLKs). A kitin felismerését rizsben 
a LysM domént tartalmazó CHITIN ELICITOR BINDING PROTEIN (CEBiP) végzi, amelynek 
működéséhez szükség van az RLK CHITIN ELICITOR RECEPTOR KINASE1 (CERK1) fehérjére, 
különben a PTI nem aktiválódik.  Ismertek olyan PRR fehérjék is, amelyek képesek észlelni a 
fertőzés következtében vagy sebesülés során felszabaduló peptideket és sejtfal fragmens 
elicitorokat (damage-associated molecular patterns, DAMPs). 

A különféle PTI válaszok könnyen mérhetőek a növényekben, ennélfogva a nagy 
áteresztőképességű screenek alkalmazása (génbankok vizsgálata) jó módszer lehet a PTI 
mögött álló gének és jelátviteli útvonalak felderítéséhez. Az egyik legkorábban megfigyelt, 
PAMP által indukált celluláris válasz a NADPH oxidázok által kiváltott gyors oxidációs aktivitás 
vagy hiperszenzitív reakció (oxidational burst). A folyamat során a RESPIRATORY BURST  
OXIDASE  HOMOLOG D (RBOHD) fehérje szuperoxid (O2-) gyököket termel, amelyet a 
szuperoxid diszmutáz hidrogén-peroxiddá (H2O2) alakít, ami közvetlenül felelős a gyors 
oxidációs aktivitás emelkedéséért. A H2O2 akkumuláció könnyen nyomon követhető 
luminollal, ami a PTI kvantitatív nyomonkövetését teszi lehetővé, így könnyen 
megtalálhatóak és szelektálhatóak a hiperszenzitív reakciót adó genotípusok.  A korai PTI 
indukált gének, mint például a mitogen aktivált protein (MAP) kinázok és WRKY 
transzkripciós faktorok expressziója kitűnő kvantitatív indikátora a PTI válasznak, mely akár 
percekkel a PAMP alkalmazása után már megfigyelhető. A kései PTI válaszok 
nyomonkövetése legegyszerűbben a kallóz lerakódás, valamint két növényi hormon, a 
szalicilsav és etilén termelés monitorozásával lehetséges. 

Rezisztens genotípusok azonban nemcsak az elsődleges élettani válaszok nyomon 
követésével szűrhetők ki, hanem más fajokból/fajtákból levezethető homológiák alapján is. A 
rizs Xa21 R-gén felelős a rizsüszög kórokozója, a Xanthamonas oryzae pv. oryzae elleni 
rezisztencia kialakulásáért. Az Xa21-el szembeni avirulenciagén, az AX21 rendkívül 
konzervált, és nemcsak a rizsüszög, hanem más Xanthamonas fajokban is megtalálható, 
amelyek a szójabab, paradicsom, paprika, citrusfélék, továbbá  Brassicaceae fajok kórokozói. 
Az AX21 így nemcsak a fajon belüli, hanem a fajokon átívelő, konzervált effektort kódoló gén. 
Bár az Xa21 nem található meg valamennyi rizs genotípusban, de nagy valószínűséggel 
állítható, hogy egy PRR-t kódol ami PAMP-ként funkcionál.  Az Xa21 egyébiránt 
felhasználható, mint potenciális, mezőgazdasági szempontból fontos rezisztenciagén, 
amelyet nemesítési és biotechnológiai módszerekkel bejuttathatunk más szenzitív fajokba. 
Az Xa21 rezisztenciagénen kívül még számos jól jellemzett és a nemesítési programokban 
előszeretettel használt rezisztenciagén ismert. A paradicsom MI1 gént hordozó genotípusok 
rezisztensek egy sor betegséggel szemben, így a gyökér fonálférgek, burgonya levéltetű, 



147 

molytetű, vírusok, baktériumok és gombák ellen nyújt védettséget. A saláta DM3 gén 
rezisztenciát biztosít a peronoszpóra és a saláta gyökér levéltetű ellen. Jól ismert jelenség, 
hogy a paradicsom PTO gén túltermeltetése ellenállóvá teszi a növényeket a Pseudomonas 
syringae pv. tomato és Xanthamonas campestris pv. vesicatoria patogén baktériumokkal 
szemben, továbbá a Cladosporium fulvum gombával szemben. Ezeknek a pluripotens 
rezisztenciagéneknek a bejuttatása más fajokba illetve fajtákba nagyban hozzájárulhat a 
rezisztens fajták körének és a fajtaválasztéknak a bővítésében.  Látható, hogy a PTI válasz 
általános érvényű és univerzális, ami több patogénnel szembeni rezisztencia kialakulásáért is 
felel. Ez értelemszerűen rendkívül hasznos lehet a nemesítésben, viszont a nagyfokú 
konzervativitás egyben gyengeség is, mivel a patogének, ha meg tudják kerülni a PTI-t, 
könnyen virulenssé válhatnak. 

Az ETI és a mezőgazdasági növények patogén rezisztenciája 

A patogén szempontjából a sikeres fertőzés feltétele az, hogy a kórokozónak manipulálnia  
kell a gazdanövény élettani folyamatait úgy, hogy elnyomják annak természetes védekező 
reakcióit, és ezzel párhuzamosan a növény megváltoztatott celluláris környezetének 
biztosítania kell a patogén növekedését és szaporodását is. A patogén ezt úgy éri el, hogy 
fehérjék teljes arzenálját szintetizálja, melyek célzottan a gazdanövény védelmi vonalait (a 
patogén támadása során átállított jelátviteli utak és metabolizmus) támadják.  A rizsbarnulás 
kórokozója, a Magnaporthe oryzae gomba az Slp1 effektor fehérjét szekretálja, amely 
megköti a kitin oligoszacharidokat annak érdekében, hogy megakadályozzák azok kötődését 
a gazdanövény felismerő receptorjaihoz ( CEBiP), elnyomva ezzel a rizs PTI válaszát. A 
kukorica golyvásüszög kórokozója, az Ustilago maydis a Pep1 effektor fehérje révén képes 
gátolni a peroxidáz működését kukoricában, amivel gátolható a fokozott oxidációs aktivitás. 
A tudomány egyre több kórokozó effektort azonosít, így ezek megismerésével meg tudjuk 
érteni, hogy a patogén miként képes elnyomni a gazdanövény védekezési mechanizmusait, 
ami aztán felhasználható új módszerek fejlesztésére a betegség ellenállóság növelése 
érdekében. Ismert, hogy a Xanthamonas oryzae pv. oryzae patogén transzkripciós aktivátor-
szerű effektorokat (transcription activator-like effectors; TALEs) termel, amelyek olyan 
TALE-specifikus promoter szakaszokhoz kötődnek, amelyek megkönnyítik a hasznos 
baktériumok kolonizációját, elősegítve ezzel a patogén baktériumok behatolását. A rizs 
Xanthamonas oryzae pv. oryzae elleni rezisztenciagénjei nemcsak konstitutív R-gének 
(amelyek a patogén effektor (Avr) érzékelésével képesek kiváltani a PTI-t), hanem ezek 
között akad specifikusan indukálható is. Ilyen például a rizs recesszív R-génje, az XA13, mely 
az Os8N3 allélikus variánsa. Az Os8N3  gén expresszióját a PthXo1 TALE fehérje indukálja, 
amely a baktérium szaporodásához és a tünetek kialakulásához szükséges fehérje. A XA13 
genotípusában azonban nem mutatható ki az Os8N3 transzkript. Egy másik példa a rizs 
recesszív XA5 R-génje, mely feltételezhetően több patogén TALE funkcióját is képes 
blokkolni. Az XA5 az RNS II polimeráz egyik alegységét, a TFIIAgamma-t kódolja. Sok TALE 
ugyanis az RNS polimeráz alegységeinek specifikus indukciójával képes átprogramozni a 
gazdanövény működését, az XA5 allél variánsban viszont a TALE- TFIIAgamma fehérje-fehérje 
kölcsönhatás nem tud térszerkezeti okokból létrejönni, aminek következménye a 
rezisztencia. Az XA13 és XA5 allélek jó példák annak szemléltetésére, hogy a genetikai 
variabilitás (akár mindössze egyetlen nukleotid cseréje, az SNP) egyben a gazdanövények 
rezisztenia forrása is lehet.  
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Az egyre jobban teret hódító genomeditálási technikák egyik kevésbé elterjedt típusa a 
CRISPR mellett a TALENs (Transcription activator-like effector nucleases) alkalmazása, mely 
gyakorlatilag a Xanthomonas növényi patogén baktériumok TALE effektorát használja. Ebben 
az esetben a TALE speciális DNS-kötő doménje révén képes specifikusan felismerni a célgént, 
majd a FokI DNS hasító enzim fuzionáltatása révén egy olyan molekuláris eszköz hozható 
létre, amely a célgén felismerése után elvégzi annak hasítását, így módosítását is. Ezek a 
módosított TALEN fehérjék aztán felhasználható például növényi promoterek módosítására 
oly módon, hogy ahhoz a bakteriális TALE fehérjék ne tudjanak kötődni, megakadályozva így 
a növény transzkripciós masinériájának “eltérítését”.  Kitűnő példa a rizs OsSWEET14 génje 
által kódolt SWEET szacharóz-efflux transzporter család, melynek működését a Xanthomanas 
oryzae pv. oryzae AvrXa7 és PthXo3 effektorok képesek átprogramozni úgy, hogy az 
asszimilátumok a baktérium behatolási helyénél halmozódjanak fel. Az AvrXa7 és PthXo3 
kötőhelyeinek megváltoztatásával az OsSWEET14 promoterében megakadályozható az 
effektorok kötődése, és ezáltal a növény egészséges funkcióinak érzékelhető befolyásolása 
nélkül érhető el az ellenállóság kialakulása.   

A növényi patogének teljes genom szekvenálása a megfelelő bioinformatikai, in silico 
módszerek használatával lehetővé tette újszerű, eddig nem ismert effektorok azonosítását. 
Ilyen módszerek alkalmazásával derült fény arra, hogy a patogének által kiválasztott, 
szignálpeptiddel ellátott kis molekulatömegű fehérjék is funkcionálhatnak effektorként. Az 
oospórás gombák közé tartozó Phytophthora nemzetség fajaiban (pl. a burgonyavész vagy a 
paradicsomvész kórokozója) kimutatható protein effektorok RXLR és LFLAK konzervált 
motívumai könnyen azonosítható és targetálható molekuláris jegyek. Ezidáig minden 
Phytophthora infestans Avr génben sikerült azonosítani az RXLR motívumot (RXLR effektor 
fehérjék). A gének által kódolt, a gomba által kiválasztott (szekretált) fehérjék RXLR 
motívumja szükséges a patogén sejtbe jutásához. A Phytophthora infestans-ban az RXLR 
effektor család tagjainak száma a transzpozonok által előidézett génduplikációk 
következtében kétszerese más Phytophtora fajokhoz (Phytophthora sojae és Phytophthora 
ramorum) képest. Az RXLR fehérjéket kódoló régiók dinamikus változása biztosítja így a 
Phytophthora infestans effektorainak sokszínűségét, és közvetve a rasszok gyors adaptációs 
képességét, amellyel a kórokozó legyőzheti a gazdanövények rezisztenciáját. Nem meglepő 
tehát, hogy a potenciális, nagy változékonyságot mutató effektorok felderítése, azonosítása 
és a gazdanövény genotípusok szűrése (screen-je) a rezisztencia mértékét illetően nagyon 
fontos feladat. Burgonyában az Avr–R-gén interakciók monitorozása és szűrése 
vezetett új R-gének azonosításához burgonya vad fajokban. A vad és rokon fajokban 
megtalált konzervált, nem redundáns, a patogenicitás szempontjából jelentős 
effektorokat felismerő R-gének termékei így válhatnak a nemesítésben a 
rezisztencia eslődleges forrásaivá. 

Kvantitatív betegség-ellenállóság (Q-resistance) és a PTI 

kapcsolata mezőgazdasági növényekben 

Az R-gének az esetek többségében domináns és letisztult (nem pleiotróp) rezisztens 
fenotípust kódolnak, aminek következtében a nemesítési programokban előszeretettel 
használják a könnyű szelektálhatóság és fenntarthatóság miatt.  A rassz-specifikus R-gének 
sok esetben azonban csak rövid ideig hatékonyak, mivel a virulencia gyorsan felütheti fejét a 
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kórokozó populációban. Az elmúlt években a nemesítők és a kutatók egyaránt nagyobb 
érdeklődést mutattak olyan tartós rezisztenciát biztosító források (ez alatt elsősorban 
genetikai variabilitást kell érteni) iránt, amelyek képesek ellenállni a patogén nyomásnak 
hosszú időn át. A genetikai variabilitás sok esetben csak részben teszi lehetővé a rezisztencia 
kialakulását egyrészt a sokgénes jelleg, másrészt a gének kölcsönhatása miatt. A mennyiségi 
tulajdonságokat (ez esetben rezisztencia számokkal kifejezhető mértéke) meghatározó 
lókuszok (quantitative trait loci; QTL) olyan genomi szakaszok, amelyek számos betegséggel 
szembeni ellenállás meghatározó géneket kódolnak.  Ilyen QTL-n belül azonosították az LR34 
és LR46 búza levélüszög rezisztencia géneket is. Az Lr34/Yr18/Pm38 és Lr46/Yr29/Pm39 
lókuszok több fajtában is megtalálhatók és más betegségekkel, így például a csíkos rozsdával 
és lisztharmattal szembeni ellenállóság génjeit is kódolják, jól illusztrálva  az aspecifikus (nem 
fajspecifikus) rezisztenciát és annak használatát a nemesítésben. Az LR34 gén egy ABC 
transzporterekhez hasonló fehérjét kódol. tartós, aspecifikus rezisztencia kialakulásáért felel 
a rizs PI21 allélje is, amely biztosítja a nem-rassz-specifikus, részleges ellenállóságot a rizs 
barnulás kórokozója ellen (Magnaporthe oryzae). A PI21 gén klónozása után vált 
egyértelművé, hogy a rezisztens fenotípus egy mutációval hozható összefüggésbe, amely egy 
prolinben gazdag, nehézfém transzlokátor domént és fehérje-fehérje kölcsönhatásokat 
kialakító domént egyaránt tartalmazó fehérje funkcióvesztését okozza. A vad típusú Pi21 gén 
szükséges ahhoz, hogy a Pseudomanas oryzae fertőzni tudja a gazdanövényt, míg a mutáns 
pi21 allélt hordozó egyedek fogékonyak ugyan a betegségre, de a kórokozó kolonizációja 
jelentősen lelassul. 

Több haszonnövény fajon elvégzett kísérlet is azt sugallja, hogy összefüggés van a betegség 
multirezisztenciát nyújtó QTL-k és a növény PTI által kiváltott védelmi válaszai között (vagyis 
ezek a gének a QTL-ben vannak kódolva és a tulajdonságok monogénesek, illetve 
monoallélikusak). Ennek alátámasztására további kutatásokra van szükség, az asszociációs és 
finomtérképezés segíthet a probléma megoldásában és középtávon hozzájárulhat a 
kvantitatív rezisztencia nemesítés fejlődéséhez. Európában széles körben termesztett 
búzafajtákban eddig öt QTL-t azonosítottak, melyek a szeptóriás levélfoltosság (Septoria 
tritici), a stagnospórás levélfoltosság (Stagonospora nodorum) és a kalászfuzárium  
(Fusarium oxysporum) betegségekkel szembeni multirezisztenciáért felelősek.  Ezek az 
azonosított QTL-ek  az általános védelmi választ kódoló géneket tartalmaznak,  amelyek 
többféle kórokozó ellen biztosítanak hatékony védelmet. Mivel ezek a patogének 
genetikailag nem rokon fajok és különböző növényi szöveteket képesek megfertőzni, a 
védelmi választ nagy valószínűséggel a patogénben kódolt, konzervált, a PAMP-hoz hasonló 
molekulák váltják ki.  

A szójababban összefüggés figyelhető meg a Pseudomonas syringae és a Sclerotinia 
sclerotiorum kórokozókkal szembeni rezisztenciában és a PAMP által kiváltott oxidatív 
aktivitás és védelmi gének indukciójában. Ebben a fajban eddig négy QTL-t azonosítottak, 
ezek közül az egyik a reaktív oxigénfajták (ROS) termelésével hozható összefüggésbe, három 
pedig a PAMP-indukált génexpresszió szabályozásában játszik szerepet. A kukoricában 29 
QTL-t azonosítottak, melyek az északi levélfoltossággal [Setosphaeria turcica (anamorf 
Exserohilum turcicum)] szembeni rezisztenciáért felelősek. Nagy felbontású asszociációs 
térképezéssel igazolható, hogy a rezisztencia multigénes, a kódoló gének az általános 
védelmi mechanizmus részei, közülük öt gén receptorszerű kinázt (RLK) kódol, összhangban a 
PTI-ben betöltött szerepükkel. Hasonló összefüggést az RLK-k és a kukorica déli levélfoltosság 
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(Cochliobolus heterostrophus) kórokozójával szembeni rezisztencia QTL-ek között is sikerült 
kimutatni. 

Evidenciának tűnik, hogy a stabil és hatékony rezisztencia kialakítása a legjobb, magas 
minőséget adó mezőgazdasági növény fajtákban úgy lenne megoldható, hogy a megfelelő R-
géneket, valamint a rezisztenciával összefüggésbe hozható QTL-eket kombináljuk. Genetikai 
problémák (pl. kapcsoltság) miatt azonban a QTL-ek introdukciója a meglévő fajtákba és 
genetikai alapanyagokba nem elterjedt a nemesítők körében. Ez részben annak köszönhető, 
hogy sok esetben nem tisztázódott ezidáig, hogy mely gén felelős a QTL-lel asszociált 
tulajdonságért, így megbízható genetikai markerek sem állnak rendelkezésre. A fenotípus 
hátterében álló gén azonosítását az is nehezíti, hogy a QTL elemzés (térképezés) nem elég 
precíz, a QTL hatása, vagyis a megfigyelt kvanitatív tulajdonság kicsi és gyakran a 
környezettől függően variál. Vannak azonban bíztató eredmények, a rizs esetében például 
sikerült egy tájfajtákból azonosított, a Magnaporthés és Rhizoktóniás betegséggel (blast and 
sheat blight) szembeni rezisztenciával összefüggő QTL-t beépíteni agronómiai szempontból 
jó teljesítményt nyújtó fajtákba is. Konvergens bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy a rizs 
8-as kromoszómáján lokalizált GLP gének felelősek a QTL-lel asszociált tulajdonsággal, 
miután az OsGLP8-6 gén promóterében található inszerció megléte korrelál a rezisztenciával. 
Ennek megerősítéséhez azonban a molekuláris biológiai módszerek garmadáját kellett 
használni: finomtérképezés, expresszió analízis, géncsendesítés és funkcionalizációs tesztek 
bizonyítják, hogy a GLP család egyes tagjai a rezisztencia kialakulásához szükségesek.. Az 
OsGLP8-6 gén expresszióját a sebzés indukálja, az inszerció következtében az expresszió 
folyamatossá válik, aminek eredményeképpen rezisztencia alakult ki. A OsGLP8 géncsalád 
mellett egyéb, a védelmi válasz kialakításában szerepet játszó génekről is kimutatták, hogy 
expressziójuk változása összefügg a  rezisztencia QTL-ekkel, és több esetben is sikerült 
megbízható genetikai markert is találni, amelyekkel a nemesítés során könnyen nyomon 
követhető a rezisztencia QTL introdukciója.  Azonban, mivel a QTL jelenléte önmagában 
lehet, hogy nem elegendő, ha a betegség pandémiás (vagyis a patogén “nyomás” magas, a 
betegség tartósan fennállhat), a gyakorlat orientált nemesítésben szükség lehet klasszikus R-
gének bevitelére is. A megközelítés helyességét már több esetben igazolták, a rezisztencia 
QTL-ek és az R-gének bevitelét egyidejűleg több nemesítési programban is gyakorolják. Rizs 
esetében például a környezeti varianciát figyelembe vevő, több helyszínen vizsgált ellenálló 
vonalakban azonosítottak rezisztencia QTL-eket, amelyeket aztán rizs Magnaportés 
betegségével szembeni ellenállást biztosító R-génekkel (kitináz, 14-3-3 proteinek, etc.) 
kombinálva állítottak elő multirezisztens vonalakat.  

A kvantitatív betegség-ellenállóság és a PTI gyakorlati 

alkalmazása: a mezőgazdasági növények genetikai javítása 

A génpiramidálás olyan nemesítési eljárás, mely során a nemesítés szempontjából hasznos 
géneket halmozunk fel a genotípusban oly módon, hogy az az egyéb agronómiai 
tulajdonságokat nem befolyásolja (legalábbis nem számottevően). A QTL piramidálás jó 
példái a már tárgyalt Lr34/Yr18/Pm38 és az Lr46/Yr29/Pm39 kombinációk, amely a CIMMYT 
tavaszi búza nemesítési programjában rendkívül hatékonynak bizonyult. Sajnos azonban 
nagyon szegényes a tudásunk arról, hogy a különböző forrásokból származó 
rezisztenciamechanizmusok együtt hogyan képesek alakítani a rezisztenciát és mi a legjobb 
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genetikai kombináció a stabil ellenállás kialakításához.  A QTL gének azonosítása lehetővé 
teszi a rezisztencia molekuláris mechanizmusának feltárását, de a legfontosabb hozadéka a 
nemesítők számára az, hogy immár mint monogénes tulajdonságot lehet kombinálni más 
génekkel. A rizs esetében sikerült atonosítani a legtöbb Magnaporthe oryzae patogénnel 
szembeni rezisztenciáért felelős gént, melyeket aztán piramidálással, marker-asszisztált 
szelekcióval juttattak be fogékony rizs fajtákba. A rizsben elért eredmények aztán 
hasznosíthatónak bizonyultak más gabonafélékben is. A fűfélék germin génjeinek nagyfokú 
hasonlósága (konzerváltsága) alapján a rizs 8-as kromoszómáján kódolt OsGLP 
rezisztenciában betöltött szerepének azonosításával megnyílt az út a búza, árpa és zab 
fajtákban is a germin-szerű fehérjék tanulmányozásához.  

Ahogy a PRR-ekről, koreceptoraikról, a kapcsolt jelátviteli utakról egyre bővülnek 
ismereteink, úgy növekszik annak esélye, hogy a konkrét tulajdonságokért (esetünkben a 
rezisztenciáért) felelős kandidált géneket azonosítsuk a QTL-en belül. A nagyfokú szerkezeti 
homológia azt is lehetővé teszi, hogy más fajokban azonosítsunk rezisztenciagéneket. Jó 
példa a rizs CEBiP PRR gén, melynek Magnaporthe oryza-val szembeni rezisztenciáért felelős 
ortológját sikerült árpában is azonosítani. Másik gyakran idézett példa a Brassicaceae 
családban elterjedt EFR fehérje génje, melyet transzgénikusan (paradicsom) vagy 
keresztezésekkel más fajokba juttatva (repce) bakteriális kórokozókkal (Agrobacterium, 
Xanthomonas és Ralstonia fajok) szembeni nagyfokú rezisztencia érhető el. 

R-gének bejuttatása a mezőgazdasági növényekbe 

Számos jól kutatott, modellnövényből izolált, klasszikusnak nevezhető R-gént, amelyek a 
növény-patogén kölcsönhatásért felelnek, sikerült izolálni mezőgazdasági növényekből is. 
Ezek az R-gének, melyek hagyományos értelemben vett receptorok, egyfelől közvetlenül 
kötik a kórokozó által termelt R-fehérjét (patogén effektor), vagy közvetett módon egy másik 
növényi fehérje („guardee”) és a patogén Avr effektorának kölcsönhatásából származó jelet 
ismerik fel. A guardee hipotézis igazolásának jól tanulmányozott példája a modellnövényként 
ismert Arabidopsis RIN4 fehérjéje, amely az RPM1 és RPS2 által mediált Pseudomonas 
syringae pv. tomato elleni rezisztencia kialakulásához szükséges. A RIN4 rendszer azonban 
csak Arabidopsisból ismert, így az R-gén átvitele mezőgazdasági növényekbe, például a 
Pseudomonas fajok és vonalak által gyakran fertőzött paradicsomba csak transzgénikus 
növények létrehozásával lehetséges. Betegség toleráns és rezisztens GMO kultúrnövények 
előállítása a szexuális inkompatibilitás leküzdésén túl az R-gének piramidálására, vagyis 
fajtán belüli felhalmozására és multirezisztens vonalak nemesítésére is használható. Az R-
gének által kódolt fehérjék, elsősorban a receptorok moduláris felépítése lehetőséget ad az 
ún. domain swapping módszer alkalmazására is, melynek során a fehérjedomének sorrendjét 
cserélik fel, aminek következtében megváltozik a PRR specificitása. A módosított gént aztán 
visszajuttatják a növénybe, amellyel tulajdonképpen egy ciszgénikus növényt hoznak létre 
(hiszen a növény a saját, de módosított génjét kapja vissza). A GMO technológián, vagyis a 
direkt R-gén bevitelen túl a géneditálás (növények esetében elsőorban a CRISPR és a TALENs 
technológiák) módszerével hozható létre gyorsan és egyszerűen az a genetikai variabilitás, 
ami a gazdanövény rezisztenciájának forrása lehet. Több példát is felvázoltunk, amelyek 
illusztrálták hogy akár egyetlen mutáció is megváltoztathatja az R-gén patogén specificitását 
vagy a gazdanövény védelmi válaszát a fertőzés után. A genomeditálási módszerrel 
létrehozott új allél gyakorlatilag egy irányított mutagenezis eredménye, amely például a 
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burgonya X-vírus (PVX) elleni rezisztenciát biztosító R-gén, az NB-LRR családba tartozó Rx 
esetében a specificitást változtatta meg. Az így létrehozott módosított növények 
rezisztensek lettek más PVX vírus törzsekkel, valamint a nyárfa mozaik vírusával szemben is. 

Sajnos azonban, az R-gén transzfer és módosítás számos esetben nem eredményezett 
rezisztenciát vagy megváltozott specificitást. Az esetek többségében az R-gének expressziója 
a recipiens genomban meg sem közelíti a donor növényben mért expresszió szintjét a 
génszuppresszió miatt, vagy a módosított (megváltozatott szekvenciájú) gén csendesítődik, 
vagy a transzkript stabilitása megváltozik. Igazolták azt is, hogy a módosított R-gén által 
kiváltott védekezési reakció bizonyos esetekben állandósul (konstitutív lesz), aminek élettani 
következménye a növények életképességének vagy vigorának csökkenése vagy más 
betegségekkel szembeni fokozott fogékonysága lesz. Feltételezhető, hogy az R-gének 
működéséhez a guardee hipotézis szerint további gének is szükségesek, amelyek a recipiens 
genomban nem találhatók meg, így ezek jelenlétéről és expressziójáról, akár nemesítési akár 
biotechnológiai módszerekkel is gondoskodni kell. 

A természetes genetikai variabilitás hasznosítása a 

betegségellenállóság kialakítása érdekében 

Az ellenállóságot biztosító gén/ek sok esetben valamilyen külső génállományból izolálhatók. 
Az elterjedt mezőgazdasági növényfajták rezisztencia génjeinek alapvető forrása az 
elsődleges génkészlet, amely a fajon belüli, szabadon keresztezhető változatok összessége.  
Az interfertilitás (keresztezhetőség) miatt rutinszerűnek tűnhet a rezisztenciagének átvitele 
vad fajokból, tájfajtákból és kevésbé elterjedt fajtákból (“félresikerült”, maladapted variety) 
a termesztet fajtákba. Az agronómiai tulajdonságok rendkívüli genetikai komplexitása és 
annak megőrzése azonban nagyon jól tervezett, alapos és hosszú távú nemesítői munkát 
kíván. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a nem kívánt tulajdonságok aránya 
a rezisztenciát hordozó forrásban, annál több visszakeresztezésre és szelekcióra, 
értelemszerűen költségesebb nemesítési munkára van szükség.  

Az elsődleges génállomány nyújtotta lehetőségek egyszerű kihasználását teszi lehetővé a 
FIGS módszer (Focused Identification of Germplasm Strategy), melynek lényege, hogy olyan 
genotípusokat és gyűjteményeket von be a rezisztencianemesítésbe, amelyek a legnagyobb 
valószínűséggel voltak kitéve betegségek által indukált szelekciós nyomásnak. A módszernek 
köszönhetően jóval könnyebb volt megtalálni a gabona lisztharmat és szárrozsda elleni 
rezisztens populációkat és a kapcsolódó R-géneket búzában. Általánosságban elmondható, 
hogy a betegség ellenállóságot hordozó genotípusok kiválasztásánál figyelembe kell venni az 
éghajlati viszonyokat, melyeknek nagyban befolyásolhatják a fogékonyságot, valamint 
ökológiai tényezőket is, hiszen földrajzi helytől függően a patogénnek lehetnek más 
gazdanövényei és parazitái is, ami nagyban befolyásolja a fertőzés mértékét, így a 
rezisztencia kialakulásának folyamatát is. 

A másodlagos és harmadlagos génkészlet tagjai fajok feletti rendszertani kategóriákba 
tartoznak, amelyek jól vagy korlátozottan (ez esetben biotechnológiai módszerekkel) 
keresztezhetők. A káprázatosan nagyfokú diverzitás, amelyet ezek a természetes 
génállományok képviselnek, azonban nem aknázható ki egyszerűen.  A közeli rokon fajok 
(másodlagos génkészlet) nagyobb genetikai diverzitással rendelkezhetnek, ami 
következésképp együtt jár a fajra specifikus kórokozók koevolúciójával, vagyis több 
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potenciális kórokozóval. Értelemszerűen a rokon faj genetikai anyagának átvétele a 
kórokozók átvételével is járhat. A távoli rokon, vagy éppenséggel filogenetikailag nem rokon 
fajok nem keresztezhetők genomi inkompatibilitás miatt, ezért a rezisztenciagének bevitele 
ilyen forrásból csak drasztikusabb módszerekkel lehetséges. Ilyen módszer például az 
áthidaló keresztezés, ahol egy mindkét féllel kompatibilis köztes fajba juttatják előbb a 
célgént, vagy a kémiailag indukált kromoszóma duplikációk és az embriómentés (embrio 
rescue). Gabonafélék esetében nagyon elterjedt az intogressziós vonalak létrehozása is, mely 
során keresztezésekkel a rezisztenciát hordozó idegen kromoszómákat vagy azok 
szegmenseit juttatják be a fogékony fajokba. Számos gabona introgresszió ismert, mint 
például a búza 1B kromoszóma hosszú karjának cseréje a rozs 1R kromoszóma rövid karjával, 
aminek következtében olyan búza 1B/1R transzlokációs vonalakat állítottak elő az 1920-as 
években, amelyek rezisztensek a szárrozsdára és a búza lisztharmatra. Ezek a transzlokációk 
additív hatásúak is, ami a nagyobb biomassza termelésben és termésmennyiségben nyilvánul 
meg, így a mai napig is domináns lókuszként maradtak fenn számos elit fajtában.  

A kétszülős térképezési populációkat kiterjedten alkalmazzák a betegség rezisztencia 
genetikailag jellemzésére számos haszonnövény esetében. Bár hatékony módszerről van szó, 
a genetikai diverzitás csak egy kis szelete vizsgálható egy adott populációban. A GWAS 
(Genome-Wide Association Studies) asszociációs vizsgálatok megoldást jelenthetnek a 
problémára, és választ adhatnak arra a kérdésre, hogy mely gének játszanak főszerepet a 
rezisztencia kialakításában mégoly diverz genetikai állományokban is. Számos példa akad, 
melyben a GWAS segítségével azonosítottak rezisztens genotípusokat, mint például a saláta 
levélfoltosság és penész, kukorica déli és északi levélfoltossága valamint a búza rozsda 
kórokozóival szemben ellenálló őkotípusok és tájfajták esetében. 

A természetes variancia nyújtotta rezisztencia megértéséhez és kiaknázásához fontos eszköz 
a TILLING (Targeting Induced Local Lesions in Genomes) módszere. A módszert eredetileg 
mesterségesen (többnyire EMS-sel) indukált mutációk azonosítására és így a mestergének 
azonosítására használták, de módszertani szempontból kiválóan alkalmas természetes 
genetikai variációk (amelyek lényegében mutációk) azonosítására is. Nemrég az árpa 
transzkripciós elongációs faktor eIF4E több természetes alléljét azonosították 1090 
genotípust tartalmazó populációban a módszerrel, amelyek rezisztenciát biztosítanak a 
bymovírussal szemben. A TILLING alkalmazásának klasszikus példája a 
rezisztencianemesítésben az árpa lisztharmat rezisztencia génjének, az MLO-nak az 
azonosítása, amely széles spektrumú ellenállást biztosít a Blumeria graminis f. sp. hordei 
gomba izolátumok ellen. Az MLO gének konzervált transzmembrán fehérjéket kódolnak. A 
legjobban tanulmányozott MLO gén az árpa HvMLO proteint kódolja, mely fizikai 
kölcsönhatásba lép az intracelluláris Ca2+ mennyiségét érzékelő calmodulin fehérjével. Az 
MLO az indukált sejthalál szuppresszora, és így a növény alapvető védelmi reakcióinak 
negatív szabályozója, így az MLO recesszív mutációja fokozott védelmi választ idéz elő, 
aminek egy széles spektrumú lisztharmat elleni rezisztencia a következménye. MLO 
homológok nemcsak gabonafélékben, hanem kimutathatóan más fajokban is megtalálhatók, 
ahol az or-1 (paradicsom) vagy az er1 mutáns növények (borsó) mutatnak stabil, konstitutív 
rezisztenciát lisztharmat ellen. A széles rassz-aspecifikus lisztharmat ellenállóság miatt az 
MLO promoter mutánsok indukciója (genomeditálással) értelemszerűen egy lehetséges és 
hatékony módszere lehet a rezisztens fajták előállításának. Az MLO gén kiütése azonban 
káros hatással van a növény életképességére, ami a termés mennyiségének drasztikus 
csökkenésében nyilvánul meg. Az eredetileg etióp genotípusokból azonosított mlo-11 allél 
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azonban nem anullálta, hanem csak csökkentette az MLO gén transzkriptjének mennyiségét, 
ami elegendő volt a vitális funkciók megtartásához és a rezisztencia kialakulásához. 

A rezisztencia kérdésének rendszerbiológiai (systems biology) 

megközelítése 

Kiragadott példákon keresztül bemutattuk, hogy a növények életét (“fitnesszét”) és 
evolúcióját milyen nagyban befolyásolják a patogének. Természetesen a mutuális, 
kölcsönösen előnyös kapcsolatot biztosító szimbionta szervezetek hatása legalább 
ugyanakkora, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a laboratóriumi körülményeken 
kívül, természetes közegében létező növények egy globális rendszer (a környezet) 
komponensei, miközben a növények maguk is molekulák rendszerbe szervezett egységei. 
Láthattuk, hogy már molekuláris szinten is, a  rezisztencia mögött álló jelátviteli utak is 
átfednek egymással, és ezt az interakciót nagyban befolyásolják a környezeti faktorok is. 
Ennélfogva elmondható, hogy egy rezisztencia mechanizmusának megértése, és ebből 
kifolyólag a rezisztens biotípusok/ökotípusok/fajták előállítása is könnyebb, ha 
rendszerbiológiai eszközöket is bevetünk. A rendszerbiológia olyan matematikai 
megközelítés, amelynek a biológiai rendszerek komlex és dinamikus jellegének átfogó és 
mechanisztikus megértése a célja. A rendszerbiológiai stúdium alapvető eleme a 
rendszerleírás, mely esetünkben a növény – patogén rendszer tagjainak funkcionális és 
összehasonlító genomikai és proteomikai vizsgálatát jelenti. Ezt az adathalmazt aztán a 
rendszeranalízis során elemzik, mely során az egyes komponensek mérhető kölcsönhatását 
jellemzik matematikai és statisztikai modellek segítségével, hogy aztán a nem mérhető, vagy 
nem vizsgált kölcsönhatásokat prediktálják a felállított modell alapján. A modell aztán új 
hipotézisek felállítására szolgál, melyeket kísérletesen igazolni kell, hogy aztán ezek alapján a 
felállított modell tovább finomítható legyen. A folyamat ismétlésével (iteráció) átfogó képet 
alkothatunk a rezisztencia biológiai rendszerekben betöltött szerepéről és prediktálhatóvá 
válik a rezisztencia molekuláris háttere. A rendszerbiológiai szemlélet tökéletes példája a 
korábban tárgyalt ETI és PTI, ahol a növény specifikus receptorai ismerik fel a patogén 
molekuláit, jelátviteli utakat aktiválva ezzel mindkét oldalon. A receptorok 
doménszerkezétenk és mintázatfelismerő tulajdonságainak elemzése aztán egyrész előre 
jelzi, hogy a gazdanövény vagy rokonsági körének genomjában  milyen további R-gének 
“jósolhatók”, másrészt pedig a felismert potenciális effektorokról is szerezhetünk 
információt. A rendszerbiológiai megközelítés egyik eklatáns példája az AvrRpt2 effektort 
hordozó Pseudomonas syringae bakteriális patogén elleni immunitás komplex felderítése. Az 
effektor által kiváltott génexpressziós változások a modellnövény Arabidopsisban például 5 
jelentősebb jelátvitel út, vagy signaling hub köré csoportosíthatók. Érdekes módon a védelmi 
válasz szisztemizálásáért (SAR vagy Systemic Acquired Resistance) felelős szalicilsav jelátvitel 
hub negatívan korrelál többek között a MAP kináz útvonallal, ami leegyszerűsítve azt jelenti, 
hogy a párhuzamos védelmi jelátviteli útvonalak képesek gyengíteni egymást. Ennek a 
negatív visszacsatolásnak az az értelme, hogy ha egy effektor (patogén) egy jelátviteli utat 
bénít vagy megkerül (például virulenssé válik), akkor a másik útvonal felszabadul a 
szuppresszió alól, aktiválódik é a növény lépéselőnybe kerül a patogénnel szemben. 

A jelátviteli utak rendszerszintű integrálása értelmet nyer akkor is, amikor a patogén 
támadás, valamint az abiotikus stresszek (pl. szárazság, magas hőmérséklet, elárasztás) 
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együttes hatása nagyobb védelmet biztosít a növénynek. Ez azonban nem mindig van így, a 
stressz mértéke ugyanis negatívan befolyásolja az ellenállóság és a tolerancia mértékét. Már 
a transzkriptomika korai időszakában megfigyelték, hogy például a mérsékelt só és UV 
stressz és a bakteriális fertőzések (az flg22 elicitor) által indukált transzkripciós faktorok 
között nagyfokú átfedés van. A jelátviteli utak ilyen fokú integrációja magyarázza azt is, hogy 
a specifikus ETI válasz miért robusztusabb a kevésbé specifikus PTI-nél, melyet a virulens 
patogének könnyedén képesek kijátszani. Az ETI válasz kialkítása több szintű, abban a 
jazmonát, etilén, szalicilsav és az indukálható immunitás jelátviteli útvonalai kombinálódnak. 
Bármelyik útvonal kiiktatása nem szűnteti meg az immunitást, de gyengíti, értelemszerűen 
több útvonal “lezárása” fogékony, immunitással nem rendelkező növényegyedeket 
eredményez. Ennek megfelelően az ETI robusztusabb, nehezebben kiiktatható a patogén 
által, a rendszer alkomponensei pedig meg tudják kerülni, vagy helyettesíteni egymást, míg a 
PTI komponensei csak részben szinergisztikusak vagy kompenzálhatóak egymással. Bár a 
patogén effektorok változékonysága könnyen “kijátsza” a PTI-t, az ETI-hez hasonló 
kompenzáló mechanizmusok robusztussá tehetik a PTI jelátvitelt. Kérdés, hogy vajon az 
immunitás robusztussága mennyire függ össze a génexpresszió változásával, vagyis hogyan 
aránylik az ellenállás mértéke a gének kifejeződésének mértékével (dózisfüggés). 
Kézenfekvőnek tűnik, hogy a védelmi válasz mértéke (a rezisztencia foka) a védelmi rendszer 
komponenseinek mennyiségével korrelál. Ez azonban nem mindig van így: a szalicilsav 
jelátvitel zavara a rezisztencia csökkenését vonja maga után, azonban ez a jelenség csak 
átmeneti, mivel más jelátviteli utak tudják kompenzálni. Egyes vélemények szerint a biotróf 
és hemibiotróf patogének csökkent virulenciájának is az az oka, hogy ezek a szervezetek a 
gazdanövény szalicilsav jelátvitelét támadják, amit aztán a megtámadott növény könnyedén 
kompenzálni tud. Ismert, hogy a PTI és az ETI jelátvitel a MAP kinázok (MAPK3 és 6) szintjén 
konvergál, tehát a két jelátviteli út eltérő dinamikával ugyan, de aktiválni tudja a MAPK 
kaszkádot. Ez az útvonal azonban az abszcizinsav, gibberellin, kalciumfüggő protein kinázok, 
vagy éppen a szabadgyökök (ROS) által is aktiválódik, így elmondható, hogy a MAPK rendszer 
képes integrálni a különféle élettani és stressz-függő válaszokat valamint a védelmi 
rendszert. Ennek megfelelően, rendszerbiológiai és statisztikai módszerekkel prediktálható, 
hogy egy adott környezeti állapot és patogén kombináció milyen élettani válaszokat fog 
kiváltani. Nem példa nélküli az sem, hogy mutáns patogén vonalak használatával sikerült 
lépésről lépésre feltérképezni az a minimális effektor készletet, ami elegendő a virulencia 
kialakításához. A Pseudomonas syringae pv. tomato növénykórokozó baktérium esetében 
például 8 alapvető effektor együttes megléte szükséges ahhoz, hogy virulencia alakuljon ki, a 
fennmaradó 20 effektor kombinációja pedig a virulencia mértékét és a specificitást határozza 
meg. A rendszerbiológiai megközelítés génexpresszós és molekuláris biológiai módszerekkel 
kombinálva felfedi a kórokozó által követett stratégiát is. A Pseudomonas esetében például 
az alapvető (core) effektorokon kívül, melyek a baktérium növekedéséért felelősek, olyan 
effektorok is szükségesek a virulencia kialakításához, amelyekkel az ETI kombinálható, 
többszintű védelmi vonalai is kijátszhatóak. A patogén tehát rendelkezik egy olyan effektor 
arzenállal, amelynek segítségével az ETI legyűrhető, és viszont, a növény is rendelkezik olyan 
jelátvitel-integrátorokkal, amelyek képesek váltani a édelmi válasz útvonalak között. A 
gazdanövény-patogén kapcsolat tehát egy örökös harcnak fogható fel, ahol a felek 
folyamatosan fejlesztik fegyvereiket és a dezinformáció is része az arzenálnak. 

A gazdanövény részéről a helyzet azonban ennél jóval bonyolultabb. Ismert, hogy a 
konstitutív, vagyis tartós védelmi válasz a fitness rovására megy, ami kultúrnövények 
esetében a termésmennyiség csökkenésében nyilvánul meg. Másrészt, a megtámadott 
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növénynek egyidejűleg más patogénekkel és az élettelen környezet hatásaival, vagyis az 
abiotikus stresssz-szel is meg kell küzdenie, miközben a hasznos mikróbáknak (pl. mikorrhiza 
partnereknek és szimbionta baktériumoknak) megfelelő környezetet kell biztosítania. A 
feladat nem megoldhatatlan, viszont a PTI és ETI válaszok elképesztő finomszabályozására, 
valamint az abiotikus stressz jelátviteli utak integrációjára van szükség. Látható, hogy 
mindezen folyamatok csakis mint rendszer értelmezhetők, megértésük pedig 
rendszerbiológia módszerekkel lehetséges csak. 

Veszélyes új kórokozók és a növény –patogén interakció: 

milyen stratégiát érdemes a kutatásoknak és a nemesítésnek 

követnie? 

Az alábbi táblázatokban egyrészt áttekintjük, hogy az eddig tárgyalt mechanizmusok alapján 
a növény és a kórokozó milyen stratégiát folytathat a túlélés érdekében (1. ábra). Javaslatot 
teszünk arra, hogy milyen lehetséges kutatási irányok vannak és ezek hogyan járulnak hozzá 
a stratégiai döntések meghozatalához (2. ábra). 
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A növény immunválasza
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Antimikrob iális komponensek, 

fitoalexinek és reaktív oxigén 
fajták szintézise (kórokozó

elpusztítása)

Koevolúció a patogénekkel

(virulens patogén vonalak ellen i 

védelem)

Tolerancia: a növényi anyagcsere 
és fejlődés átállítása, együttélés a 

kórokozóval

A növényi immunválasz 
megkerü lése (új génkészlet 

„beszerzése”)
-Horizontális géntranszfer 

(baktériumok)

-fajok közti hibridizáció

Genetikai variabil itás indukált 
növelése

-Génátr endeződés
-Transzpozonok

Avirulencia gének gyors evolúciója

Elicitorok maszkírozása

A gazdanövény védelmi 

válaszainak eltér ítése, 
átprogramozása

Védelem-specifikus gének 
repressziója

A GAZDANÖVÉNY STRATÉGIÁJA A PATOGÉN STR ATÉGIÁ JA

1. ábra. A gazdanövény és a patogén által követett stratégia 
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A növényi immunválasz moleku lár is hátterének minél alaposabb megismerése 

(transzkriptomi ka, for ward és reverse geneti kai scr een-ek, funkcionalizációs tesztek, 
fehérje-fehérje kölcsönhatások, génexpresszi ós szabál yozás)

Az effektor f elismerés biokémiai alapjainak meg értése (ligand-receptor

kölcsönhatások biokémiai-far makológiai vizsgálata)

A természet es, veleszületett immunitás manipulációja (immunválasz ki váltása 

legyengített patogénekkel, agonis tákkal és  kemi káli ákkal;  a j elátvitel komponenseinek 
meg változtatása)

Szimbiont ák és az  előnyös növény-mikróba kölcsönhatások haszn álata a 

patogének ellen (a mi króbák közti versengés , allelopáti a és  paraziti kus kapcsolatok 
kihasználása

A patogén t ámad ását követő anyagcsere átrendeződ és genomikai – proteomikai –

metabolomikai f eltárása (fitoal exin, lignin, fenilpr opanoidok stb szi ntézisének minél 

alaposabb megismerése)

Gazda – patogén interakció adatbázisok létrehozása (pl. PHI-MAP; ismert 

elicitor/effektor vs . R-gén kombi náci ók adatbázisba rendezése)

Új kórokozók monitoroz ása és korai felismerése (adatgyűjtés  termesztőktől , a nemzeti 
agrárkutatói hál ózatból  (pl. NÉBIH), eg yetemektől és kutatóhel yektől

Genetikai var iabilitás kihasználása új rezisztens vonalak létrehozása céljából 

(meglévő geneti kai  változékonyság kihasználása, screenje genomszekvenálási, T ILLING, 

GWAS s tb módszerekkel; új al apanyagok létrehozása mutagenezissel;  másodlagos  és  

har madlagos gene pool bevonása akár bi otechnológiai módszerekkel is)

REZISZTENS NÖVÉN YEK A M EZŐGAZD ASÁGBAN: LEHETSÉGES STR ATÉGIÁK 

ÉS KUTATÁSI IRÁNYOK

Genetikai var iabilitás létrehozása g éntranszferrel és genomeditálással ( az 

immunitás molekuláris bi ológiai al apjai nak implement álása a gyakorlatba; promter-

transzkripci ós faktor kölcsönhatás , val amint az  R-gén felismerő funkciójának 

manipulálása genomeditálással)

Az immunválasz  komplexitásának vizsg álat a rendszerbio lógiai módszerekkel 

(növényi hor monális jel átvitel és  a patogén által ki váltott jel átvitel interakci ója)

A Q-rezisztencia hat ékonyabb implementációja a nemesítésben (új r ezisztencia QTL-

ek tér képezése, QTL-ek bevonása a nemesítési fol yamatba, génpiramidál ás, gene

mi xing, etc).

2. ábra. Lehetséges kutatási irányok és stratégiák 

A legderűlátóbb előrejelzések szerint is a mezőgazdasági monokultúrák előretörésével, a 
klímaváltozással és a termelés fokozásával párhuzamosan évente akár 4-5 jelentősebb “új” 
kórokozó (emerging pathogen) is megjelenhet, amelyek rendkívüli virulenciájuknak 
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köszönhetően óriási veszélyt jelenthetnek a termésbiztonságra nézve. Ezek az új pandémiák 
nem csak a gazdanövényeket, hanem a farmereket és a kutatókat is felkészületlenül érték. A 
burgonya feketelábúság (Dickeya solani), vagy a rizs bugarothadás (Burkholderia glumae) 
baktériumos betegségek járványos terjedése nehezen tartható kordában, ahogy az árpa 
ramuláriás levélfoltosodása (Ramularia collo-cygni), vagy a kalászfuzáriózis (Fusarium 
graminearum) rohamos előretörése is óriási károkat okoz. Ezeknek az új kórokozóknak a 
felbukkanása, a drámai gazdanövényváltás (amit a Magnaporthe esetében 
megfigyelhettünk), vagy a korábbi avirulens rasszok virulenssé válása azonban mindig új 
lendületet ad a kutatásoknak. Láthattuk, hogy a patogén rendkívüli genetikai variabilitása 
egy eszköz annak érdekében, hogy megtévessze a gazdanövény védekező rendszerét. Éppen 
ezért nagyon fontos, hogy a növény – patogén relációban aktiválódó jelátviteli utakat, azok 
komplexitását minél jobban megértsük, különben nagyon nehéz dolgunk lesz az új 
kórokozókkal szembeni védekezéskor. A lehetséges kutatási irányok és stratégiák 
ismertetésekor nem véletlen, hogy az első helyre kerül a növényi immunválasz molekuláris 
biológiájának megértése, hiszen a mechanizmus ismerete nélkül nagyon nehéz rezisztens 
genotípusokat egyszerűen és költséghatékonyan létrehozni. Ezért is nagyon fontos az 
alapkutatás támogatása, mert így juthatunk olyan információk birtokába, amelyek aztán a 
nemesítésben, vagy a biotechnológiában közvetlenül felhasználhatók. A transzlációs biológia 
(translational research v. biology) hívatott az elért alapkutatási eredményeket lefordítani az 
alkalmazott kutatás nyelvére.  Ebben a rendszerben a modellnövényekben feltárt 
mechanizmusok működését tesztelik haszonnövényekben, valamint a kultúrnövényeket 
érintő problémákra keresnek megoldásokat modellnövényekben.  

Potenciális résztvevők a kutatási programban és felhasználó 

partnerek 

Magyarországon több olyan felsőoktatási, akadémiai vagy egyéb kutatóhely működik, amely 
akár az alapkutatás, akár az alkalmazott kutatás oldaláról hozzá tud járulni a növényi 
patogénekkel szembeni rezisztencia kutatásához. Az MTA Agrártudományi Központ 
Növényvédelmi Kutatóintézete kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy otthont adjon 
ezeknek a kutatásoknak, a Mezőgazdasági Kutatóintézetben pedig már hagyományai vannak 
a búza lisztharmat és rozsda  elleni rezisztencianemesítésnek. Az MTA szegedi Biológiai 
Kutatóközpontja vagy az ELTE Természettudományi Kara számos növény- mikróba 
kölcsönhatást kutató projekt otthona, a NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 
pedig a hazai növényvirológiai kutatások fellegvára. Több hazai génbank és genetikai 
törzsgyűjtemény (pl. MTA ATK Kalászos Génbank, vagy a Növényi Diverzitás Központ 
Tápiószelén) és magángyűjtemény pedig a variabilitás kiaknázásával járulhat hozzá új 
rezisztencagének megtalálásához és rezisztens genotípusok kialakításához.  

A módszertan tehát adott, viszont az akadémiai szféra és az ipar, valamint az alap- és az 
alkalmazott kutatás finomhangolása nehezebb, de egyáltalán nem lehetetlen feladat. 
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Multidiszciplináris összefogás a lisztérzékeny 
lakosság minőségi tápanyagellátása 

érdekében.  

MTA ATK MGI Készítette Gell Gyöngyvér és Juhász Angéla  

Összefoglalás 

Problémafelvetés, célkitűzés 

A lisztérzékenység, más néven coeliakia, egy autoimmun enteropátiás betegség, mely az 
átlag lakosság több mint 1%-át érintő immunmediált szisztémás kórkép, amelyet a 
gabonafélékben előforduló tartalékfehérjék, az úgynevezett gliadinok és gluteninek- 
összefoglaló nevükön prolaminok- okoznak az arra genetikailag érzékeny emberekben. A 
kórkép nem tévesztendő össze a búza allergiával, mely a búzafehérjékre adott akut reakció, 
ami ritkán, de súlyos esetben anafilaxiához vezethet. A nemzetközi szakirodalmakban 
szereplő adatok szerint a tüneteket mutató coeliakiások csak a valódi betegek kis százalékát 
teszik ki.  

A lappangó coeliakia felderítésével kapcsolatban (vérmintából történő szűrővizsgálatok 
segítségével, iskoláskorú gyermekek bevonásával) Carlo Catassi és munkatársai az 
úgynevezett jéghegy-elméletet állították fel, az ismert coeliakiás esetek gyakorisága és a 
népesség szűrésekor észlelt lényegesen nagyobb előfordulási értékek között fennálló nagy 
különbség értelmezésére. A jéghegy elmélet szerint a tünetes, klinikailag felismert coeliakia 
az összes coeliakiások mindössze 12%-a. Világviszonylatban a lisztérzékenység 
előfordulásának gyakorisága elég eltérő, az európai lakosság egy százalékát érinti (1. ábra). A 
coeliakia hazai prevalenciáját Korponay-Szabó Ilma és munkatársai vizsgálták. Az általuk 
kidolgozott többlépcsős szűrési rendszerrel –melynek segítségével az IgA-deficiens 
betegeknél is felismerték a coeliakiát - a vizsgált 427 gyermeknél 1:85 arányú prevalenciát 
állapítottak meg. Ismert coeliakiás betegek családját vizsgálva az elsődleges rokonsági 
fokban állók 8,5%-ánál diagnosztizáltak coeliakiát, a betegség szignifikánsan gyakrabban 
fordult elő a testvérek és az utódok körében, mint a szülőkben. A fel nem ismert vagy nem 
megfelelően kezelt coeliakia legfontosabb hosszú távú szövődményének ma további 
autoimmun betegségek kialakulásának a veszélye tűnik (leggyakoribb: autoimmun 
pajzsmirigy betegségek, I. típusú diabetes mellitus), súlyos esetekben különféle limfómák és 
malignomák kialakulása. Kimutatták, hogy ezek előfordulása ugrásszerűen megnő, ha a 
coeliakiát csak felnőttkorban ismerik fel, míg a kora gyermekkorban diagnosztizált és a 
gluténmentes diétát pontosan betartó coeliakiás felnőttekben ez az arány sokkal 
alacsonyabb. A megfelelő minőségű és összetételű élelmiszerek fogyasztása kiemelkedően 
fontos ebben a betegségben, hiszen a kezelés egyetlen módja a gluténmentes diéta. A 
lisztérzékeny betegek számára nagy teher a speciális, gluténmentes élelmiszerek beszerzése. 
Ugyanakkor elmondható, hogy a gluténmentes termékek összetételüket tekintve általában 
nem egészségesebbek, sőt valójában több sót, cukrot és zsiradékot tartalmaznak. Jelenleg, 
európai viszonylatban Magyarországon van a legnagyobb különbség a gluténmentes és a 



161 

hagyományos sütőipari termékek ára között (arányuk: 13.9, EUROSTAT adat), a helyzetet 
tovább rontja, ha az átlagkereseteket is figyelembe vesszük. 

 

 

1. Ábra. A lisztérzékenység globális előfordulási gyakorisága  

Megoldási javaslat 

Noha a lisztérzékenységet kiváltó fehérjékről számos információval rendelkezünk a 
kenyérbúza esetében, ugyanakkor az egészségesen táplálkozók körében közkedvelt diploid 
termesztett és vad alakor (Triticum monococcum ssp. monococcum és T. 
monococcum ssp. aegilopoides), valamint a zab (Avena staiva) allergén fehérjéinek 
epitópjairól, ezek eloszlásáról és mennyiségéről keveset tudunk. A tervezett kutatás fő célja 
a martonvásári alakor gyűjtemény és a Martonvásáron nemesített zabfajták allergén 
jellemzése, a magfehérjék átfogó proteomikai, immunanalitikai és bioinformatikai 
vizsgálatával. Az ezek alapján a kiválasztott genotípusok további vizsgálata kiterjed a 
környezeti stressztűrés, beltartalmi tulajdonságok, klinikai vizsgálatokkal összekötött 
immunológiai térképezések (peptid array és bio-layer interferometria), sütőipari minőség 
vizsgálatára. A bioinformatikai elemzésekből nyert adatok felhasználásával a különböző 
gabona genotípusok allergén kapacitásának előrejelzése jóval hatékonyabbá tehető. A 
projekt egyik célja az alakor genotípusokban található allergén fehérjék feltérképezése és 
expressziójának vizsgálata multidiszciplináris szinten. A közel 150 különböző alakor genotípus 
átfogó immunanalitikai vizsgálata és a káros fehérjék azonosítása hasznos információval 
szolgál a klinikusoknak, kutatóknak és az élelmiszeriparnak egyaránt. A kapott eredmények 
alapján távolabbi célunk olyan alacsonyabb toxikus fehérjetartalommal rendelkező alakor 
genotípusok szelektálása, mely alacsony allergén tartalmú búza genotípusok nemesítéséhez 
vezethetnek. A vizsgálat magában foglalja a jelölt genotípusok lisztjének hagyományos 
kovászolását és élesztő nélküli fermentációját, a lejátszódó mikrobiális fermentáció 
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eredményeként lebontott kovásztészta tömegspektrometriás vizsgálatát, és ELISA alapú 
gluténmennyiség méréseket. Pozitív eredmény esetén a lisztekből nyert sütőipari termékek, 
vagy a lisztekből nyert glutén klinikai etetéses vizsgálatára is sor kerül, specifikus antitestek 
monitorozásával, biopsziás vizsgálatokkal kiegészítve, szigorúan orvosi felügyelet mellet. 

A vizsgálatokba vont több mint száz őszi-, tavaszi- és csupasz zabfajta ELISA alapú és 
proteomikai előszűrése után, a már bizonyítottan biztonságos illetve betegek számára nem 
fogyasztható külföldi kontroll genotípusokkal való összehasonlítása, a zablisztek precíz 
immunológiai jellemzése ELISA, immunoblot, peptid array, bio-layer interferometria 
segítségével, a legtoxikusabb epitópok kiválasztása, a szintetizáltatott peptidek ellen mono-
illetve poliklonális antitestek termeltetése, diagnosztikai ELISA kit fejlesztés. A zabliszt 
kontaminációjának elkerülése érdekében, a projektben résztvevő, saját gluténmentes 
üzemmel rendelkező pékségek által használt malmokban őröltetjük a zabot. 

A vizsgálat segítségével lehetőség nyílik hazai nemesítésű, lisztérzékenyek számára 
biztonságosan fogyasztható zabfajták azonosítására. Ezeknek a fajtáknak nemesítési 
alapanyagként való felhasználására.  

A tervezett feladat a különböző termesztett és vad alakor genotípusok, valamint zabfajták 
lisztérzékenységet kiváltó fehérjéinek összetett jellemzésére összpontosít. A vizsgálni kívánt 
genotípusok ilyen nagyszabású, átfogó immunanalitikai, proteomikai, élelmiszertudományi 
és ezzel összefüggő klinikai vizsgálata egyedülálló, eddig nem kutatott terület. Az in vitro 
emésztésnek jobban ellenálló tartalék fehérjék azonosítása által kapott toxicitás 
meghatározása jóval precízebb, mint a manapság használatos élelmiszeripari gyakorlat. Az 
alakor fehérje szekvencia elemzése és epitóp térképezése hasznos információkkal szolgál a 
gabona nemesítőknek és az élelmiszeriparnak egyaránt. A különböző vizsgálatokból nyert 
adatok kiértékelése és összehasonlítása során kapott eredmények alkalmasak lehetnek 
annak megállapítására, hogy a nyilvánosan hozzáférhető génexpressziós adatok milyen 
biztonsággal használhatóak allergén tartalmat modellező tanulmányok elkészítéséhez.  

 
A fenti célok eléréséhez az alábbi alapelvek és számos tudományterületet integráló 

lépések végrehajtása szükséges: 
- a hazai növénytermesztési, genomikai, klinikai és élelmiszeripari kutatás kiváló erőinek 

összefogása egy konzorciumba és tudás-potenciáljának összpontosítása egy jelentős 
tudományos és gyakorlati problémára, 

- egységes kísérleti elrendezés (növényanyag és kezelések) létrehozása a teljes 
konzorcium részére, 

- az egyedi és kombinált környezeti stressz kezeléseknek kitett növényanyag termésének 
átfogó jellemzése korszerű „omikai” technológiákkal, 

-a vizsgálat során kiválasztott alakor és zab genotípusok lisztjének minél alaposabb 
beltartalmi és sütőipari minőséggel összefüggésbe hozható tulajdonságainak vizsgálata, 

-a zablisztek precíz immunológiai jellemzése ELISA, immunoblot, peptid array, bio-layer 
interferometria segítségével, a legtoxikusabb epitópok kiválasztása 

- a kovász mikrobiológiai összetételének pontos meghatározása, baktérium és élesztő 
törzsgyűjtemények enzimaktivitásának jellemzése után a kiválasztott mikrobákkal a kovász 
feljavítása, az adalékanyag mentes alakor liszt hagyományos kovászolási technológiájának 
kidolgozása, az immunreaktív fehérjék ennek hatására történő lebomlásának nyomon 
követése,  

- az alakor és zablisztek kontaminációjának folyamos ellenőrzése, 
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- állandó kapcsolattartás a konzorcium résztvevőivel, a különböző részeredmények 
megvitatása, további döntéshozatal céljából, 

- a különböző vizsgálati szinteken kapott eredmények rendszerbe foglalás utáni új 
összefüggéseket és hatásokat feltáró elemzése. 

Az összefogás támogatja a hazai lisztérzékeny lakosság egészséges, biztonságos és 
megbízható élelmiszer ellátását, melyet optimális lenne a lehető legnagyobb mértékben 
hazai forrásokból biztosítani; - a lehető legmagasabb hozzáadott értéket itthon előállítani, és 
esetlegesen hazai szükségletet meghaladó élelmiszerek exportjával javítani a 
nemzetgazdaság helyzetét;  

- támogatni a hagyományos élelmiszeripari technológiákat, adalékmentes liszteket 
előállító malmokat, hagyományos kovászolási technológiákat alkalmazó pékségeket  

 

A tervezett multidiszciplináris összefogás lehetővé teszi a kísérletbe vont növényfajták – és 
genotípusok vizsgálatát egyedi szinten, illetve a lisztérzékenységgel, a beltartalmi 
minőséggel, a sütőipari minőséggel mutatott összefüggéseiben is. A konzorciális rendszer 
több magyarországi régióban az MTA ATK  Mezőgazdasági Intézetének (MGI, Martonvásár) 
három tudományos osztályát, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai 
Kutatóközpontjának, Szeged) egy kutatócsoportját, valamint ehhez kapcsolódva a régió 
egyetemeinek és kórházainak (ELTE, SZIE, BME, DE-ÁOK, Debrecen, SOTE I. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika Gasztroenterológia és Hepatológiai Osztály, Budapest Heim Pál 
Gyermekkórház Coeliakia Centrum, Budapest) növényélettani, mikrobiológiai, élelmiszer 
analitikai, molekuláris biológiai- és biokémiai, élelmiszer biztonsági és klinikai kutatási 
témákban kiemelkedő kutatócsoportjait öleli fel (összesen 7 csoport: részletes felsorolás a 
csatolt tervben). A kutatási törekvést támogatja a Lisztérzékenyek Érdekképviseletének 
Országos Egyesülete, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége és a Magyar Pékszövetség. 
A kutatáshoz partnerként csatlakozik a Piszkei ÖKO, BIO Pékség, a Mester Család-Optimum 
KKt, a Multi Pékség Bt., a Szabó Hengermalom Kft. és az Első Pesti Malom. Potenciális 
külföldi partnereink: Rene MJM Smulders, Wageningen University and Research Business 
Unit Manager; Prof. Dr. Peter Kohler, Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie, 
Leibniz Institut; Prof. Dr. Frits Koning Leiden University Medical Center. 

A kutatás eredményeinek felhasználói csoportjai: az élelmiszermérnöki alap- és 
mesterképzést folytató egyetemek (Debreceni Egyetem Mezőgazdasági-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar; Széchenyi István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar; Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar; Szent 
István Egyetem Élelmiszertudományi Kar; BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, 
Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék); a hazai gabonanemesítők 
(kiemelten MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Kalászos Gabona Nemesítési Osztály és Szegedi 
Gabonakutató Intézet) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal; gluténmentes termékeket 
előállító élelmiszeripari szereplők; hagyományos kovászolást használó pékségek; klinikusok, 
háziorvosok és természetesen a végterméket fogyasztó betegek. 

Várható eredmények 

Ezen adatok és a Martonvásáron hozzáférhető termesztett- és vad alakor búza genotípusok 
széleskörű immunológiai és proteomikai vizsgálatának segítségével egy olyan részletes 
allergóm térképet kapunk, ami a későbbiekben megkönnyíti a betegek számára fogyasztható 
gabonafélék azonosítását, nemesítését. Az alakor búza esetében eddig nem vizsgált 

http://www.brc.hu/index.php?change_lang=hu
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részletességgel azonosítjuk lisztérzékenység kiváltásáért felelős fehérjéket. A nagy vizsgálati 
mintaszámnak köszönhetően lehetőség adódik néhány a coeliakiában szenvedők számára is 
fogyasztható genotípus azonosítására. Többet megtudhatunk a diploid genetikai háttérrel 
rendelkező alakor és a hexaploid kenyérbúza közti evolúciós különbségekről tartalékfehérje 
szinten.  

A hagyományos kovászolási technológia alkalmazásának vegyítése egy kevésbé toxikus 
fehérjetartalmú ősbúza lisztjének felhasználásával kiemelten fontos lehet nem csak a 
lisztérzékeny lakosság számára, de hazai szinten egy sokkal magasabb hozzáadott értéket 
képviselő termék előállítása is megvalósulhat tekintettel az alakor magas fehérjetartalmára 
és kiváló beltartalmi tulajdonságaira. A kutatás során kapott eredmények fontos adatokkal 
szolgálnak magáról az alakorról, hiszen eddig nem vizsgált részletességgel azonosítunk 
nemcsak a lisztérzékenységgel összefüggésbe hozható fontos paramétereket. Ilyenek többek 
között a tápanyagtartalom, a beltartalmi tulajdonságok, a termesztési körülmények továbbá 
a környezeti változásokhoz való alkalmazkodási készég és ennek hatása a szemtermés 
összetételére és sütőipari minőségére. Lehetőség nyílik alacsony toxikus fehérje összetételű 
alakorlisztből hagyományos kovászolási technológiával előállított káros peptidszakaszokat 
nem tartalmazó vagy alacsony gluténtartalmú sütőipari termékek előállítására. Az alacsony 
toxikus fehérje tartalmú alakor felhasználható nemesítési alapanyagként, a kovászolási 
technológia, illetve a módosított kovász felhasználható további gabonák ilyen jellegű 
vizsgálataihoz.  

Az alakor tételek vizsgálatával párhuzamosan bevonunk közel kétszáz martonvásári 
nemesítésű őszi és tavaszi zabfajtát és csupasz zabot az „omikai” vizsgálatokba. A 
bioinformatikai, immunanalitikai és proteomikai vizsgálatok alapján kiválasztott, a 
lisztérzékenyek számára biztonságosan fogyasztható illetve a „káros” zab genotípusok peptid 
array és bio-réteg interferometriás mérések alapján meghatározzuk a kiemelten káros 
epitópokat, ellenük termeltetett mono-illetve poliklonális antitestekkel az élelmiszeripar és 
élelmiszerbiztonsági szervezetek számára használható diagnosztikai ELISA kiteket fejlesztünk. 
Az elvégzett kutatási lépések eredményeként alkalom nyílik olyan zab genotípusok 
azonosítására, mely valóban biztonsággal fogyaszthatóak a lisztérzékenyek számára. A 
zabnemesítők felhasználhatják a vizsgált genotípusokat keresztezési partnerként, nemesítési 
alapanyagként. A nyert adatok hozzájárulhatnak a hazai zabnemesítés egy új irányvonalának 
kialakulásához. 

Bevezetés 

A lisztérzékenység kórfolyamata során a vékonybél-nyálkahártya gyulladása és károsodása, 
majd a bélbolyhok elhalása történik. Ennek következtében különféle krónikus tünetek 
alakulnak ki, mint felszívódási zavar, alultápláltság, hasmenés, növekedési zavarok, 
csontritkulás, limfóma. A coeliakia környezeti, genetikai és immunológiai faktorok komplex 
kölcsönhatása során alakul ki. A betegséget egy gluten-specifikus T-sejt-válasz indukálja, amit 
a szöveti transzglutamináz enzim (tTG) alakít át, azaz deamidál, ezáltal képessé teszi arra, 
hogy komplexet alkosson bizonyos humán genetikailag kódolt fehérjékkel (HLA-DQ2, HLA-
DQ8), aminek következtében az immunrendszer anti-tTG ellenanyag termelésbe kezd. 
Napjainkban az egyetlen hatékony megoldás az okozott tünetek enyhítésére az egy életen át 
tartó gluténmentes diéta.   
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A sikért vagy glutént felépítő fehérjék száma több százra tehető, ezeknek csak egy kisebb 
hányadát teszik ki a coeliakia legfőbb kiváltójaként emlegetett alfa gliadinok. A sikér 
kialakulásában, mely a liszt vízzel történő elkeverésével, dagasztásával történik kiemelkedő 
jelentőséggel bírnak a nagy molekulatömegű (HMW)- gluteninek, melyek gyakorlatilag a 
sikér „gerincfehérjéinek” is tekinthetőek.  Ehhez a „gerinchez” számos elágazást kialakítva 
további nagy és a kis molekulatömegű (LMW)-glutenin fehérje kapcsolódik. A gliadin fehérje 
család szintúgy alcsoportokba oszlik, az alfa-, a gamma és az omega gliadinokra, melyek 
különböző szinteken kapcsolódnak a sikér fehérjehálózatához. A kenyértésztában betöltött 
szerepüket tekintve a gluteninek elsődlegesen a tészta rugalmasságát biztosítják, míg a 
tészta nyújthatóságának kialakulásában nagyobb szerep jut a gliadin fehérjéknek. 

A gabonamagban található tartalékfehérjék kulcsfontosságú szereplőknek minősülnek a 
búzához köthető egészségügyi problémák kiváltásában, mint a coeliakiában szenvedő 
betegek autoimmun reakciója, a búza allergia különböző típusai vagy a Crohn-betegség. Az 
említett fehérjék immunválaszt kiváltó peptideket (epitópokat) tartalmazhatnak, az 
emésztésnek ellenálló, néhány közös génből eredeztethető erősen konzervált 
fehérjeszekvenciák, magas prolin és glutamin tartalommal bíró ismétlődő peptid 
szakaszokkal. Jelenlegi ismereteink alapján a coeliakiás megbetegedések kiváltó tényezői a 
glutén fehérjék továbbá kevésbé feltárt módon a prolamin szupercsalád egyes további tagjai, 
mint a szerpinek, alfa-amiláz/tripszin inhibítorok (ATI) és a nem specifikus lipid transzfer 
fehérjék (nsLTP). Előzetes eredményeink alapján a betegséget kiváltó tartalékfehérjék 
összetétele jóval változatosabb, ezért a lisztérzékenységet kiváltó fehérjék részletes 
azonosítása és vizsgálata nagy jelentőségű. A gabonafélék sikérfehérjéinek közös 
tulajdonsága, hogy nagyon sok, 6-8 aminosavból álló ismétlődő fehérjedarabkát 
tartalmaznak, melyben a prolin és a glutamin aminosavak meglehetősen nagy számban 
fordulnak elő. Részben ezek az ismétlődések felelősek azért, hogy a búzalisztből rugalmas és 
egyben jól nyújtható tészta képződik. Ugyancsak a prolinnak és glutaminnak köszönhetően 
ezek a fehérjedarabkák olyan térszerkezetet, úgynevezett poliprolin-II-hélix struktúrát 
tudnak felvenni, ami elősegíti, hogy az immunrendszer megfelelő molekuláival egy stabil 
kölcsönhatást kialakítva végül gyulladásos folyamatokhoz vezessenek. Az emésztőrendszeren 
keresztülhaladva ezek a fehérjék, köszönhetően annak, hogy az emésztőrendszer enzimjei a 
prolin és glutamin aminosavakra kevésbé specifikusak, akár több epitópot tartalmazó 
nagyobb fehérje darab formájában maradnak meg, és a vékonybélben, mint antigének az 
arra érzékenyek körében problémát okoznak.  

Egyéb gabonafélékben szintén megtalálhatóak a prolaminok, melyek a gliadinokkal bizonyos 
mértékig megegyező fehérjeszekvenciákat tartalmaznak és ezáltal szintén immunválaszt 
váltanak ki az arra érzékenyekben. ilyen a fehérjék az árpában a hordein, a rozsban a 
szekalin, melyek szigorúan kerülendők a gluténmentes diétában. Vannak azonban bizonyos 
mennyiségben lisztérzékenyek számára fogyasztható gabonák, melyek szintén tartalmaznak 
a búza prolaminnal rokon, azonos funkciót ellátó fehérjéket. Ilyen fehérjék a zabban 
található aveninek és a kukorica zeinjei. Azonban, míg a búzában ezen káros fehérjék a 
szemfehérje 65-70 %-át képezik, addig a zabban mindössze 10-20 %-át teszik ki genotípustól 
függően. További eltérés, hogy a zab és kukorica tartalék fehérjéiben nem halmozódott fel 
olyan nagymértékben a prolin és glutamin aminosav, mint a búzában így könnyebben 
emészthetőek és  többek között ezért kevésbé károsak.  

A zab, kedvező beltartalmi tulajdonságainak köszönhetően számos diétában alkalmazható 
tápanyagpótlás céljából, azonban a lisztérzékenyek gluténmentes diétájába illeszthetősége a 
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mai napig vitatott. Egyes tanulmányok azt állítják, hogy a tiszta zab (<20 mg/kg glutén) 
biztonságos a legtöbb lisztérzékeny beteg számára, felnőtteknek a napi ajánlott mennyiség 
50 g, gyermekeknek 20-25 g. Azonban mind a különböző zab genotípusok fehérje-
összetételében, mind a betegek egyéni érzékenységében találhatóak különbségek.  

Emellett a mai napig nagy problémát okoz a kereskedelmi zabkészítmények búzával való 
szennyezettsége, amely a gabona betakarítása, szállítása, tárolása, feldolgozása során 
adódik, ezért a gluténérzékenyek diétájában kizárólag a garantáltan tiszta, más gabonákkal 
nem keresztszennyezett zab fogyasztható.  

Egy kísérlet során különböző zab genotípusok fehérjekivonatával inkubált, betegektől és 
kontrol páciensektől származó duodénum (nyombél) metszeteket vizsgáltak. A vizsgálat 
eredményeként a gliadin-indukált transzglutamináz enzim termelődésének emelkedését 
tapasztalták, mind búzával, mind pedig bizonyos zab genotípusok fehérje kivonataival 
inkubált metszeteken. Ez arra enged következtetni, hogy nem csupán a zab egyéb 
gluténtartalmú gabonákkal való szennyezettsége okozhat problémát, hanem vannak 
kifejezetten a lisztérzékenyek számára káros tartalékfehérjéket tartalmazó zab genotípusok. 
A HLA-DQ8-as genetikai variánst hordozó páciensek immunrendszere egyáltalán nem ismeri 
fel a zab aveninekben előforduló peptideket, ezáltal számukra valóban biztonsággal 
fogyaszthatóak a zabból készült termékek. Ezzel szemben a DQ2.5-ös allélt hordozó betegek 
8%-a érzékeny a zab aveninekben található (PYPEQQEPF, PYPEQQQPF, PYPEQQQPI) 
epitópokra, azonban ezekből kettő teljesen elbomlik a bélrendszerben, tehát az emésztésnek 
ellenálló zab avenin immundomináns epitópja a PYPEQQQPI peptid. A kutatócsoportok 
vizsgálatai igazolták, hogy a zab az arra érzékeny HLA -DQ2.5-ös allélt hordozó betegeknél 
fenntartja a bélgyulladást, ezért a gluténmentes diéta kezdeti szakaszában, amikor a bélhám 
regenerálódik nem ajánlott a zab fogyasztása. Szakirodalmi adatok tanulmányozása alapján 
továbbá elmondható, hogy egyes immun reaktív fehérjéket is tartalmazó zab genotípusok 
esetében a betegek pozitív szerológiai eredményei ellenére sem tapasztalták a vékonybél 
kóros elváltozását, ugyanakkor a bélnyálkahártya gyulladása enyhébb, de kellemtelen 
tüneteket okozott.  

Az elmúlt években a búza és rokonfajok genomjainak szekvenálásában elért eredmények 
nagyban megkönnyítik a bioinformatikai vizsgálatokat, modellezéseket. Az egyre nagyobb 
számban hozzáférhető gabona genom adatok, illetve a gén- és fehérje szekvencia 
adatbázisok elősegítik, hogy megértsük az egyes glutén fehérje családok sokféleségét, 
azonosítani tudjuk jellegzetes tulajdonságaikat, azokat a bélyegeket melyek alapján 
egymástól megkülönböztethetőek vagy épp azokat a tulajdonságaikat melyek hozzájárulnak 
toxikus voltuk kialakulásához. Korábbi bioinformatikai adatelemzéseink rávilágítottak arra, 
hogy a búza rokonsági körébe tartozó vad és termesztett fajokra általánosan jellemző 
ezeknek a prolin és glutamin gazdag fehérje szakaszoknak a megléte. Ezeknek a primitív 
gabonaféléknek a fehérjéi számos esetben a kenyérbúza adott fehérjéihez viszonyítva 
nagyobb számban tartalmazzák az egészségre káros fehérje szakaszokat köszönhetően a 
fehérjék nagyobb méretének. Éppen ezekben a vadfajokban megmutatkozó nagyfokú 
változatosság az, ami alapján egyértelműen érdemes a gabona génbankokban rejlő 
lehetőségeket kiaknázni. Világszerte folynak kísérletek a coeliakiások fő ellenségének tartott 
gliadinok hagyományos nemesítési eljárásokkal vagy génmódosítás útján történő 
kiiktatására. Ezekhez számos esetben a kenyérbúza genomjához viszonyítva kevésbé 
összetett diploid búzafajokat használnak. Noha az eddigi eredmények eléggé 
ellentmondásosak, ezeknek a rokon és vadfajoknak a konzekvens, proteomikai és 
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immunanalitikai elemzése számos lehetőséget rejthet magában. Az eddigiekben alkalmazott, 
a lisztérzékenységben szenvedők számára kizárólagosan hatásosnak tartott nullás diéták 
felülvizsgálata, a lisztérzékenységben szenvedők tünet, vagy éppen a coeliakiával 
összefüggésbe hozható genetikai markerek alapján történő csoportosítása és ezekre az egyes 
betegcsoportokra veszélyt nem jelentő gabona magfehérjék azonosítása és izolálása egy 
lehet a potenciálisan felmerülő lehetőségek közül. Nemzetközi viszonylatban több kísérlet 
folyik a különböző gabonafélék toxikus fehérjetartalmának csökkentése érdekében, ilyen 
például az árpa null vonalak segítségével gluténmentes árpafajták előállítása; RNAi 
módszerekkel gliadin lókuszok csendesítése csökkentett omega gliadin tartalom elérésére; 
vad fajok bevonása (Aegilops tauschii, diploid D genom donor). Ezek a törekvések azonban 
csak részleges sikerrel jártak, ugyanis a lisztérzékenységért felelős epitópokat tartalmazó 
fehérjék a búza minden genom donorában és vad rokonfajában megtalálhatóak. Ehhez 
általában jóval magasabb fehérjetartalom társul, ugyanakkor az epitópok mennyisége és 
eloszlásuk nagyon változatos. További problémát jelent, hogy a különféle géncsendesítési 
eljárásokkal előállított, csökkentett sikéralkotó fehérje tartalmú búzák sütőipari minősége 
jelentősen leromlott. Ezért a tervezett kutatásban olyan hagyományos nemesítési és 
sütőipari technológiai megoldásokat keresünk melyek a társadalmi elvárásoknak is 
megfelelő, de adalékanyagoktól mentes, teljes élvezeti értékű sütőipari termékek 
előállításához vezethetnek. Ehhez nyújtanak kiváló alapanyagot az előzetes vizsgálataink 
során azonosított alakor genotípusok, melyeknek fehérje tartalma magas, de alapvetően 
kevesebb toxikus epitópot tartalmaznak. Az ilyen tulajdonságokkal bíró genotípusokból 
előállított lisztek alkalmasak lehetnek hagyományos kovászolási technikával és a kovász 
mikrobiológiai feljavításával a lisztérzékenyek számára is fogyasztható sütőipari termékek 
előállítására. 

1. A vizsgálatokba bevont genotípusok 

A Martonvásári Gabona Génbank célja, hogy a búza és a rokonsági körébe tartozó kalászos 
gabonafajok biodiverzitását, változatosságát megőrizze, ezzel hosszútávon hozzájáruljon a 
biológiai alapok megteremtéséhez a fenntartható mezőgazdaság számára. Vizsgálatainkhoz a 
Génbakból származó közel százötven termesztett- és vad alakor genotípust (Triticum 
monococcum ssp. monococcum és T. monococcum ssp. aegilopoides), valamint több mint 
száz martonvásári nemesítésű zabfajtát és nemesítési alapanyagokat (Avena sativa) 
használunk.  

Az alakor, más néven einkorn vagy egyszemű búza termesztése kb. 12000 éve kezdődött. 
Valószínűleg a legősibb termesztett gabona, melyet ma újra termesztenek (Mv Alkor, Mv 
Menket - biogazdaságok, 2. ábra). Az alakor egy diploid (AmAm) „ősbúza”, sokkal nagyobb 
genetikai változatossággal rendelkezik, mint a kenyérbúza, ezért az alakor búzák 
tartalékfehérje profilja és epitóp összetétele is változatosabb. A nála jóval elterjedtebb 
kenyérbúzával összevetve kisebb terméshozamú, viszont igénytelenebb. A rosszabb 
minőségű, száraz, marginális talajokon is képes megélni. Betegség nem vagy csak ritkán 
támadja meg. Rövid, lapos, tömött szálkás, törékeny orsójú kalászán egyszemű kalászkák 
ülnek. Más ősi búzafajtákhoz hasonlóan a vékony, sovány szemek nehezen csépelhetők ki a 
pelyvából. Érés közben a mag nem válik el a külső héjától (fedett gabonák közé tartozik), így 
nehéz hántolni. Kiváló minőségű liszt készíthető belőle, amely sárgás színű. Az alakor lizin, 
mikroelem- és esszenciális aminosav-tartalma igen magas szénhidrát-tartalma alacsony. 
Több növényi zsírt, foszfort, nátriumot, béta-karotint és piridoxint tartalmaz, mint a modern 
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búzák. Ideális gabona a modern „reformkonyhához”. A belőle készített étel könnyen 
emészthető.  Egyes minősített fajták, mint például az Mv Alkor termésátlaga eléri a 3-3.5 
t/ha-t, emellett kiemelten magas a lutein és E-vitamin tartalma, így a biogazdálkodásban az 
alakor kiemelt helyet kaphat a funkcionális élelmiszer alapanyag előállításban.  

 

2. ábra. Két alakor, az Mv Alkor, Mv Menket és egy kenyérbúza kalászai. 

 

A zab beltartalmi értékeit tekintve az egyik legértékesebb gabonaféle. Kiváló fehérjeforrás, 
kedvező aminosav összetételének, magas élelmi rost-, antioxidáns-, vitamin- és ásványi 
anyag tartalmának köszönhetően egyre nagyobb szerepet játszik a humán táplálkozásban. 
Magas béta-glükán tartalmának köszönhetően csökkenti a vér koleszterinszintjét. Számos 
tanulmány bizonyítja antioxidáns hatását, mely magas szelén-tartalmával áll összefüggésben. 
A zab magas rost tartalma és esszenciális aminosavakban gazdag fehérje összetétele 
kiemelten fontossá teszi, hogy része legyen a lisztérzékenyek gluténmentes diétájának, 
azonban azoknál a betegeknél, akik rosszul reagálnak a gluténmentes, tiszta 
zabkészítményeket is tartalmazó étrendre, tehát tüneteik nem szűnnek meg, orvosi nyomon 
követés, és a megfelelő marker antigének vizsgálata szükséges, valamint az egyéni 
érzékenység mellett kiemelten fontos a biztonságos zab genotípusok felderítése. A 3. ábrán 
egy tavaszi és egy őszi zab kalászai láthatóak. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Reformkonyha&action=edit&redlink=1
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3. ábra. Egy tavaszi- (Mv Pehely) és egy őszi zabfajta (Mv Hópehely) 

 

Résztvevő csoportok: 

MTA ATK Mezőgazdasági Intézet (MGI), Kalászos Gabona Nemesítési Osztály  
Martonvásári, köztermesztésben levő zab genotípusok, nemesítési anyagok, génbanki 
termesztett- és vad alakor tételek felszaporítása. 

2. Kísérleti elrendezés és kezelések 

2.1. A vizsgálatokba vont módszerek 

2.1.1.Omikai vizsgálatok termesztett- és vad alakor, valamint zab genotípusok 
immunreaktív tartalékfehérje összetételének felderítésére. 
 
Bioinformatikai/genomikai vizsgálatok 

Az elmúlt években a búza és rokonfajok genomjainak szekvenálásában elért eredmények 
nagyban megkönnyítik a bionformatikai vizsgálatokat, modellezéseket. Az egyre nagyobb 
számban hozzáférhető gabona genom adatok, illetve a gén- és fehérje szekvencia 
adatbázisok elősegítik, hogy megértsük az egyes glutén fehérje családok sokféleségét, 
azonosítani tudjuk jellegzetes tulajdonságaikat, azokat a bélyegeket melyek alapján 
egymástól megkülönböztethetőek vagy épp azokat a tulajdonságaikat melyek hozzájárulnak 
toxikus voltuk kialakulásához.  

 Triticum monococcum és Avena sativa tartalékfehérjéinek epitóp térképezése a 
nyilvánosan hozzáférhető szekvencia adtok alapján (in silico) coeliakia specifikus T-és B-
sejt epitópok alapján az IEDB adatbázis (Immune Epitope Database) és ProPepper 
adatbázis alkalmazásainak segítségével.  

 A leggyakrabban előforduló epitópok azonosítása (in silico)  
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 Másodlagos szerkezet predikció (in silico)  

 Az epitópok emésztőenzimeknek való ellenállóságának vizsgálata (in silico) PDMQ szoftver 
és Propepper adatbázis segítségével. 

 A zablisztek tisztaságának monitorozása real-time PCR technológiával búza-, árpa- illetve 
rozs szennyezettség kiküszöbölése érdekében. 

 A környezeti stressz vizsgálatokba vont genotípusok transzkriptom analízise. 

 A kovász mikrobiológiai összetételének meghatározása mikrobiom szekvenálással. 

 

Immunomikai vizsgálatok 

 Vérszérum alapú, szerológiai ELISA teszt, beteg, diétázó, illetve egészséges kontrol 
szérumok használatával, coeliakia specifikus immunoglobulin A kimutatása. Közel kétszáz 
zab és százötven alakor genotípus előzetes jellemzése, majd szelektálása a további 
vizsgálatokhoz. 

 Kétdimenziós gélelektroforézissel elválasztott tartalékfehérje kivonatok immunoblott 
vizsgálata egészséges és coeliakiás vérszérumokkal.  

 Nemzetközi forgalomban kapható Romer G12 és R-Biopharm R5 ELISA tesztekkel a zab és 
alakor genotípusok toxikus fehérjetartalmának nyomon követése. A zablisztek 
tisztaságának monitorozása a kontamináció teljes kizárásának érdekében. 

 BLItz biolayer vizsgálat a már kiszelektált genotípusokkal. A technika segítségével 
makromolekulák kölcsönhatásainak (fehérje-fehérje) kinetikai detektálása mikro 
térfogatban. Ehhez a rendszer bio-layer interferometriát használ, alacsony költségű 
egyszer használatos érzékelő szenzorral. Mivel az interakciók mérése real – time, ez 
biztosítja a kötés specificitás, asszociációs és disszociációs állandó, vagy a koncentráció 
monitorozását. A módszer alkalmas fehérje-fehérje interakciók, fehérje minőség, 
kinetikus kötési profil, mennyiség, és affinitásmérésekre.  

 Peptid array vizsgálat. Az előzetes ELISA és egydimenziós gélelektroforézis vizsgálatok 
eredményei alapján a genotípusok szelektálása, a lisztérzékenyek számára fogyasztható 
és káros zabfajták összehasonlító peptid-array alapú vizsgálata, zab tartalékfehérje alapú 
peptid microarray tervezése. Az előzetes bioinformatikai vizsgálatok alapján, ismert és 
prediktált epitópokat tartalmazó peptidkönyvtár készítése, gyártása (megközelítőleg 
100 000 peptid), mérés beállítása, fluoreszcens technikákkal, PEPperCHIP® Technológiai 
Platform használatával. A peptidek különböző beteg és egészséges kontroll vérszérumos 
vizsgálata, specifikus IgA immunreaktivitás mérése.  A kiemelten káros peptidek ellen 
mono-illetve poliklonális antitestek termeltetése és diagnosztikai ELISA kit fejlesztés. A 
toxikus peptidek HLA-DQ allélspecifikus jellemzése.  

 
Proteomikai vizsgálatok 

 Alakor és zab genotípusok érett magjainak tartalékfehérje kivonása és frakcionálása. 

 Egy –és kétdimenziós gélelektroforézis a teljes- illetve frakcionált mintákból, 
Kétdimenziós gélelektroforézis eredményeinek mennyiségi kiértékelése GE ImageMaster 
Platinum 6 2D szoftvercsomaggal. 
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 Az immunoblottok alapján immunreaktív és szenzitivitást nem okozó fehérjék 
azonosítása, a különbségek felderítése nano LC-MS/MS vizsgálattal. 

 Kiválasztott genotípusok lisztjeivel kovászolt tészta készítése, fehérje összetétel részletes 
jellemzése, mennyiségi meghatározások.  

 A kovászolás során a tészta fehérje-összetételében bekövetkező változások követése, a 
lebomlott fehérjék azonosítása, nyomon követése. 

 A glutenin/gliadin, albumin/globulin arányok meghatározása méretkizárásos 
kromatográfiával (SE-HPLC), a sikérfehérjéken belül a glutenin frakció összetételének 
mennyiségi jellemzése: HMW / LMW gluteninek aránya; Dy, By, Dx, Bx, Ax HMW glutenin 
alegységek mennyiségi aránya a totál gluteninhez képest fordított fázisú kromatográfiával 
illetve alfa, gamma és omegin gliadinok arányának meghatározása (RP-HPLC). 

Klinikai vizsgálatok: 

 Az előzetes immunológiai és proteomikai vizsgálatok során kiválasztott zab és az alakor 
genotípusok különböző tartalékfehérje alfrakcióinak (albumin/globulin, avenin) T-sejt 
stimulációs vizsgálata, lehetőség szerint dupla placebós etetési kísérlet, specifikus 
immunglobulinok nyomon követése és biopsziás ellenőrzés. 

Várható eredmények: 

Az átfogó és egymásra épülő omikai vizsgálatok segítségével sok új információt 
megtudhatunk a lisztérzékenyek diétájának egyik legfontosabb szereplőjéről, a zabról. A 
bioinformatikai, immunnológiai, proteomikai, klinikai vizsgálatok során találhatunk olyan 
genotípusokat, melyek fehérje-összetételük alapján valóban biztonsággal fogyaszthatóak. 
Ezeket nemesítési alapanyagként lehet hasznosítani. Lisztjük alkalmas különféle sütőipari 
termékek előállítására, magasabb hozzáadott értékű gluténmentes zabos termékek 
készítésére, ezáltal növelve a hazai piac versenyképességét. A lisztérzékeny fogyasztók nem 
szorulnának rá az importált zablisztek megvásárlására. A vizsgálatok alapján fejlesztett 
diagnosztikai ELISA kit segítséget nyújtana az élelmiszeripari cégeknek és 
élelmiszerbiztonsági láncnak, hogy lisztet, kekszet vagy egyéb zabos terméket rutin szerűen 
bevizsgáljon, emellett a beállított fejlesztési módszer modellül szolgálna egy precízebb 
gluténmennyiség meghatározására alkalmas kit fejlesztéséhez. 

 

 

Résztvevő csoportok: 

MTA ATK Mezőgazdasági Intézet (MGI), Alkalmazott Genomikai Alakor és zab 
genotípusok proteomikai, immunológiai és bioinformatikai vizsgálata. 
ELTE, Imunológiai Tanszék - monoplex szerológiai testek (ELISA) fejlesztése,  
- multiplex tesztek fejlesztése: fehérje/peptid microarray tervezése, gyártása, mérés 
beállítása, fluoreszcens technikákkal;- sejtes reaktivitási tesztek fejlesztése. 
Heim Pál Gyermekkórház, Coeliakia Centrum– Lisztérzékeny beteg, diétázó és 
egészséges kontroll szérumok biztosítása a kutatáshoz, Zab fehérje frakciók vizsgálata 
Biolayer 
Interferometriás módszerrel, T-sejt stimulációs vizsgálat, etetési kísérlet. 
SOTE, I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Gasztroenterológia és Hepatológiai 
Lisztérzékeny beteg, diétázó és egészséges kontroll szérumok biztosítása a kutatáshoz 
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ELTE TTK, Biológiai Intézet– A zablisztek kontaminációjának vizsgálata és nyomon 
követése valós idejű PCR technikával. 

MTA ATK Mezőgazdasági Intézet (MGI), Kalászos Gabona Nemesítési Osztály– Az 
immunológiai tesztek eredményeként kiválasztott zab genotípusok 
fehérjetartalmának és a tartalékfehérje alfrakciók egymáshoz viszonyított arányának 
vizsgálata SE-és RP-HPLC segítségével, Minőségi paraméterek becslése közeli 
infravörös spektroszkópiával (NIR). 

BME, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Alkalmazott Biotechnológia és 
Élelmiszertudományi Tanszék - Az immunológiai tesztek eredményeképp kiválasztott 
zab genotípusok beltartalmi paramétereinek vizsgálata és toxikus fehérje 
tartalmának becslése közforgalomban kapható ELISA tesztekkel, monoplex szerológiai 
testek (ELISA) fejlesztése. 

SZBK, Proteomikai Laboratórium– 2D gélelektroforézissel elválasztott zabfehérjék 
azonosítása nano-LC-MS/MS-el. 

Piszkei ÖKO, BIO Pékség– Kovászolás, kenyérsütés feltételeinek megteremtése. 

Mester Család-Optimum KKt– Kovászolás, kenyérsütés feltételeinek megteremtése. 

Multi Pékség Bt.– Kovászolás, kenyérsütés feltételeinek megteremtése. 

Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete A kutatás időszerűségét és 
fontosságát támogatja, kapcsolatot tart a lakossággal. 

MDOSZ, Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége– A kutatás során a lisztérzékenyek 
számára fogyasztható zab- illetve alakor lisztekre, kész termékekre elkészíti a 
coeliakiás gyermekeknek és felnőtteknek a diétához illeszkedő táplálkozási 
ajánlásokat. 

 

2.1.2. A kovászolás hatásának vizsgálata az alakor lisztben található sikéralkotó 
fehérjék és toxikus peptidek lebomlására. 
A lisztérzékenységgel foglalkozó növénykutatások egyik kiemelt célja olyan gabonafajták, 
genotípusok azonosítása, melyek speciális lisztfehérje összetétele kedvező a betegek 
számára is. Az egyik kutatási irány olyan, a hexaploid kenyérbúza genomjánál sokkal 
egyszerűbb genom összetételű diploid fajok vizsgálatát tűzte ki célul, melyek mérhetően 
kevesebb sikérképző fehérjét tartalmaznak. Számos esetben ezek a tulajdonságok nagyobb 
fehérje tartalommal, több esszenciális aminosav jelenlétével, kedvezőbb vitamin és 
mikroelem tartalommal társulnak. Így nem véletlen, hogy a speciális élelmiszereket 
forgalmazó szaküzletek polcain is mind gyakrabban találkozhatunk olyan termékekkel, 
melyek ilyen „ősibb” gabonafajok, mint például az alakor szemterméséből készülnek. 

A búzatermesztés bölcsője Eurázsia. A gabonafélék első tudatos szétválasztását és 
kezdetleges termesztését a sumérok végezték. Az első búzakenyerek kb. 7000 évvel ezelőtt 
jelentek meg. A British Museum Egyiptom kiállításán 5000 éves búzakenyér látható. A 
lepénykenyerek után valószínűleg Egyiptomban született meg a kelesztett kenyér, kb. i. e. 
3000 körül. Az ókori görögöknek és rómaiaknak már gazdag kenyérkultúrájuk volt, 
különleges és ízesített kenyereket is sütöttek. Az első valódi kovászról i.sz. 79.-ből szármának 
feljegyzések. 
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A kovász előtészta, amely liszt, víz és természetes élesztőgombák, tejsav-, ecetsav-
baktériumok felszaporításával készül. A kovászolás folyamán a lisztben található 
keményítőből amiláz enzim hatására malátacukor képződik, melyet a maltáz bont tovább 
egyszerű cukrokká. A liszt sikérfehérjéit különféle proteáz enzimek bontják le peptidekké, 
aminosavakká. A Saccharomyces nemzetségbe tartozó élesztőgombák mikrobiológiai erjedés 
során a cukrokat cukoralkoholokká bontják egy zimáz nevű enzim segítségével, a folyamat 
széndioxid képződéssel jár, ennek köszönheti a tészta a térfogat-növekedést. Az alkoholos 
erjedés mellett fontos szerepe van a homofermentatív illetve heterofermentatív erjedésnek, 
mely folyamatok mögött baktériumok állnak, melyek tejsavat, ecetsavat, valamint 
széndioxidot termelnek. Ezek a folyamatok akár 16-20 órát is igénybe vesznek, a modern 
eljárásokkal készített kenyerekben, amellett, hogy nem tartalmazzák a megfelelő starter 
kultúrát nem is lenne idejük végbemenni az említett reakcióknak. A 4. ábrán látható a gyors 
eljárással készített és a hagyományos kovászolással készült kenyér bélszerkezetének 
különbsége. 

A kovászolásnak Európa szerte nagy hagyománya van, azonban a gépek megjelenése a 
kézműves ipar átalakulását eredményezte. Az iparrá válás folyamata a 19-20. század 
fordulóra esik. A technika vívmányainak alkalmazása hosszú ideig a termék minőségének, 
eltarthatóságának, ízének romlását eredményezte. A kenyér térfogatának csökkenését a 
sikérvázat erősítő anyagokkal oldotta meg a tudomány. A kovászolás javítja a kenyér 
textúráját, eltarthatóságát, és különleges ízt kölcsönöz, így a fogyasztói igények miatt 
Európában a kis, kézműves pékségek elterjedésével újra előtérbe kerülnek a hagyományos 
módon, adalékanyagok nélkül, kovászolás útján készített kenyerek. A kovászolt kenyér 
fogyasztásának számos egészségügyi előnye van: a Lactobacillus törzsek magas aránynak 
köszönhetően több tejsavat és kevesebb fitinsavat tartalmaz, könnyebben emészthető a 
kovászolás során lezajlott bakteriális emésztésnek köszönhetően, a benne található ecetsav 
természetesen gátolja a penészgombák szaporodását, így nem szükséges tartósítószer 
hozzáadása, a szerves savak sütés közben a magas hő hatására kölcsönhatásba lépnek a 
keményítőszemcsékkel így csökkentik az étkezés utáni glikémiás választ, az egyedülálló 
mikroflórájának köszönhetően magas a B1-B6-, B12-vitamin, folsav, tiamin, niacin, riboflavin, 
E-vitamin, szelén, vas, mangán, kalcium, magnézium, foszfor, cink és kálium tartalma. 

 

4. ábra. A gyors eljárással készült és a hagyományosan, hosszú ideig kovászolt kenyér bélzete 
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Nemzetközi szinten számos törekvés irányul olyan mikrobák és enzimek azonosítására, 
melyek képesek lebontani a coeliakiát kiváltó fehérjeszakaszokat. Egy olasz kutatócsoport 
nemrégiben kifejlesztett majd levédetett egy kovászolási eljárást, melynek során a kovászt 
alkotó mikrobaközösség a fermentáció során teljesen elbontotta a kenyérbúza lisztjében 
jelenlévő káros fehérjéket.   

Az alapvetően alacsonyabb toxikus fehérje tartalmú vad- és termesztett alakor genotípusok 
lisztjének kovászolása remélhetőleg hasonló eredményre vezet és így Magyarországon is 
rendelkezésre állhat a fajta, a megfelelő kovász, és a technológia.  

A projektben részt vesznek a gluténmentes sütőipari termékeket gyártó és hagyományos 
kovászolási eljárást alkalmazó hazai pékségek kiemelt tagjai, valamint adalékanyagot nem 
használó, hagyományos őrlési technikát alkalmazó malmok. Az alakor magja pelyvás, de a 
megfelelő rostákon könnyen tisztítható. A csupasz szemeket igénylő élelmiszeripari 
feldolgozás egyetlen nehézsége, hogy a hagyományos gépekkel nehezen hántolható, mivel a 
viszonylag puha szemeket szorosan körbezárja a pelyva. A projektben 
résztvevő kunszentmiklósi Első Pesti Malom rendelkezik az alakor hántolására alkalmas 
speciális berendezésekkel. A vizsgálat elején a résztvevő pékektől származó kovász 
mikrobiológiai összetételének megállapítása szükséges, melyet a SZIE, Élelmiszertudomány 
Kar, Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszékén mikrobiom szekvenálással és tenyésztéses 
eljárásokkal határoznak meg. A mikroflóra közösség szerkezetének ismerete értékes 
segítséget nyújt számunkra abban, hogy megértsük a kovász fermentáció technológiájának 
hatását a mikrobiális ökológiára, és a kenyér minőségére. 

Ezt követően a mikrobiológiai kutatócsoport saját törzsgyűjteményét proteáz enzimaktivitási 
vizsgálatoknak veti alá, annak érdekében, hogy magas fehérjebontó képességű baktérium 
illetve élesztőgomba fajokat azonosítsanak, melynek segítségével a javító oltókultúrát 
állítanak, úgynevezett módosított kovász előállítását teszi lehetővé, valamint alapanyagként 
szolgálhat emésztő enzim tartalmú adalékanyag vagy ehető enzimkapszula fejlesztéséhez.  

Az ipari mikroorganizmusok törzsjavításának általános menete több fázisból áll: mikroba 
törzs izolálása; tenyészet szelektálása; fermentációs eljárás kidolgozása; termékek kinyerése; 
nyers preparátum termék screenelés, termék(ek) tisztítása, izolálása, karakterizálása; 
fermentációs eljárás optimalizálása; kémiai szerkezet meghatározása (módosítása); 
toxikológiai vizsgálat; Hatósági engedélyeztetés; piackutatás; termelés. 

Azokban az esetekben, amikor bizonyos mikrobák kiváló enzimrepertoárral rendelkeznek, 
azonban emellett bizonyos egyéb másodlagos anyagcseretermékeket is előállítanak (pl.: 
toxinok) megmarad annak a lehetősége, hogy ipari fermentációt követően tisztított 
enzimeket állítsunk elő, melyek alkalmasak lehetnek adalékanyagként illetve humán 
fogyasztásra (a laktózérzékenyek laktáz enzimes készítménye). Célunk olyan új fehérje bontó 
enzimek azonosítása, elsősorban gombákban, melyek kevésbé specifikusak az egyes 
peptidkötésekre, ezáltal nagyobb hatékonysággal bontják le a tartalékfehérjékben nagyon 
elterjedt Pro-Pro és Gln-Gln kötéseket. A specifikus proteázok azonosítása és tisztítása után 
vizsgáljuk aminosav sorrendjüket, szerkezetüket. Nagyobb mennyiségű fehérje előállításához 
heterológ fehérjeszintetizáló rendszerek alkalmazhatóságát vizsgáljuk a kiválasztott proteáz 
génjének klónozása és szekvenálása után. Az enzim hatékonyságának növelésére fehérje 
szerkezet-funkció kutatásokat folytatunk nagy áteresztőképességű mutációs módszerek 
alkalmazásával. A kiválasztott enzimek aktivitását nem csak kémcsőben, hanem in vitro 
emésztési rendszerekben is vizsgáljuk. A tisztított enzimek proteáz aktivitás vizsgálatát és 
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valós működésének nyomon követését alakor liszten illetve ebből készült kovászolt kenyéren 
műgyomros emésztéses vizsgálatokkal is elvégezzük. A fehérje emésztményeket további 
tömegspektrometriás, q-tof és ELISA alapú vizsgálatoknak vetjük alá hogy nyomon 
követhessük a toxikus epitópok lebomlásának ütemét.  

Ezt követik a klinikai vizsgálatok, T-sejt stimulációs vizsgálatok, szerológiai ELISA és 
immunoblott vizsgálatok, majd megfelelő számú jelentkező esetén etetési kísérlet, szérum 
antigén és biopsziás kontroll vizsgálatok kíséretében. 

A lisztérzékenyek számára készülő termékek fejlesztésekor elsődleges szempont, hogy 
gluténtartalmuk megfeleljen a törvényi előírásoknak (vagyis, hogy ne haladja meg a 20 
mg/kg értéket), így valóban biztonságos alternatívát jelentsenek az érintettek számára. 
Ennek érdekében történik a vizsgált gabonák és a belőlük kovászolással készült termékek 
immunanalitikai vizsgálata, gluténtartalmuk meghatározása különböző gyártóktól származó, 
azonos elven működő, de eltérő molekularészek azonosítására alkalmas ELISA (enzim-
kapcsolt immunoszorbens teszt) módszerek alkalmazásával. A gluténmentes diéta egyik 
nehézsége, hogy a betegek számára elérhető, jelentősen szegényes termékválaszték 
elégtelen táplálkozáshoz vezethet. A gluténtartalom ellenőrzése mellett tehát a coeliakiás 
fogyasztók számára egyaránt fontos, hogy a részükre készülő termékek az egészséges 
táplálkozást támogató összetétellel rendelkezzenek. Ennek vizsgálatára jól felszerelt 
beltartalmi laboratórium áll rendelkezésre. Itt történne a vizsgálandó gabonák és sütőipari 
termékek makrokomponens-összetételének vizsgálata a fehérjetartalom (Dumas és Kjeldahl 
módszerek), nyerszsír-tartalom (Soxhlet extrakció), nedvességtartalom (szárítószekrényes 
meghatározás), a hamutartalom (izzításos eljárás) és a szénhidráttartalom (számításos 
módszer) meghatározásán keresztül. A fő makrokomponensek mellett különös figyelmet 
fordítanánk a táplálkozástani szempontból kiemelkedő jelentőséggel bíró rosttartalomnak. A 
diétás rosttartalom enzimes meghatározása mellett lehetőség van különböző egyedi 
rostkomponensek (pl. β-glükán, arabinoxilánok, stb.) tanulmányozására is 
elválasztástechnikai módszerekkel (méretkizárásos és fordított fázisú nagy hatékonyságú 
folyadékkromatográfia (HPLC), gázkromatográfia).  

A gabonák összetétele nem csak táplálkozási szempontból lényeges, hanem alapjaiban 
határozza meg azok sütőipari minőségét is. Ez különösen érdekes kérdés olyan gabonák 
esetében, melyek nem vagy csak alacsony mennyiségben tartalmaznak glutént, mivel ez a 
fehérje felelős a hagyományos kenyér megszokott bélzetének kialakításáért. A BME Reológia 
laboratóriumában lehetséges a fehérje és szénhidrát összetevők által meghatározott, a 
sütőipari minőség becslésére alkalmas reológiai paraméterek vizsgálata kiterjedt műszerpark 
segítségével. A reológiai tulajdonságok feltárása mellett Technológia laboratóriumunkban 
elvégezhetők sütési tesztek is laboratóriumi léptékben, illetve a Kutatócsoportban fejlesztett 
mikrosütő segítségével igen alacsony mintamennyiségek felhasználásával is.  

Várható eredmények: 
A projekt során elvégzett feladatok hozzájárulnak a gabona alapanyagok kémiai és táplálkozástani 
jellemzéséhez, sütőipari minőségük becsléséhez, valamint gluténtartalmuk immunanalitikai 
meghatározásán keresztül a coeliakiás étrendben való alkalmazhatóságuk vizsgálatához is. 

Résztvevő csoportok: 
MTA ATK Mezőgazdasági Intézet (MGI), Alkalmazott Genomikai Osztály  Kovászolás 
hatásának vizsgálata a termés toxikus fehérje tartalmának alakulására vérszérum 
alapú szerológiai tesztekkel, immunológiai vizsgálatokkal. 
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BME, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Alkalmazott Biotechnológia és 
Élelmiszertudományi Tanszék– Kovászolás hatásának vizsgálata az alakor toxikus 
fehérje tartalmának alakulására közforgalomban lévő ELISA tesztekkel, mikrosütés 
tesztelése. 

SZIE, ÉlelmiszertudományKar, Mikrobiológia és Biotechnológia Tanszék– A kovász 
mikrobiológiai összetételének vizsgálata, a felszaporított mikrobák proteáz 
aktivitásának meghatározása. Módosított kovász fejlesztése. 

ELTE TTK, Biológiai Intézet– A lisztek kontaminációjának vizsgálata és nyomon 
követése valós idejű PCR technikával, műgyomros emésztési kísérletek, 
emésztőenzimes adalékanyag fejlesztés. 

Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar - Biokémiai és Molekuláris 
Biológiai Intézet– A kovász vizsgálata MALDI-TOF technikával. 

Piszkei ÖKO, BIO Pékség– Kovászolás, kenyérsütés feltételeinek megteremtése. 

Mester Család-Optimum KKtKovászolás, kenyérsütés feltételeinek megteremtése. 

Multi Pékség Bt. (– Kovászolás, kenyérsütés feltételeinek megteremtése. 

Szabó Hengermalom KftAlakor tételek hagyományos őrlése. 

Első Pesti Malom, Kunszentmiklós Alakor tételek nagyüzemi őrlése. 

Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete A kutatás időszerűségét és 
fontosságát támogatja, kapcsolatot tart  a lakossággal  

A kutatás élelmiszeripari jelentőségének kiemelt támogatója a Magyar Pékszövetség 

  

2.1.3. A klímaváltozással összefüggésbe hozható abiotikus stresszhatások 
vizsgálata a toxikus fehérje tartalomra, sütőipari minőségre és beltartalmi 
paraméterekre. 
Kenyérbúza esetében több tanulmány is alátámasztotta miszerint a környezeti 
stresszhatások eredményeként a különböző tartalékfehérje frakciók expressziós szintjében 
markáns változások következnek be.  Ezeket a változásokat kontrollált fitotroni körülmények 
között precízen nyomon követhetjük, és az eredmények alapján előre modellezhetjük a 
klímaváltozás hatására bekövetkező minőségi változásokat illetve toxikus fehérjékre 
gyakorolt hatásukat. A klímaváltozási projekcióknak megfelelően olyan környezeti 
stresszfeltételeket teremtünk a klímakamrákban, amelyek az elmúlt évtizedek időjárási 
adatai alapján jellemzőek voltak és nagy valószínűséggel következnek be a jövőben a Kárpát 
medencében (pl.: kombinált hőség- és szárazság-stressz a virágzás idején) és amelyek 
előzetes tapasztalataink szerint összefüggésbe hozhatók a kalászos termések allergén fehérje 
tartalmával (pl. lisztérzékenységet okozó gliadinok mennyisége). A kísérletben vizsgált több 
kalászos genotípus allergén fehérje tartalmának minőségi és mennyiségi változásait allergén 
fehérjékre specifikus antitest alapú ELISA tesztekkel illetve HPLC-vel vizsgáljuk. Az egyes 
allergének mennyiségében bekövetkező változások okozta immunreaktivitás változás 
hatását ELISA alapú anti-IgA tesztekkel elemezzük. A vizsgálat kiemelten fontos abból a 
szempontból, hogy előzetes eredmények alapján alacsony toxikus fehérje szintű zab illetve 
alakor genotípusok a változó környezeti feltételek mellett is megtartják e kedvező fehérje 
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tulajdonságaikat, ezáltal a jövőben is biztonsággal termeszthetőek és fogyaszthatóak 
maradnak e a lisztérzékenyek számára. 

A vizsgálatok első körben kontrollált klímakamrákban zajlanak, ezekben pontosan 
szabályozható a hőmérséklet és a megvilágítás. Elengedhetetlen a talajnedvesség tartalom 
folyamatos monitorozása, és a stresszidőszakban a megfelelő nedvességtartalom beállítása. 
Terveink szerint a stresszidőszak a virágzás kezdetére és a virágzás utáni tízedik napra esik 
(10DPA), az ELISA alapú immunanalitikai vizsgálatok, illetve a HPLC technikával mért 
minőséggel összefüggésbe hozható paraméterek megállapítását érett magminták lisztjéből 
végezzük el. A tartalékfehérjék expressziója szövetspecifikus és a különböző fehérje frakciók 
expressziós szintje nagymértékben függ a stressztől és a talajviszonyoktól. A különböző 
egyedi- és kombinált stresszkezelések hatásait különböző időpontokban tartalékfehérjékre 
fókuszált transzkriptom analízissel vizsgáljuk, meghatározzuk a klímaváltozással 
összefüggésbe hozható legkritikusabb stresszösszetételt és fenofázist. A transzkriptom szintű 
elemzésből kiderül mely fejlődési stádiumban melyik típusú stressz érinti legérzékenyebben 
a növényeket, illetve ezek a változások milyen hatással vannak a magfejlődésre, a 
szemfehérje tartalomra, tartalékfehérje frakciók egymáshoz viszonyított arányára, ezzel 
összefüggésbe hozhatóan a beltartalmi- és sütőipari minőségre. 

A forgalomban kapható Romer G12-es, illetve R-Biopharm R5 antitestet tartalmazó ELISA 
méréseket a BME, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Alkalmazott Biotechnológia és 
Élelmiszertudományi Tanszékének Gluténmentes laboratóriumában végzik el. A szerológiai 
ELISA méréseket és a fehérje 1D-2D PAGE vizsgálatokat az MTA ATK Mezőgazdasági Intézet 
(MGI), Alkalmazott Genomikai Osztályán kerülnek kivitelezésre. A liszt nedvesség-, fehérje-, 
és sikértartalmat, Zeleny liszt vízfelvételi százalékot közeli infravörös spektroszkópiával (NIR) 
mérik. A glutenin/gliadin, albumin/globulin arányokat méretkizárásos kromatográfiával (SE-
HPLC), a sikérfehérjéken belül a glutenin illetve a gliadin frakció összetételének mennyiségi 
jellemzésére fordított fázisú kromatográfiát (RP-HPLC) használunk az MTA ATK 
Mezőgazdasági Intézet (MGI) Kalászos Gabona Nemesítési Osztályán. 

Várható eredmények: 
A vizsgált alakor- és zab genotípusok stressztűrő képességének felderítése. A toxikus fehérje 
tartalomváltozásának tisztázása a különböző környezeti hatásokra, megtartják e a gabonák 
alacsony káros epitóp tartalmukat a klímaváltozással összefüggő szélsőséges helyzetekben is 
vagy nem. Emellett számos tulajdonság, mint a terméshozamra, beltartalmi és sütőipari 
minőséggel összefüggő paraméterek változására is fény derül. 

Résztvevő csoportok: 
MTA ATK Mezőgazdasági Intézet (MGI), Alkalmazott Genomikai Osztály– Kontrollált 
fitotroni abiotikus stresszhatások vizsgálata a termés toxikus fehérje tartalmának 
alakulására., a kiválasztott zab és alakor genotípusok, kezelt és kontrol növények 
transzkriptom elemzése.  

MTA ATK Mezőgazdasági Intézet (MGI), Kalászos Gabona Nemesítési Osztály  
Kontrollált fitotroni abiotikus stresszhatások vizsgálata az alakor és zab termés 
fehérjetartalmának és a tartalékfehérje alfrakciók egymáshoz viszonyított arányának 
alakulására. 

MTA ATK Mezőgazdasági Intézet (MGI), Növénytermesztési Osztály– Martonvásári 
nemesítésű zab illetve alakor genotípusok szántóföldi felszaporítása, FACE 
rendszerben történő vizsgálat beállítása. 
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BME, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Alkalmazott Biotechnológia és 
Élelmiszertudományi Tanszék  - Kontrollált fitotroni abiotikus stresszhatások 
vizsgálata az alakor és zab termés beltartalmi és sütőipari paramétereinek 
alakulására és toxikus fehérje tartalmának változására.  

Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete A kutatás időszerűségét és 
fontosságát támogatja, kapcsolatot tart a lakossággal  

 

3.Kockázatelemzés 

Az eszközök, kísérleti eljárások, szakképzett személyzet, kutatói bázis rendelkezésre áll a 
feladatok teljesüléséhez. A kockázati tényezőket a különböző vizsgálati fázisok kimenetelei 
adják: Előzetes vizsgálataink során ELISA alapú vizsgálatokkal azonosítottunk néhány 
alacsonyabb gluténtartalommal rendelkező genotípust, azonban az egyelőre nem ismeretes, 
hogy az ezekben vagy a hasonlóan alacsony glutén tartalmú genotípusokban található 
fehérjék mennyire immun reaktívak a különböző genetikai háttérrel rendelkező 
betegcsoportok számára. További rizikó tényezőt jelent az optimális összetételű 
kovászkultúra előállítása. Ennek megfelelően a gluténmentes termékek előállítása is 
kérdésessé válik, ugyanakkor ezek a genotípusok és az alkalmazott, hagyományosan hosszú 
fermentációt alkalmazó sütőipari technológiák mindenképpen alkalmasak lesznek 
csökkentett gluténtartalmú termékek előállítására. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a 
termékek csak egyes lisztérzékeny betegcsoportok vagy éppen egyéb, ugyancsak 
gabonafélék fogyasztásával összefüggésbe hozható betegségtípusokkal rendelkező 
betegcsoportok számára nyújtanak alternatívát. Előfordulhat, hogy nem találunk a hazai zab-
szortimentben olyan genetikai háttérrel rendelkező genotípusokat, melyek a biztonságos 
kategóriába esnek a fehérjeprofiljuk alapján, ebben az esetben külföldi génbankokból 
származó, más génállományú fajtakört is bevonunk a vizsgálatokba. Előfordulhat, hogy a 
kiválasztott és minden igényt kielégítő genotípus nagyon érzékeny bizonyos környezeti 
stresszhatásokra ezáltal nem termeszthető biztonságosan. 
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Precíziós genetikai megoldások a hazai 
növénynemesítés és állattenyésztés 

kihívásaira  

MTA ATK MGI Készítette Sági László  
 

 

Bevezetés 

A hazai agrárium 2016-ban kiemelkedően eredményes évet tudhat maga mögött, amivel 
jelentős mértékben hozzájárult a bruttó hazai termék (GDP) tavalyi növekedéséhez. Ez a 
helyzet szinte kegyelmi állapotot teremt egy nemzeti agrárstratégia kidolgozásához, amely a 
szektor nemzetgazdasági súlyát lehet hivatott megszilárdítani. 

A magyar mezőgazdaság sokat emlegetett versenyképességének két fő pillére emelhető 
ehelyütt ki: (i) a változó éghajlati és technológiai kihívásoknak, valamint az egyre 
diverzifikáltabb fogyasztói igényeknek minél jobban megfelelő növény- és állatfajták (a 
biológiai alapok) előállítása és alkalmazása, illetve (ii) a szántóföldtől és az istállótól a 
fogyasztó asztaláig tartó, integrált és rugalmas termelési-kereskedelmi vertikum kialakítása 
(pl. Hollandia, Dánia). Ez utóbbi téma tárgyalása meghaladja jelen tanulmány kereteit, 
ugyanakkor az első területen is bőven akad tennivaló és lehetőség a versenyképesség 
javítására. És akkor nem esett még szó a jelenlegi termelési rendszerek fenntarthatóságáról, 
környezet-barátabbá tételéről vagy éppen a precíziós mezőgazdaság fejlesztéséről. 

A növénynemesítő és az állattenyésztő manapság egyaránt szembesül a genetikai tartalékok, 
az új fajták szelekciójához szükséges és rendelkezésre álló változékonyság kimerülésével. 
Nagyszámú nemzetközi tanulmány támasztja alá, hogy a főbb élelmiszer- és takarmány-
alapanyagok (pl. gabonafélék, szója, stb.) termésnövekedésének üteme csökkenő tendenciát 
mutat, és ami aggasztóbb, egyre inkább elmaradni látszik attól, amit a népesség globális 
növekedése megkövetelne. Hazánkban pedig különösen a gabonaféléknél feltűnő a 
terméshozamok rövid és középtávon is nagyfokú ingadozása. A búza és a kukorica 
termésátlagainak szélsőértékei például csak a legutóbbi 15 év során (2,6 és 5,1 t/ha, ill. 3,7 
és 7,8 t/ha) egyaránt kb. 100%-os kilengést mutattak (KSH 2016). Figyelembe véve, hogy az 
agráriumnak az élelmiszeriparral együtt alkotott részesedése a GDP-ből bőven meghaladja az 
5%-ot, az exportból pedig a 7,5%-ot is (KSH 2016), továbbá, hogy a gabonafélék részaránya a 
szántóföldi vetésszerkezetben hagyományosan több mint kétharmados, könnyen belátható, 
hogy a fenti szélsőséges termésingadozás jelenleg is érzékenyen érinti a gazdasági 
növekedés mértékét és tervezhetőségét. 

 

A mezőgazdasági termelés biológiai alapjainak javítását célzó koncepciónkat éppen ezért 
két fókuszpont köré csoportosítjuk: (i) a kórokozókkal, betegségekkel (biotikus stressz) 
szembeni ellenálló képesség növelése, valamint (ii) a termeléssel és fogyasztással összefüggő 
tulajdonságok, értékmérők javítása. (Véleményünk szerint ugyanis az előállított alapanyag 
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mennyiségét és minőségét egyszerre, párhuzamosan érdemes és szükséges javítani.) 
Mindkét fókuszponton egyaránt gondolunk a (kertészeti és szántóföldi) növénytermesztés és 
az állattartás számos szegmensére, mert megítélésünk szerint ezek integrált kezelése (pl. a 
haszonállat és takarmánya viszonylatában) hosszú távon mindenképpen hasznosabb a hazai 
mezőgazdaság egésze számára, mint az elaprózott vagy a csak helyi sajátosságokra építő és 
rövidtávú, bár a vidékfejlesztés szempontjából szintén fontos megközelítések. Ugyanakkor 
nem állítjuk, hogy kezünkben a mindentudás kulcsa, vagy javaslatunk a jövő egyetlen 
lehetséges megoldását, fő csapásirányát jelentené. Valljuk azonban, hogy semmilyen 
rendszerszintű változtatás vagy reform nem képzelhető el stabil és minőségi termelés nélkül, 
így a mezőgazdaságé sem, mert biztos biológiai alapok nélkül sikerrel nem kivitelezhető a 
rájuk épülő termelési és kereskedelmi rendszerek átalakítása sem. 

 

Az emberiség a mezőgazdaság kezdetei óta egyre tudatosabban keresi és válogatja a 
számára aktuálisan leghasznosabb növényeket és állatokat. Ehhez az időléptékhez képest 
rövid, ámde intenzív és elsősorban a növényekre nézve sikeres periódusnak számít a kémiai 
ágensekkel és a különféle sugárzásokkal végzett mutáns-előállítás időszaka. A FAO és a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adatbázisában (https://mvd.iaea.org/) 1950-től 
napjainkig több, mint 3200 hivatalosan elismert mutáns fajta (köztük mintegy 1000 a 
legfontosabb szántóföldi növényekből) szerepel, amelyeket összesen 214 fajból bocsátottak 
ki a világ több, mint 60 országában. Habár jelenleg ezeknek csak töredékét termesztik széles 
körben, mégsem mondható teljesen zsákutcának ez a nemesítés számára ma egyébként már 
elavultnak tartott technológia. A túlhaladottság oka az, hogy az alkalmazott ágens 
természetétől függetlenül az indukált mutánsok közös hátránya, hogy nem irányítható sem a 
mutáció helye és gyakorisága, sem pedig a mérete: ezért a hasznos és keresett mutációk 
mellett elkerülhetetlenül bekövetkező egyéb mutációk számos, nem kívánt mellékhatással 
járnak együtt. Más szóval, a kapott mutáns egyedek véletlenszerű eseményeket hordoznak, 
és ezeket utólag, több generáció elemzését igénylő hosszadalmas munkával kell azonosítani, 
továbbá kiszelektálni a hátrányos vagy káros mutációkat hordozó egyedeket. Ez a típusú 
feldolgozás igen gyakran meg sem valósul, mert menetközben derül ki, hogy nem érdemes 
belekezdeni, és így az egész mutációs program eredménytelen marad. 

A fenti hiányosságokat küszöbölik ki azok a precíziós genetikai eljárások, amelyeket 
összefoglalóan a gén- vagy genomszerkesztés névvel illetnek (ld. Balázs és Sági 2016; 
Venetianer 2016). Ezek közül viszonylagos egyszerűsége miatt itt most a CRISPR/Cas9 
rövidítéssel ellátott, RNS és fehérje alapú genomszerkesztési módszert emeljük ki, amely 
nagy ütemben fejlődik, és világszerte máris épül be a nemesítési programokba. Ezen 
precíziós eljárások közös jellemzője, hogy a beavatkozás helye és mérete tervezhető és 
irányítható, ennél fogva jól ismert gén(ek)re lehet velük fókuszálni. Az új generációs DNS 
szekvenálási technológiáknak köszönhetően ma már egyre több haszonnövény és -állat teljes 
genomja válik ismertté, és így az ezeket alkotó gének funkciója is egyre pontosabban 
meghatározható. Röviden, a géntechnológia segítségével megismerjük a gének működését, 
és ennek alapján a precíziós genomika alkalmazásával a génváltozatok széles választékát 
állíthatjuk elő sokféle növényben és állatban. A legegyszerűbb esetben ezek a változatok 
(allélok) egy lerövidített és ilyen módon működésképtelen, „elrontott” fehérjét kódolhatnak, 
vagy pedig olyan pontmutáció(ka)t hordozhatnak, amelyek egy vagy több kiválasztott 
aminosavban megváltoztatják a fehérje szerkezetét, és ezáltal akár lényeges tulajdonságait 
is. Jó példa erre a humán inzulin régebben előállított új, mutáns formái, amelyek 

https://mvd.iaea.org/
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cukorbetegekbe juttatva szükség esetén gyors és erőteljes hatást, vagy – ha az kell – éppen 
fordítva, tartósan elhúzódó hatást fejtenek ki. További előny, hogy a precíziós mutáns 
növények és állatok természetes módon integrálhatók a fajta előállítás jelenlegi 
folyamatába, sőt, szerves részét képezik, mert jelentősen bővítik pl. a marker alapú 
szelekcióhoz (MAS) szükséges genetikai választékot. 

A géntechnológiai fejlesztések eredményeképpen tehát a hagyományos mutációs eljárások 
véletlenszerűsége és káros velejárói helyett, pontos és irányított genetikai eszközökkel a 
természet kohójában már bizonyított és tervezett változatok állíthatók elő a precíziós 
nemesítés során. Ezek a technológiák új minőséget és ugrásszerű lökést adnak az 
„elfeledett” mutációs nemesítésnek.  

 

A fentiek alapján a továbbiakban felvetett konkrét stratégiai pontok és javasolt példák a 
hazai agrárszektor széles skáláját fedik le. Az egyes témákat és alkalmazási területeket 
egységes logikai láncra fűzve mutatjuk be, amelynek elemei: 

 A megoldandó probléma bemutatása, (mező)gazdasági jelentősége 

 A javasolt megoldás vázlata és indoklása, realitása és kockázatai 

 A kivitelezés lépései, a lehetséges együttműködők bemutatása és tervezett szerepük 

 Az elérendő eredmények jelentőségének, realitásának és várható hasznának 
értékelése 
 

1. Betegségrezisztenciák széleskörű kialakítása 

A modern mezőgazdaság fontos kihívása az olyan fajták előállítása, amelyek minél több 
kórokozóval, kártevővel szemben hordoznak rezisztenciát. Ez két szempontból is nehéz 
feladat: egyfelől a hagyományos nemesítési eljárásokkal gyakran olyan tulajdonságokra 
szelektálunk, amelyek szembe mennek az ellenálló képesség kialakításával, másfelől a 
klímaváltozás és a globális mobilitás olyan új kórokozók (főleg vírusok, baktériumok, 
gombák) és kártevők gyors elterjedését idézheti elő akár kontinensek között is, amelyekre a 
helyi fajták nincsenek felkészülve. Az evolúció a DNS örökletes megváltozásain, a mutációkon 
keresztül csak hosszú távon képes kialakítani rezisztens szervezeteket. Ezt a folyamatot 
nemesítési eljárásokkal fel lehet ugyan gyorsítani, de a modern biotechnológiák révén az 
eredményt akár egy-két generáció alatt is el lehet érni. Ehhez érdemes segítségül hívni a 
precíziós nemesítés legújabb vívmányait (ld. fent), amelyeket állatokban és növényekben 
egyaránt lehet, sőt célszerű alkalmazni. 

 

1.1. Surlókórra rezisztens export bárányok előállítása 

A probléma 
A surlókór a prion betegség (közismerten, de helytelenül „kergemarhakór”) változata 
juhokban és kecskékben. A prionok fehérje természetű fertőző ágensek, amelyek széles 
körben megtalálhatók az emlősökben. A PRNP gén kódolja a normális fehérjét (PrPC), ami a 
sejtek, főleg az idegsejtek membránján található. A szervezetbe jutó vagy ott kialakuló, 
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abnormális térszerkezetet felvevő fehérje (PrPSc) a normális fehérjék térszerkezetét 
megváltoztatva, azokat is kórossá alakítja. A kóros prion fehérjék felhalmozódása az 
idegrendszerben betegséget, mégpedig lassan kialakuló, gyógyíthatatlan betegséget okoz. 
Bizonyos körülmények fennállása esetén a fertőző prion ágensek állatról emberbe jutva 
újabb megbetegedéseket idézhetnek elő. Emiatt nagyon fontos, hogy a hazai, mintegy 1,2 
milliós juhállomány mentes legyen a surlókórtól. Szerencsére a prion fehérjének vannak 
olyan változatai, amelyek csak nagyon nehezen alakíthatók abnormális térszerkezetűvé. 
Ezeknek a variánsoknak a feldúsítása vagy kizárólagossága révén a juh populációk surlókór 
mentessé tehetők. Ez azonban folyamatos genetikai tesztelést igényel, amit hazánkban 
jelenleg egyetlen akkreditált laboratórium sem végez. A vizsgálatokra Németországban kerül 
sor, ráadásul meglehetősen borsos áron, de a problémát sajnos így sem sikerült teljesen 
orvosolni. A múlt század kilencvenes éveitől ugyanakkor egyre gyakoribbak Európában az ún. 
atípusos megbetegedések. Ezeknek nagyon nehéz a diagnosztizálása, és emiatt magas a 
rejtettsége. Atípusos megbetegedések szórványosan Magyarországon is előfordulnak. 
Ezekben az esetekben hasonló a betegség létrejötte, csak a megjelenési formája különbözik. 
Az atípusos formák előfordulása éppen azokban a fajtákban magasabb, amelyekre jelenleg a 
szelekció irányul. Ez előrevetíti a betegség további terjedését. 
A normális PrPC fehérje pontos funkciója nem tisztázott minden részletében, de sokféle 
folyamatban vesz részt. Az bizonyos, hogy mesterségesen génkiütött állatokban, amelyek 
nem hordozzák a PRNP gént (és így a fehérjét sem termelik) semmilyen fenotípusos 
elváltozás nem tapasztalható: az állatok hosszabb ideig egészségesek, prion betegség nem 
alakítható ki bennük, és ez igaz a kérődző háziállatokra is. 
 
Megoldási javaslat 
A precíziós nemesítéssel lehetőség nyílik olyan juhok előállítására, amelyek nem termelnek 
saját prion fehérjét. Emiatt az ilyen állatok sem a klasszikus, sem pedig az atípusos 
surlókorban nem betegednének meg rövid életük (3-5 hónap) során, ugyanakkor termelési 
és egyéb tulajdonságaikban megegyeznének a normális bárányokéval. Ezek az állatok 
könnyen eladhatók, és szükségtelen lenne genetikai tesztelésük a PRNP gén allélváltozataira. 
  
Kivitelezés 
A tervezett munka itt részletezett lépései már hazai intézmények együttműködésében is 
kivitelezhetők. 
• Embrió előállítás hazai, elsősorban húshasznosítású juh populációkból (pl. cigája, 
merinói, Dorper, stb.): az embriók szuperovulációt követő létrehozása hagyományos 
termékenyítéssel.  
• Mutáns embriók előállítása CRISPR/Cas9 módszerrel: a juh PRNP gén 5’ végére 
tervezett ’guide’ RNS és a Cas9 RNS mix mikroinjektálása az egysejtes juh embriók 
citoplazmájába, ami in vitro körülmények között kialakítja a PRNP mutációt az embriókban.  
• A manipulált embriók visszaültetése recipiens állatokba: az in vitro tenyésztett 
embriók beültetése blasztociszta állapotban rutinszerű eljárás. 
• A megszületett utódok molekuláris igazolása: az utódok előszűrése T7 endonukleáz 
teszttel történik, majd a kiválasztott állatokban célzott DNS szekvenálással állapítható meg 
pontosan a tervezett mutáció létrejötte. Ezt követi a homozigóta vonalak előállítása. 
• A mutáns utódok húsminőségi vizsgálata: a létrehozott bárányokon húsanalitikai, 
valamint organoleptikus tesztek végrehajtása. 
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Javasolt együttműködő partnerek: 
 NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet (MBK), Kérődző Genom Biológia 
(KGB)  Csoport (vezető kutató: Hiripi László) – juh embriók génszerkesztése, a mutációk 
molekuláris  igazolása, a kívánt mutáns embriók kiválogatása 
 Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma (DE AGC), Karcagi 
Kutató Intézet  (vezető kutató: Monori István) – juh embriók kimosása és átültetése, a 
mutáns bárányok felnevelése és  minőségi vizsgálata 
 
Értékelés 
A kutatás teljes mértékben alkalmazott jellegű, az eddig elért eredmények jól megalapozzák 
a program megvalósíthatóságát. A kialakítandó néhány bázispáros kiesés a hatályos 
jogszabályok szerint nem esik a genetikailag módosított kategóriába, így a munka 
kivitelezése és engedélyeztetése biztosítottnak látszik. A kísérlet minden egyes eleme jól 
kézben tartott technika a lehetséges együttműködő intézetekben, ezért kivitelezésének 
várható sikeressége nagyon magas fokú. Ettől számítva az állományok védettsége 
hagyományos keresztezéssel 5-6 év alatt elérhető. 
 

1.2. Sertés reprodukciós és légzőszervi szindróma vírus ellen rezisztens 
hazai sertésállományok kialakítása 

A probléma 
A sertés reprodukciós és légzőszervi szindróma vírus (PRRSV, arterivírus nemzetség) okozta 
fertőzés a kocaállományban nagyon súlyos reprodukciós zavarokat okoz, a malacokban pedig 
jellegzetes légzőszervi elváltozásokat, amelyek végül az elhullásukat eredményezik. 
Hazánkban 1996-ban jelent meg a kórokozó, és jelenleg a nagyüzemi állomány kb. 25-30 
százaléka érintett. A PRRSV más RNS-vírusokhoz hasonlóan rendkívül változékony, ami 
megnehezíti a kimutatását és a hatásos oltóanyag készítését is. Megelőző kezelés céljára 
hatékony vakcinázási lehetőség ezért jelenleg nem áll rendelkezésre. A vírus a szervezet 
bizonyos (makrofág) falósejtjeit támadja meg, és az így legyengült immunrendszer komoly 
célpontja a másodlagos bakteriális vagy vírusos fertőzéseknek. A hazai sertésállományban a 
betegség elleni védekezés többletköltségei a legóvatosabb becslések szerint is legalább 1500 
Ft körüli összegre tehetők vágóállatonként, ami az évi mintegy 1,5 milliós vágásra vetítve 
jóval több, mint 2 milliárd forintos veszteséget tesz ki évente. A veszteség elsősorban a 
rosszabb takarmányértékesítésből, a gyógyszerek költségéből, a malacok fejlődésbeli 
lemaradásából, a kocák vetéléséből és más szaporodásbiológiai következményekből adódik 
össze. 

A vírus az állatok szervezetébe úgy jut be, hogy felhasználja a falósejtek membránjában 
található CD163 nevű receptor fehérjét. Ez a fehérje központi helyet foglal el az 
immunológiai folyamatokban, így megköti a hemoglobin és más fehérjék közti komplexet, 
továbbá szerepet játszik bizonyos immunsejtek érési folyamataiban, valamint gyulladások 
leküzdésében. Ami a fő, hogy a vírus nem képes megfertőzni a sertést, amennyiben ez a 
receptor nem működik.  

 

 

 



184 

Megoldási javaslat 
A tavalyi évben jelent meg egy jelentős kutatási eredmény: itt a CRISPR/Cas9 
genomszerkesztési technológia segítségével olyan mutációt alakítottak ki a sertés CD163 
receptor génjében, amelynek következtében a CD163 fehérje nem jelenik meg a sertések 
immunsejtjeinek felszínén. A sertések a PRRSV vírus mindkét fő változatával szemben 
rezisztensnek mutatkoztak, ugyanakkor semmilyen látható és mérhető tulajdonságukban 
nem különböztek a normál sertésektől. Az eljárást követően a malacok idegen örökítő 
anyagot, DNS-t nem hordoznak, mivel a CRISPR/Cas9 rendszer RNS és fehérje formájában 
vihető be az egysejtes zigótákba, ahol végbemegy a precíziós mutáció előállítása a 
célgénben. Ez a mutáció azután már öröklődik a következő generációkban, és két 
nemzedékben (vagy akár már az elsőben) kialakítható, majd felszaporítható a stabil, 
homozigóta vonal. 

A legfrissebb eredmények (2017. február) szerint nem szükséges a teljes gén „elrontása”, 
kiiktatása, hanem elegendő egy pontosan meghatározott, mutáns fehérjeszakasz kialakítása. 
Ebben az esetben a sertés sejtek továbbra sem fertőzhetők a vírussal, viszont a CD163 
eredeti biológiai funkciója is épségben megmarad. Véleményünk szerint ezt a rezisztencia 
tulajdonságot érdemes kialakítani hazai sertéspopulációkban is. A mutáció bekeresztezhető 
más genomszerkesztett állományokból is, azonban ha tisztán meg szeretnénk őrizni a 
fajtajellegeket, ez akár több évtizedes nemesítői munkát is jelenthet. Emiatt mindenképpen 
érdemes közvetlenül elvégezni ezt a precíziós nemesítési feladatot. 

 

Kivitelezés 
A tervezett munka már hazai intézmények együttműködésében is kivitelezhető. 

• Embrió előállítás hazai sertés fajtákból (elsősorban mangalica és magyar nagyfehér): 
in vitro termékenyítés vágóhídi petefészkekből származó petesejtek, valamint friss ejakulált 
vagy mellékhere sperma felhasználásával (NAIK által fejlesztett módszer mangalicára). 

• Mutáns embriók előállítása CRISPR/Cas9 módszerrel: a sertés CD163 gén SRCR5 
régiójára tervezett ’guide’ RNS és a Cas9 RNS mix mikroinjektálása az egysejtes sertés 
embriók citoplazmájába, ami in vitro körülmények között kialakítja a CD163 mutációt az 
embriókban.  

• A manipulált embriók visszaültetése recipiens állatokba: az in vitro tenyésztett 
embriók beültetése blasztociszta állapotban rutinszerű eljárás.  

• A megszületett utódok molekuláris igazolása: az utódok előszűrése T7 endonukleáz 
teszttel történik, majd a kiválasztott állatokban célzott DNS szekvenálással állapítható meg 
pontosan a tervezett mutáció létrejötte. Ezt követi a homozigóta vonalak előállítása. 

• A CD163 mutáns utódok takarmányozási és húsminőségi vizsgálata: a létrehozott 
vonalakkal klasszikus takarmányhasznosítási vizsgálatok, valamint húsanalitikai és 
organoleptikus tesztek végrehajtása. 

 

Javasolt együttműködő partnerek: 
 NAIK MBK, KGB Csoport (vezető kutató: Hiripi László) – sertés embriók 
termékenyítése és  génszerkesztése, a mutációk molekuláris igazolása, a kívánt mutáns 
embriók kiválogatása 
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 NAIK Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet (ÁTHK) – sertés 
embriók  termékenyítése és átültetése, a mutáns malacok felnevelése és minőségi 
vizsgálata 

 DE AGC, Karcagi Kutató Intézet (vezető kutató: Monori István) – sertés embriók 
átültetése, a mutáns  malacok felnevelése 

 

Értékelés 
A kutatás teljes mértékben alkalmazott jellegű, hiszen más országokban többé-kevésbé 
hasonló módszerekkel és más fajtákban a kísérlet már sikeresen megvalósult. A mutációk 
ilyen típusának kialakítása meglehetősen egyszerű, emiatt a program nagyon jó eséllyel 
kivitelezhető hazai fajtákban is. A kísérleti szakaszt követően kb. 6-8 év alatt a megfelelő 
populációk teljes védettsége biztosítható. A kialakítandó néhány bázispáros kiesés (deléció) a 
hatályos jogszabályok szerint nem esik a genetikailag módosított kategóriába, így a kísérletek 
kivitelezése és engedélyeztetése biztosítottnak látszik. 

 

1.3. Afrikai sertéspestis elleni rezisztencia kialakítása hazai sertésekben 

A probléma 
Az afrikai sertéspestis (ASP) szintén vírusos megbetegedés, amelynek tünetei nagyon 
hasonlítanak a klasszikus sertésláz tüneteihez. A betegség a sertések nagyarányú elhullását 
okozza. Gyógyítani nem lehet, és jelenleg nincs vakcinázási lehetőség sem a betegség 
kivédésére. Az egyetlen védekezési lehetőség a fertőzött állományok azonnali felszámolása 
és karantén kialakítása. A fertőzést egy DNS (asfi)vírus okozza, amely rovarok közvetítésével 
fertőz, emiatt viszonylag gyorsan és messzire képes terjedni. Jelenleg Kelet-Európa számít 
fertőzött területnek. Ami komoly aggodalmat okoz, hogy az ASP nagyon közel került 
hazánkhoz, vélhetően Kárpátalján is felütötte a fejét Ukrajnában. A klasszikus virológiai 
ismeretek alapján bevezetett intézkedésekkel még egy ideig fenntartható hazánk 
betegségmentessége, ám minden előjel arra mutat, hogy az ASP előbb-utóbb sajnos meg fog 
jelenni Magyarországon. Ez a teljes sertéságazatra nagyon komoly hatással lesz, különös 
tekintettel az export húskészítményekre. Ezért óriási gazdasági potenciált jelentene egy 
olyan sertésállomány, amely rezisztens a betegséggel szemben. 

 
Megoldási javaslat 
A precíziós nemesítés ebben az esetben is kínál lehetséges megoldást. A sertésben található 
egy ún. RelA gén. A génről képződő RELA fehérje egy nagyon fontos transzkripciós faktor 
komplex egyik tagja, amely rengeteg sejtszintű anyagcsere-folyamatot szabályoz, valamint 
többféle immunreakcióban is közreműködik. A RELA fehérjének fontos szerepe van az ASP 
megjelenésében, habár a fehérje és a sertéspestis vírus közti molekuláris kölcsönhatás még 
nem pontosan ismert. Az azonban érdekes megfigyelés, hogy az Afrikában őshonos 
varacskos disznóban található génváltozat (allél) három ponton eltér a sertés RelA génjétől, 
ami egy-egy aminosav megváltozását idézi elő. Ez azért fontos, mert a varacskos disznó 
ugyan megfertőzhető a vírussal, de nem betegszik meg, azaz semmiféle tünetet nem mutat. 
A precíziós nemesítés eszköztárával lehetőség nyílik ennek a három aminosavnak az 
átszerkesztésére a sertés RELA fehérjéjében. Ez a feltételezések szerint megakadályozná a 
betegség kialakulását, még ha magát a fertőzést önmagában nem is képes meggátolni. A 
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skóciai Roslin Intézet tavaly előállította genomszerkesztéssel azokat a malacokat, amelyek 
hordozzák ezt a mutációt, és az utódok biológiai tesztelése hamarosan megkezdődik. Ennek 
a mutációnak a kialakítása tehát nagyon előnyös lehet mind biológiailag, mind gazdaságilag. 

 

Kivitelezés 
A program kivitelezése és a megvalósításban résztvevő intézmények listája megegyezik a 
PRRSV-nél imént leírtakkal (ld. fent). Jelentőségét és logisztikáját tekintve mindenképpen 
indokolt és gazdaságos a két program párhuzamos indítása és végrehajtása. Az egyetlen 
technikai eltérés a mutáció előidézésének módjában van: 

• Mutáns embriók előállítása CRISPR/Cas9 módszerrel: a sertés RelA gén célzott 
régiójára tervezett ’guide’ RNS és a Cas9 RNS mix, valamint az aminosavak cseréjét biztosító 
három oligonukleotid mikroinjektálása az egysejtes sertés embriók citoplazmájába, ami in 
vitro körülmények között kialakítja a három mutációt (és azok kombinációit) az embriókban. 

• A RELA mutáns utódok takarmányozási, és húsminőségi vizsgálata csak akkor futna le, 
ha az előzetes virológiai közlemények/vizsgálatok igazolják, hogy az állatokban nem alakul ki 
a betegség. 

 

Javasolt együttműködő partnerek: 
 NAIK MBK, KGB Csoport (vezető kutató: Hiripi László) – sertés embriók 
termékenyítése és  génszerkesztése, a mutációk molekuláris igazolása, a kívánt mutáns 
embriók kiválogatása 

 NAIK ÁTHK – sertés embriók termékenyítése és átültetése, a mutáns malacok 
felnevelése és minőségi  vizsgálata  

 DE AGC (vezető kutató: Monori István) – sertés embriók átültetése, a mutáns malacok 
felnevelése 

 

Értékelés 
A kutatás részben alapkutatás, részben alkalmazott kutatás. Jelenlegi ismereteink alapján 
még nem állíthatjuk biztosan, hogy a genomszerkesztéssel kialakított állomány valóban 
toleráns lesz a kórokozóra, de a fent vázolt stratégia a legígéretesebb. A mutációk ilyen 
típusának kialakítása – a három aminosav cseréjét biztosító oligonukleotidokkal – 
komplikáltabb, mint az előző esetben, mert ennek hatékonysága alacsonyabb, így a 
megvalósíthatósága is nehezebb, illetve költségesebb. Ugyanakkor a kialakítandó három 
pontmutáció a jelenlegi szabályozási tervezetek szerint nem kerül a genetikailag módosított 
kategóriába. 

 

1.4. Precíziós génszerkesztési technológia kidolgozása baromfiban 

A probléma 
A hazai állattartás jelenleg legnagyobb károkat okozó és ezért a legsürgősebben megoldást 
kívánó fertőző betegsége kétségtelenül a madárinfluenza (Orthomyxoviridae család, „A” 
vírusnemzetség). A 2016 novemberében kezdődött járvány során eddig közel 3,5 millió 
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baromfit (zömmel vízi szárnyast: kacsát és libát, kisebb mértékben csirkét és pulykát) kellett 
leölni, és a károk enyhítésére eddig mintegy 3 milliárd forintot különítettek el. A teljes 
veszteség azonban nagyságrendileg 10 milliárd forint körül mozoghat egyrészt a külföldi 
importőrök által visszamondott szerződések, másrészt az új állományok be nem telepítése 
okán fellépő termeléskiesés miatt. Az ennek következtében a hazai feldolgozó üzemekben 
keletkezett munkaerő-piaci feszültségek kezelése pedig már meg is haladja az ágazat 
lehetőségeit.  

Az állomány madárinfluenza elleni védőoltása Magyarországon tilos. Mivel a védőoltás csak 
részleges védelmet ad, ezért a vírus tartósan fennmaradhat a baromfiállományokban, 
lehetőséget teremtve ezzel további genetikai módosulásra és még virulensebb törzsek 
kialakulására. A beoltott állatok ezen felül torzítják és megnehezítik a betegség 
megjelenésekor végzett diagnosztikai szűrést. 

E pillanatban még nem állnak rendelkezésre genomszerkesztési stratégiák erre a kórokozóra, 
de világszinten kiterjedt vizsgálatok folynak annak meghatározására, hogy a vírus-madársejt 
kölcsönhatás mely molekuláris lépése(i) támadható(k) precíziós genetikai eljárásokkal. 

 

Megoldási javaslat 
Ahhoz, hogy a hazai agrárkutatás ezen a területen se maradjon le, érdemes lenne nemzeti 
keretek között kifejleszteni a baromfi genomszerkesztési technológiáját. Így, ha sikerül 
valahol kidolgozni egy a madárinfluenza ellen használható stratégiát, az azonnal adaptálható 
lesz hazánkban is. Ugyanakkor egy hazai technológia más problémák megoldására (pl. 
ivaralapú szelekció a tojóállományokban) is hosszú távon sikerrel alkalmazható lenne. 

Bár madaraknál a CRISPR/Cas9 rendszer szintén működik, azonban technikailag jóval 
bonyolultabb, mint az emlősök esetében. A módszer ún. őscsíra (PGC) sejtekre épül, amelyek 
korai madárembriókból izolálhatók és fenntarthatók sejttenyészetben. Ebben az állapotban 
lehetőség van a sejtekben a mutációk létrehozására, ami (az emlősökhöz hasonlóan) 
megoldható úgy, hogy DNS-t nem, csak RNS-t és/vagy fehérjét juttatunk a sejtekbe. Ezután 
ezek a PGC sejtek visszainjektálhatók korai madárembriók érrendszerébe, amelyen keresztül 
eljutnak az ősivarlécbe. A megszületett madarak ivarsejtjeinek egy része tehát hordozza az 
előidézett mutációt. Ezen madarak utódai között már lesz olyan, amelynek minden sejtje 
hordozni fogja a precíziós genetikai változást. A technológia egyes elemei a NAIK-MBK 
Állatbiotechnológiai Főosztályán már rendelkezésre állnak, de a rendszer teljes kiépítéséhez 
és optimalizálásához további vizsgálatok szükségesek. 

 

Kivitelezés 
A tervezett munka menete és a megoldandó lépések: 

 A termékenyített baromfitojásokból (gödöllői Haszonállat Génmegőrzési Központ, 
http://genmegorzes.hu) őscsíra sejteket (is) tartalmazó sejtpopuláció izolálása. 

 A sejtpopulációból szelekciós lépések és táptalajok alkalmazásával tiszta ősivarsejt 
tenyészet előállítása: ez hosszú távú tárolás céljára lefagyasztható. 

 Az ősivarsejtek visszaültetése korai madárembriókba. 
A fenti három lépés már adaptálva van a NAIK MBK Alkalmazott Embriológia és Őssejt 
Kutatócsoportban. A még megoldandó lépések a következők: 
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 A PGC sejtek transzfektálásának optimalizálása: ez történhet a célra már kifejlesztett 
és kapható transzfekciós ágensekkel, vagy elektromos kezeléssel (elektroporáció). 

 A PGC sejtek transzfektálása a CRISPR/Cas9 rendszer elemeivel: ehhez olyan célgént 
(pl. ovalbumin) érdemes választani, amelynek mutációja nem okozza a sejt pusztulását. Ezt 
követően természetesen pontosan jellemezni kell a kialakított mutációkat. 

 A kezelt sejtek visszaültetését a megszületett utódok vizsgálata és jellemzése követi. 
Az állatokból keresztezéssel a következő generációban létrehozhatók a génszerkesztett 
baromfik. 
  

Javasolt partnerek: 
 NAIK MBK, Állatbiotechnológiai Főosztály (vezető kutatók: Gócza Elen, Hiripi László) – 
baromfi őssejt  tenyészetek előállítása és génszerkesztése, a mutációk molekuláris 
igazolása, a kívánt mutációkat  hordozó embriók előállítása és kiválogatása 

 Földművelésügyi Minisztérium Haszonállat Génmegőrzési Központ (vezető kutató: 
Patakiné Várkonyi  Eszter) – baromfi és tojás alapanyag fenntartása, ill. előállítása 

 

Értékelés 
A kutatás teljes mértékben metodikai jellegű alap-/alapozó kutatás. A technológia 
kifejlesztése önmagában nem garancia a végső cél, a madárinfluenzára ellenálló/toleráns 
fajta kialakítására. Mint alapkutatás, a téma közepes kockázatú. Érdemes azonban 
figyelembe venni a várható hasznot is, nevezetesen, hogy a kidolgozott technológiával 
számos komoly gyakorlati probléma oldható meg. Az ígéretes alkalmazások közé tartozik a 
tojóállományok már említett ivaralapú szelekcióján túl a PGC sejt alapú génmegőrzés, ami 
baromfinál in vitro módszerekkel máig megoldatlan. 

 

1.5. Fogékonysági gének mutációival előidézett vírusrezisztencia 
növényekben 

A probléma 
Az elhúzódó meleg őszi és tavaszi időszakok kedveznek a növények vírusfertőzéseinek. A 
növények vírusos betegségeinek gyakori jellemzője, sőt rákfenéje, hogy ha a fertőzés 
fellépett és a tünetek megjelentek, többnyire már nincs mit tenni. Az ilyen betegségek 
esetében a megelőzés az egyedüli lehetőség, és ennek leghatékonyabb formája a rezisztens 
fajta. 

Jó példa erre a sharka (bolgárul: himlő) vagy szilvahimlő (poty)vírus okozta betegség, 
amelynél tartós megoldást csak a beteg fák kivágása jelent, és ezt is kombinálni kell a 
közvetítő levéltetvek rendszeres pusztításával. A helyzet komolyságát mutatja, hogy a 
faiskolákban egyetlen egy vírussal fertőzött facsemete jelenléte sem megengedett. A 
toleráns fajták telepítése vagy megtűrése sem javallott, mivel ezek is fertőződnek, és így 
elősegítik a vírus átterjedését az addig egészséges egyedekre. Ugyancsak a potyvírusok 
családjába tartozik még a gabonaféléket fertőző mintegy 50 vírus egy része is. A potyvírusok 
egyébként is az egyik legsikeresebb növényi víruskórokozók, igen jelentős kártétellel és 
kiterjedt gazdanövény körrel. Ide tartozik a Solanaceae növénycsalád is, számos gazdaságilag 
fontos növényfajjal (burgonya, paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, stb.), valamint a 
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csonthéjas gyümölcsfák: az ezek súlyos veszteségeit okozó vírusok (ld. fent) közül számosan 
a potyvírusok tagjai. 

Komoly veszélyt jelent továbbá a kertészeti hajtatás során pl. a paradicsom sárga 
levélgöndörödés (vagy levélsodródás) vírusa, ami viszont a geminivírusok családjához 
tartozik. Ennek kizárólagos vektora egy molytetű (vagy liszteske), amit üvegházban vagy fólia 
alatt, párás meleg körülmények között igen nehéz kontrollálni. Ma már vannak olyan 
mediterrán régiók, ahol a molytetű (és így a vírus) a klímaváltozás következtében annyira 
elterjedt, hogy felhagytak a paradicsom termesztésével, mert a termésveszteség meghaladta 
a 80%-ot. Bár a hazai hajtatott paradicsom területe az elmúlt 10 évben mintegy a felére, 400 
hektár alá csökkent, a hajtatott zöldségfajok között Magyarországon a paprika mögött így is 
a második helyet foglalja el. Ugyanakkor a termésátlagok növekedésének köszönhetően a 
megtermelt hajtatott paradicsom évi mennyisége változatlanul 110-120 ezer tonna körül 
mozog. Ez a volumen forogna veszélyben a vírus széleskörű elterjedésével, mert a fiatalon 
megfertőződött növény nem terem piacképes bogyót, és az idősebbeken is gyakori a virág 
„elrúgása”. Fontos adalék, hogy a molytetű elleni vegyszeres védekezés a folyamatosan érő 
termésben felhalmozódó növényvédőszer-maradványok veszélye miatt nem lehetséges. 

A fenti példák jól érzékeltetik, hogy a vírusok a kertészeti és szántóföldi növénykultúráknak 
egyaránt jelentős károsítói. 

 

Megoldási javaslat 
Ilyen széleskörű, általánosan előforduló biológiai kártételre nehéz univerzális megoldást 
kidolgozni, de az utóbbi évek felgyorsult genomikai kutatása számos olyan növényi gént 
azonosított, amelyek az egyes kórokozókkal szembeni fogékonyságért felelősek, mert 
valamilyen módon támadási felületet, behatolási lehetőséget nyújtanak a kórokozónak. Több 
esetben kiderült, hogy ezeknek az ún. fogékonysági géneknek a mutáns variánsai – a funkció 
elvesztésével – természetes rezisztenciát biztosítanak a gazdanövénynek: az ilyen recesszív 
rezisztencia géneket (gyakran öntudatlanul) a hagyományos nemesítés is régóta felhasználja. 
Azok a recesszív mutációk, amelyek inaktiválják a gént vagy a fogékonyságért felelős 
szakaszát, gyakran áttörhetetlen és tartós rezisztenciát idéznek elő. Ez nagy előnyt jelent a 
klasszikus, domináns rezisztencia génekkel szemben, amelyek sok esetben csak néhány 
rasszra specifikusak, és gyakran hamar megjelenik az ezt áttörő, új patogén variáns. 

A fogékonysági génekből tehát génszerkesztéssel recesszív rezisztencia gének állíthatók elő 
sok olyan növényfajban, ahol ilyen gének ismertek, és a növény-patogén kölcsönhatás jól 
jellemezve van. 

A precíziós nemesítéssel először valósítható meg minimális beavatkozással a már termesztett 
és közkedvelt, de betegségre fogékony fajták tartósan ellenállóvá alakítása. A hagyományos 
úton előállított ellenálló fajtáknál a nemesítő egy rezisztens genotípust használ fel 
génforrásként, aminek elkerülhetetlen velejárója, hogy az új fajta lényegesen eltér az 
eredeti, javítandó fajtától, hiszen – a keresztezések eredményeképpen – a felhasznált 
rezisztencia forrás genomját is tartalmazza részben vagy egészben. A precíziós genetika 
segítségével azonban megvalósítható az eredeti fajta egyszerű „javítása” (a szó szoros 
értelmében vett nemesbítése) azáltal, hogy csak a fogékonyságért felelős gén(eke)t 
szerkesztjük át, miközben az összes többi, kedvező tulajdonsága változatlan marad. 
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Ilyen kiváló fajta a besztercei szilva, ami a magyar szilvakultúrából született számos 
hungarikum (pl. szilvapálinka, szilvalekvár) nélkülözhetetlen alapanyaga. Ez a középkor óta 
folyamatosan termesztésben lévő fajta magvaváló, magas cukortartalmú és kiváló zamatú, 
de ugyanakkor igen fogékony a szilvahimlő vírusra, és ezért visszaszorulóban van a 
termesztése. Ennek az egyetlen tulajdonságnak a javításával új esély adható ennek a régi 
magyar fajtának; annál is inkább, mert a fák hosszú életciklusa miatt hagyományos 
nemesítéssel ez évtizedekbe telne. Ha kevésbé égető is a helyzet, de ugyanezek az érvek 
elmondhatók a gabonafélék esetében is (pl. tájfajták, stb.). 

Nem is olyan véletlenül kínálkozik erre a problémára egy viszonylag átfogó megoldási 
lehetőség. Ez azon alapszik, hogy a vírusok kisméretű genomja általában kevesebb, mint 10 
gént tartalmaz, ezért szaporodásukhoz, életciklusuk lebonyolításához igénybe kell venniük a 
gazdaszervezet „segítségét”. Ezen a ponton lép be a képbe az elF4F jelű fehérjekomplex, ami 
a magasabb rendű szervezetek fehérjeszintézisének indítását végzi oly módon, hogy a fej 
felőli (5’) végén „kiegyenesíti” a hírvivő mRNS molekulát, lehetővé téve ezzel a riboszóma 
hozzákapcsolódását. A potyvírusok nagy csoportja (de más vírusok is) hozzáköti egy 
fehérjéjét (VPg) az elF4F komplex meghatározott fehérjetagjaihoz, és így „meghekkelve” a 
növényi fehérjeszintézist, azt saját szaporodása szolgálatába állítja. Ebben az értelemben 
tehát az elF4F komplexet kódoló gének is felfoghatók fogékonysági géneknek (ld. fent). Ha 
azonban ezekben a célgénekben megfelelő mutáció lép fel (a természetben számos ilyen 
ismert), akkor a vírus nem képes szaporodni, és a növény tartósan rezisztens lesz. Ennek 
ismeretében nincs más teendő, mint ezekre a transzlációs faktorokra nézve ilyen (akár 
természetes) mutációkat előállítani a potyvírusok legfontosabb gazdanövényeiben (ld. szilva, 
gabonafélék, burgonya). Tapasztalatból ismert, hogy még a durva, működésképtelen (null) 
mutációktól sem kell tartani, hogy a fehérjeszintézis teljes leállását okoznák a növényben, 
mert az elF4F fehérjekomplex legalább kétféle formában létezik, amelyek közül a vírusok 
többnyire csak egyhez képesek kapcsolódni. Az egyes komplextagok hibáját tehát a másik 
komplex kompenzálni tudja, így a növény az ilyen mutációk hatására semmilyen 
megváltozást nem mutat. 

Jelen ismeretek szerint a potyvírusok zöme – gazdanövénytől függetlenül – hasonló 
szaporodási stratégiát követ, ezért az itt leírt védekezési módszer viszonylag széles körben 
alkalmazhatónak látszik.  

 

Kivitelezés 
A cél eléréséhez többféle forgatókönyv áll rendelkezésre. Amennyiben a növényben, 
transzgén formájában folyamatosan működik a ’guide’ RNS-t és a Cas9 fehérjét kifejező 
konstrukció, akkor az genetikai hasadással eltávolítható a mutáns növények utódaiból. Mivel 
a CRISPR/Cas9 rendszer „transz” helyzetből, azaz egy távoli kromoszóma pozícióból is képes 
kialakítani a mutációt, ezért a létrehozott mutáns növények öntermékenyített utód 
generációiból kiválogathatók azok az egyedek, amelyek a bevitt CRISPR/Cas9 konstrukciót 
már nem, csak a kívánt mutációt hordozzák. Búza esetében ezenkívül a másutt javasolt 
genom (kromoszóma) eliminációs eljárással (ld. 2.3. pont) is létrehozhatók a tervezett 
mutáns vonalak. Végül a hosszú életciklusú fás növényeknél alkalmazható a CRISPR/Cas9 
konstrukció ideiglenes működtetése (tranziens expresszió) a sejtfalától enzimatikusan 
megszabadított sejtekben (protoplaszt), amit a növényregeneráció követ (ez a munka már 
elkezdődött). Ebben az esetben ugyanis a genetikai hasadással történő eltávolítás igen 
hosszú időt venne igénybe. 
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A tervezett munka alapvetően hasonló, de egyes részlépések az adott növényfajtól függően 
eltérőek:  

 A fogékonysági (cél)gének bioinformatikai elemzése: a ’guide’ RNS-ek megtervezése 
az elF4F fehérjekomplex fajspecifikus génjeire, az esetleges ’off-target’ (nem-specifikus) 
hatások elemzése. 

 A génszerkesztés végrehajtása a CRISPR/Cas9 módszerrel a növényfajokra jellemző in 
vitro rendszerben: gyümölcsfák – protoplaszt, zöldségfélék – levél/kallusz indukció, 
gabonafélék – embrió és embriogén kallusz. 

 A növények regenerációja és a mutációk molekuláris igazolása: T7 endonukleáz teszt 
(PCR), (újgenerációs) DNS szekvenálás, a heterozigóta, biallélikus vagy homozigóta állapot 
azonosítása. 

 A betegségrezisztencia és a morfológiai-élettani azonosság (vagy elváltozások) 
vizsgálata: mesterséges provokációs teszt, szabadföldi rezisztencia, tenyészidőszaki 
megfigyelések. 

 A pozitív és bevizsgált alapanyag átadása szaporítóanyag előállító cégeknek és 
nemesítési programoknak. 
 

Javasolt együttműködő partnerek: 
 NAIK MBK, Növényi Virológiai Csoport (vezető kutató: Burgyán József) – gyümölcsök 
és zöldségfélék  génszerkesztése 

 MTA ATK, Növényvédelmi Intézet (NÖVI) (vezető kutató: Salánki Katalin) – a mutáns 
növények  jellemzése, a vírusrezisztencia tesztelése 

 NAIK MBK, Növényi Fejlődésbiológiai Csoport (vezető kutató: Havelda Zoltán) – árpa 
és búza  génszerkesztése (már elindult), a mutációk molekuláris igazolása, a 
vírusrezisztencia tesztelése  

 MTA ATK, Mezőgazdasági Intézet (MGI) (vezető kutató: Sági László) – árpa és 
búza génszerkesztése  (már elindult), a mutáns növények felnevelése és jellemzése, a 
vírusrezisztencia tesztelése 

 NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Ceglédi Kutató Állomás (vezető kutató: 
Kerek Mária Magdolna,  Surányi Dezső) – az előállított gyümölcsfélék (kajszi, szilva) 
szabadföldi tesztelése 

 NAIK Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály – az előállított zöldségfélék 
szabadföldi tesztelése 

 

Értékelés 
A kutatás várható eredménye a piac által ismert és közkedvelt, de vírusbetegségekre 
fogékony fajták ellenálló változatainak kialakítása. A program az országban működő 
kertészeti vetőmag forgalmazó és nemesítő cégeket erősen érdekelné, ezért bevonásuk 
gyümölcsöző lehet. A végcél minden fent ismertetett forgatókönyvnél azonos: irányított 
mutáció létrehozása egy fogékonyságért felelős célgénben úgy, hogy ugyanakkor a növény 
genomja más génben ne módosuljon. Az így előállított növények a betegség ellenállóságon 
kívül lényegileg azonosak a már ismert, fogékony fajtával. A más növényekkel eddig elért 
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eredmények alapján a kivitelezés sikere valószínűsíthető, esélye az adott növényre 
kidolgozott metodika hatásfokától függ. 

 

1.6. Burgonya baktériumos barnarothadására ellenálló képesség kialakítása 

A probléma 
A hazai burgonya ágazat jelene és jövője nem bíztató, amit az alábbi tények és adatok 
igazolnak. A termőterület az elmúlt 15 év alatt fokozatosan több, mint a felére, mintegy 16 
ezer hektárra csökkent. Eközben a vetőgumó előállítás területe még katasztrofálisabb 
mértékben, a korábbi egytizedére, mindösszesen 190 hektárra olvadt. Mindezek 
eredményeképpen hazánk a burgonyát tekintve mára véglegesen elvesztette önellátó 
képességét: vetőburgonyából több ezer tonnás importra, étkezési burgonyából szintén 
jelentős, hozzávetőlegesen 40 ezer tonna behozatalra szorul. A következmények: 
(ár)függőség a nemzetközi környezettől, folyamatosan romló jövedelmezőség és ebből 
adódóan zsugorodó termelői szektor, valamint csökkenő belső fogyasztás (kevesebb, mint 60 
kg/fő/év). 

Az egymással összefüggő okok komplex hálózatából kiemelkedik a burgonya barna 
rothadásos betegsége, ami pontosan ebben az időszakban, a 2000-es évek elejétől öltött 
komolyabb méreteket. A betegséget előidéző Pseudomonas (syn. Ralstonia) solanacearum 
baktérium karantén kórokozó, amely az öntözővízzel és a burgonyatáblák környékén 
tömegesen előforduló keserű csucsor köztes gazdanövényen keresztül fertőz. Az érintett 
táblákon 4 évig tilos az áru- és vetőburgonya termesztése, a talajvízből származó és a felszíni 
öntözővizekre pedig (jogosan) tartós tilalom van érvényben. 

A tavalyi év étkezési és vetőburgonya terméséből több mint 6 ezer tonna volt fertőzött, és 
12 vetőburgonya-előállító üzemben történt zárlati intézkedés a hatóság részéről, ami 
országosan 17%-os vetőgumó-kiesést eredményezett. A kizárásokból eredő kártalanítási 
igény meghaladja a 400 millió Ft-ot, aminek töredékéből kielégíthető lenne a hazai 
vetőburgonya-igény nagyobb hányada, biztos magyar alapanyaggal. 

Az idők során keletkezett veszteségek és a járulékos károk enyhítésére a kormány eddig már 
közel 1,5 milliárd forintot költött, de – minden jóindulattal együtt – ez csepp a tengerben, és 
csak a fertőzés okozta első káreseményre szól, az újabbakra nem. Ezen felül az öntözés 
kiesése negatívan hat a terméshozamokra, és tovább növeli a termelés veszteségességét, 
különösen a vetőgumó ágazatban (a hagyományosan burgonya-termelő Hajdúságban 
gyakorlatilag megszűnt már a termesztés!). Ennek eredménye egy önerősítő spirál, mert a 
gazdák nem képesek megfizetni az import vetőgumó árát, és ezért bizonytalan eredetű és 
minőségű „vetőburgonya” használatára kényszerülnek, ami újabb fertőzés és veszteségek 
kockázatát rejti magában. 

 

Megoldási javaslat 
Az összetett, kórtani-ökológiai-gazdasági probléma kezelésére ideális esetben egy átfogó 
kutatási program indítása lenne szükséges, amelyben központi szerepet foglalna el a 
precíziós nemesítéssel előállított, baktérium rezisztens hazai burgonya alapanyag előállítása. 
Ez a „mag” szolgálhatna azután egyfajta katalizátorként a biológiai alapok sokrétű 
megújításához (pl. vírus- és gombarezisztencia). 
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A célhoz vezető első megközelítés a fent vázolt (ld. 1.5. pont) és vírusoknál már bevált 
fogékonysági gének alkalmazása. Számos ilyen gént (negatív regulátort) azonosítottak P. 
solanacearumra más növényfajokban, sőt, burgonyában is, csak más kórokozókra. A feladat 
ezen gének megfelelőit szerkeszteni a burgonyában, mert így aktiválhatók a védekezési 
reakciók. A cellulóz szintáz gén mellett a legígéretesebb választás a DND regulátor gén lehet, 
amelynek gátlása burgonyában és paradicsomban egyaránt széleskörű rezisztenciát mutatott 
gomba (és bakteriális) kórokozókra. 

A második, innovatív stratégia két új felismerésen nyugszik: (i) a felfedezése után már 8 évvel 
Nobel-díjjal elismert RNS interferencia folyamatában résztvevő mikroRNS-ek a növényi 
rezisztencia gének működését szabályozva befolyásolják a kórokozókkal szembeni 
védekezést, és (ii) a genomszerkesztési eljárásokkal, így a CRISPR/Cas9 rendszerrel, 
mutációkat lehet előidézni a mikroRNS-eket kódoló génekben is. A két állítás összerakásából 
következik a munkahipotézis, hogy mikroRNS-gének átszerkesztésével előidézett 
mutációkkal fokozni lehet a meglévő rezisztencia gének és a védekezésben résztvevő gének 
működését. Ilyen szabályozó mikroRNS-ek, amelyek alacsony szinten tartják pl. a klasszikus, 
domináns (pl. NBS-LRR) rezisztencia gének expresszióját, ismertek már több növényfajban is. 
Valóban, éppen a P. solanacearum fertőzésére adott védekezési reakciót szabályozó 
mikroRNS-t találtak nemrégiben Arabidopsisban, és egyéb kórokozókkal kapcsolatban 
számos más növényben. Bizonyíték van továbbá arra, hogy ezeket a gátló mikroRNS-eket a 
kórokozók „szándékosan” serkentik, hogy ezzel gyengítsék a gazdanövény védekezését. A 
fentiek alapján mindenképpen ígéretes stratégia a rezisztencia géneket negatívan 
szabályozó, egyes mikroRNS-ek specifikus kikapcsolása a CRISPR/CAS9 technológia 
segítségével, mert így várhatóan magasabb szintű általános rezisztenciával bíró növényeket 
lehet létrehozni. Ennek az újfajta szabályozási szintnek a feltárása és a burgonyában történő 
kiaknázása fontos eszköz lehet a baktériummal szembeni ellenállóság kialakításában, amikor 
fogékonysági faktorok nem állnak rendelkezésre. 

 

Kivitelezés 
A tervezett program kiinduló lépései az alábbiak lehetnek:  

 A fogékonysági (cél)gének azonosítása és bioinformatikai elemzése: a ’guide’ RNS-ek 
megtervezése, az esetleges ’off-target’ (nem-specifikus) hatások elemzése. 

 Rezisztencia géneket kontrolláló mikroRNS-ek bioinformatikai azonosítása 
burgonyában. 

 A génszerkesztések végrehajtása a CRISPR/Cas9 módszerrel a kiválasztott 
burgonyafajtákon. 

 A növények regenerációja és a mutációk molekuláris igazolása: T7 endonukleáz teszt 
(PCR), (újgenerációs) DNS szekvenálás, a heterozigóta, biallélikus vagy homozigóta állapot 
azonosítása. 

 A baktériumrezisztencia és a morfológiai-élettani azonosság (vagy elváltozások) 
vizsgálata: mesterséges provokációs teszt (zárt rendszer, baktériumtörzsek: NÉBIH NTAI 
Pécsi Laboratórium), tenyészidőszaki megfigyelések. 

 Az ellenálló és bevizsgált alapanyag átadása a Pannon Egyetem Burgonyakutatási 
központjának szaporításra és szabadföldi tesztelésre. 
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Javasolt együttműködő partnerek: 
 MTA ATK, MGI (vezető kutató: Sági László) – a burgonya génszerkesztése, a mutáns 
növények  regenerációja és jellemzése, a mutációk molekuláris igazolása, koordináció 

 NAIK MBK, Növényi Virológiai Csoport (vezető kutató: Burgyán József) és Epigenetikai 
Csoport (vezető  kutató: Szittya György) – rezisztencia gének működését szabályozó 
mikroRNS-ek azonosítása, az ezeket  kódoló gének génszerkesztése, adaptáció burgonyára 

 NAIK MBK, Növényfiziológiai Csoport (vezető kutató: Bánfalvi Zsófia) – a burgonya 
génszerkesztése, a  mutáns növények regenerációja és jellemzése, a mutációk molekuláris 
igazolása 

 MTA ATK, NÖVI (vezető kutató: Bozsó Zoltán) – mesterséges fertőzés és biotesztek 
adaptálása és  alkalmazása genetikai szűrés céljából 

 Pannon Egyetem, Burgonyakutatási Központ (igazgató: Polgár Zsolt) – burgonya 
génbank  fenntartása, hazai fajták és más genetikai alapanyag biztosítása, a 
baktériumrezisztencia tesztelése  

 Támogató szervezet: Országos Burgonya Szövetség és Termék Tanács 

 

Értékelés 
A burgonya vegetatív szaporítása miatt különösen oda kell figyelni az esetleges ún. ’off-
target’ hatások (nem-specifikus mutációk) kizárására, mert ezek genetikai hasadás hiányában 
tartósan fenn-maradhatnak a vegetatív utódokban. A kutatás és a technológia kiterjeszthető 
más alkalmazásokra is, pl. vírusrezisztencia (burgonya Y potyvírus, ld. 1.5. pont), 
gombarezisztencia, tároláskori hidegtűrés. 

2. Minőségi értékmérők és terméskomponensek javítása 

A nemesítés másik fontos feladata, hogy az előállító és a fogyasztó számára hasznos, a 
termeléssel összefüggő és a minőségi tulajdonságokat állandóan javítva vigye tovább a 
mesterséges szelekciót. Ez a folyamat lényegében folyamatos genetikai haladást 
eredményez, aminek révén a kívánt tulajdonságokat befolyásoló gének kedvező 
változatainak (alléljainak) feldúsulása, majd fixálódása valósul meg. A modern genetika egyik 
fontos ígérete, hogy nagy hatású géneket/alléleket fedez fel, és ezeket a megfelelő fajtákba 
építve, gyors genetikai haladást produkál. A precíziós genomszerkesztés ezen a területen is 
új perspektívát nyit, ami a hazai agrárium versenyképességét az állattenyésztés és 
növénynemesítés vonatkozásában egyaránt növelheti. 

 

2.1. Duplán izmolt forma kialakítása mangalica fajtában 

Probléma és javaslat 
A miosztatin (MSTN) nagyhatású gén, amelynek fehérjeterméke az izomnövekedés negatív 
szabályozó molekulája. Ez a fehérje szabályozza az izomnövekedés mértékét, és hiányában 
nincs mi gátat szabhatna a növekedésnek, ezért ilyenkor szuperizmolt tulajdonság alakulhat 
ki. A fehérje működését befolyásoló természetes mutációk közül a legismertebbek 
húsmarhákban fordulnak elő, és a legizmoltabb változatok (pl. fehér-kék belga fajta) 
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esetében egyáltalán nem is termelődik az MSTN fehérje. Hasonló mutációk ismeretesek 
juhban, kutyában, egérben és emberben is. Az erősen izmolt tulajdonság minden esetben 
jelentős növekedést eredményez az izomrostok számában, illetve az egyes izomrostok 
vastagságában is. Sertésben nem ismert ugyan ilyen természetes mutáns, de precíziós 
genetikai technikákkal sikeresen létrehozták már több fajtában is, és minden alkalommal 
kialakult az erősen izmolt forma. A mutáns szarvasmarháknál tapasztalt ellési nehézségekre 
a sertésben – a publikációk alapján – nem kell számítani. A mutáció nemcsak az izmok 
mennyiségét növeli, de befolyásolja az izom/zsír arányokat, valamint kismértékben a zsírsav 
anyagcserét is. 

A mangalica olyan ősi magyar zsírsertésfajta, amelynek fogyasztása egyre népszerűbb 
hazánkban és világszerte egyaránt. Szépen márványozott húsából prémium termékek 
készíthetők. A fogyasztók asztalára azonban gyakran nem tiszta mangalicakészítmény kerül, 
hanem mangalica × Duroc keresztezésből származó F1 hibrid terméke. Ez fogyasztói 
szempontból sok esetben kellemesebb hús/zsír arányt jelent. 

A stratégia újszerűsége azon alapul, hogy a zsírsertésben genomszerkesztéssel kikapcsolt 
miosztatin gén olyan fenotípust eredményezhet, amely ötvözné az erős izmoltság és a 
zsírsertés előnyeit. Ez jelentkezhet egy nagyon szép márványozottságban, de ugyanakkor 
nagy és jó minőségű hússal párosítva. Hosszabb távon ez egy új, mangalica alapú speciális 
hazai fajtát eredményezhet. Ez a megközelítés akkor kivitelezhető, ha a Mangalicatenyésztők 
Országos Egyesülete (MOE) is támogatja. 

 

Kivitelezés 
A tervezett munka már hazai intézmények együttműködésében is elvégezhető. 

• Embrió előállítás mangalica fajtából: in vitro termékenyítés vágóhídi petefészkekből 
származó petesejtek, valamint friss ejakulált vagy mellékhere sperma felhasználásával (NAIK 
által fejlesztett módszer mangalicára). 

• Mutáns embriók előállítása CRISPR/Cas9 módszerrel: a sertés MSTN gén 2. exonjára 
tervezett ’guide’ RNS és a Cas9 RNS mix mikroinjektálása az egysejtes sertés embriók 
citoplazmájába, ami in vitro körülmények között kialakítja az MSTN mutációt az embriókban.  

• A manipulált embriók visszaültetése recipiens állatokba: az in vitro tenyésztett 
embriók beültetése blasztociszta állapotban rutinszerű eljárás.  

• A megszületett utódok molekuláris igazolása: az utódok előszűrése T7 endonukleáz 
teszttel történik, majd a kiválasztott állatokban célzott DNS szekvenálással állapítható meg 
pontosan a tervezett mutáció létrejötte. Ezt követi a homozigóta vonalak előállítása. 

• Az MSTN mutáns utódok takarmányozási és húsminőségi vizsgálata: a létrehozott 
vonalakkal klasszikus takarmányhasznosítási vizsgálatok, valamint húsanalitikai és 
organoleptikus tesztek végrehajtása. 

 

Javasolt együttműködő partnerek: 
 NAIK MBK, KGB Csoport (vezető kutató: Hiripi László) – sertés embriók 
termékenyítése és  génszerkesztése, a mutációk molekuláris igazolása, a kívánt mutáns 
embriók kiválogatása 
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 NAIK ÁTHK – sertés embriók termékenyítése és átültetése, a mutáns malacok 
felnevelése és minőségi  vizsgálata 

 Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete (MOE) (elnök: Tóth Péter) – az alapanyag 
és a  recipiens állatok biztosítása és felnevelése, az utódállomány szakmai értékelése 

 

Értékelés 
A kutatás az alapkutatás és alkalmazott kutatás izgalmas keveréke. Nincs információ arról, 
hogy egy zsírsertésben (mint a mangalica is) a miosztatin gén kikapcsolása pontosan milyen 
fenotípust eredményez, hiszen mangalicában ilyen mutánst még nem állítottak elő. Siker 
esetén viszont nagyon gyorsan további alkalmazott kutatási irányok nyílnak meg. A 
kialakítandó néhány bázispáros kiesés ebben az esetben sem esik a genetikailag módosított 
kategóriába, így a kísérletek kivitelezése és engedélyeztetése biztosítottnak tűnik. A kutatás 
közepes kockázatú, hiszen nem ismert a végső fenotípus, emellett szükségesnek látszik a 
MOE megnyerése az ügynek. 

 

2.2. Juhok szaporaságának javítása 

A probléma 
A húshasznosítású juhok esetében komoly probléma a szaporasági mutatók alacsony volta. 
Vannak olyan juhfajták, amelyek magas szaporasági mutatókkal rendelkeznek, ilyen pl. a 
Booroola merinó fajta. Nagyon kedvező lenne a tulajdonság átvitele más, kevésbé szapora 
fajtákba is, mint pl. a Dorper. Ez a dél-afrikai eredetű húsfajta szárazságtűrő, jól bírja az 
extenzív körülményeket, igen keresett a bőre, és a gyapjú előállítás veszteségessége miatt 
remek tenyésztési alapanyag a rendszeres nyírást nem igénylő hazai fajta előállításához. A 
világ más pontjain tapasztalható gyors elterjedése ezért nálunk is kívánatos. 

Genetikai vizsgálatokkal igazolták, hogy a magas szaporaság a BMPR-1B génhez (régi nevén 
FecB gén) köthető: ez a TGF géncsalád tagja, ami sokféle sejttípus osztódását és fejlődését 
szabályozza. A szapora fajtákban többnyire a BMPR-1B gén bizonyos mutációi vannak jelen, 
de nagy szaporaságot mutatnak a null allélt hordozó juh vonalak is, amelyekben nem 
mutatható ki géntermék. Hosszú évek óta próbálnak hasonló mutáns allélokat keresni a 
húshasznú juhokban, de mindez ideig sikertelenül. A megfelelő allél bekeresztezése más 
fajtákból azonban – a fajtajelleg megőrzése mellett – nagyon hosszú időszakot jelentene a 
juh esetében.  

 

Megoldási javaslat 
A CRISPR/Cas9 rendszerrel ez a probléma elég könnyen megoldható, hiszen a gén 5’ végére 
tervezett mutációval kialakítható a null allél. 2017 márciusában jelent meg az első 
tudományos közlemény, amely arról számol be, hogy juhembriókban sikerült nagy 
gyakorisággal létrehozni ezt a mutáns allélt. Egyelőre még nincs hír a megszületett 
utódokról. A NAIK MBK karöltve a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok 
Centrumával létrehozhatja hazánkban a jó szaporasági mutatókkal rendelkező Dorper juh 
fajtát. 

 



197 

Kivitelezés 
A tervezett munka itt részletezett lépései már hazai intézmények együttműködésében is 
kivitelezhetők. 

• Embrió előállítás hazai Dorper juh fajtában: az embriók szuperovulációt követő 
létrehozása hagyományos termékenyítéssel.  

• Mutáns embriók előállítása CRISPR/Cas9 módszerrel: a juh BMPR-1B génre tervezett 
’guide’ RNS és a Cas9 RNS mix mikroinjektálása az egysejtes juh embriók citoplazmájába, ami 
in vitro körülmények között kialakítja a BMPR-1B mutációt az embriókban.  

• A manipulált embriók visszaültetése recipiens állatokba: az in vitro tenyésztett 
embriók beültetése blasztociszta állapotban rutinszerű eljárás. 

• A megszületett utódok molekuláris igazolása: az utódok előszűrése T7 endonukleáz 
teszttel történik, majd a kiválasztott állatokban célzott DNS szekvenálással állapítható meg 
pontosan a tervezett mutáció létrejötte. Ezt követi a homozigóta vonalak előállítása. 

• A BMPR-1B mutáns utódok szaporasági vizsgálata: a létrehozott mutáns 
anyajuhokban szuperovulációs protokollok tesztelése, valamint klasszikus szaporasági 
mutatók mérése természetes pároztatást követően. 

 
Javasolt együttműködő partnerek: 
 NAIK MBK, KGB Csoport (vezető kutató: Hiripi László) – juh embriók génszerkesztése, 
a mutációk  molekuláris igazolása, a kívánt mutáns embriók kiválogatása 

 DE AGC, Karcagi Kutató Intézet (vezető kutató: Monori István) – juh embriók 
kimosása és átültetése, a  mutáns bárányok felnevelése és minőségi vizsgálata 

 

Értékelés 
A kutatás jelentős mértékben alkalmazott kutatás, alapkutatási résszel. Egyelőre senki nem 
közölte Dorper fajtában a mutáció kialakítását, de a más fajtákban elért legújabb 
eredmények alapján (2017. március) a program sikeressége valószínűsíthető. A kialakítandó 
néhány bázispáros kiesés a hatályos jogszabályok szerint nem esik a genetikailag módosított 
kategóriába, ezért a kísérletek kivitelezése és engedélyeztetése biztosítottnak tűnik. A 
munka minden egyes eleme jól kézben tartott technika a javasolt partnereknél, ezért 
kivitelezésének sikeressége várhatóan nagyon magas fokú. 

 

2.3. A szemméret növelése gabonaféléknél 

A probléma 
A búza szemtermése biztosítja – becslések alapján – az emberiség által elfogyasztott kalória 
érték körülbelül 20%-át, valamint a bevitt fehérje 25%-át. A termés mennyisége mindig is az 
egyik legfontosabb nemesítési szempont volt, amit a klímaváltozás kihívásai, valamint az 
egyre növekvő világnépesség és az élelmiszer fogyasztás globális növekedése mindinkább 
indokolnak. A búza termésmennyiségét – a szemszám mellett – alapvetően a szem tömege 
és mérete határozza meg. A szemtermés nagyságát számos gén együttes működése alakítja, 
de vannak köztük ún. fő- vagy kulcsgének, amelyek önmagukban is jelentősen befolyásolják 
(negatívan vagy pozitívan) a szem méretét. 
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A kenyérbúza poliploid (hexaploid) faj, amely három pár, rokon (homeológ) algenommal (A, 
B és D) rendelkezik: ezek hasonló génállományt és elrendezést tartalmaznak, nagyfokú 
hasonlóságot mutatva a géneket kódoló régióban. Az a tény, hogy így egy génnek többnyire 
háromszoros dózisa van a kenyérbúzában, nagyban megnehezíti a genetikai elemzést és az 
agronómiailag vagy gazdaságilag fontos gének azonosítását.  

Megoldási javaslat 
Éppen a háromszoros génállomány következtében másfelől azonban az egyes génmutációk a 
többi génrokon normális működése által elfedve fennmaradhatnak a genomban. Ezek közül 
a speciális génváltozatok (allélok) közül azok, amelyek számunkra kedvező tulajdonságokat 
határoznak meg, azután „kibányászhatók” a genomból. 

Először a rizsben azonosították a GW2 gént, amely egyébként egy, az újrahasznosításra szánt 
fehérjéket eltakarító enzimet (ubikvitin ligáz) kódolhat, de ami a fő, hogy a szemméret 
negatív szabályozó génjének bizonyult. Rizsben ugyanis a GW2 gént elrontó vagy kikapcsoló 
(null) mutáció a szem drasztikus növekedéséhez vezetett: több mint 25%-kal szélesebb lett, 
míg a tömege csaknem 50%-kal nőtt. A kenyérbúzának a fent ismertetett okból azonban 
háromféle GW2 génje van (A-, B- és D-kivitelben), ezért a szemméret ezek 
(kölcsön)hatásának együttes eredőjeként jelenhet meg. A dolgot tovább bonyolítja, hogy 
mindhárom génnek számos eltérő allélja, mutációja lehet (és van is a természetben), ami a 
lehetséges kombinációk (haplotípusok) számát az egekbe emeli. Ennél fogva az egyes gének 
hatása egymástól eltérő lehet, továbbá csekélyebb is a rizsben tapasztaltaknál. Valóban, a 
búza GW2 génjei közül eddig a GW2-A látszik a legerősebbnek tészta (durum) búzában és 
kenyérbúzában egyaránt, és egy bizonyos mutációja statisztikailag igazolható növekedést 
okozott: mindkét féle búzában azonban átlagosan csak 3%-ot a szem szélességében, és 7%-
ot a tömegében. Nagyon fontos szempont, hogy a mutáció ezeket az értékeket kontrollált 
(üvegházi) és szabadföldi körülmények között is hozta, és ráadásul eközben a kalászkák és 
szemek száma kalászonként nem változott. Hogy azonban a GW2-B és -D génekben is rejlik 
még tartalék, azt alátámasztja az a kísérlet, amelyben mind a három GW2 génrokon normális 
kifejeződését egyszerre gátolták meg, és így már 18%-os szemtömeg, ill. csaknem 6%-os 
szélesség növekedést értek el. 

Ezen eredmények alapján a GW2 géneknek bizonyítottan nagy szerepük van a szem 
tömegének és méretének alakításában, de búzában a három GW2 gén pontos szerepe és 
egymásra hatása nem ismert. Alapvető fontosságú lenne ezért közelebbről meghatározni az 
egyes GW2 gének befolyását a szemméret alakulására. 

Kivitelezés 
Érdemes létrehozni árpában és kenyérbúzában (mindhárom genompáron) is a GW2 gén 
többféle mutációját a CRISPR/Cas9 technológia segítségével, hogy vizsgálni lehessen 
hatásukat a szemtermés tömegére és méretére. Ezzel párhuzamosan, már ismert 
mutánsokkal is össze lehet ezeket hasonlítani, és kiválogatni a leghatékonyabbak és a 
legstabilabb változatokat. A feltáró kísérleteket követő lépés a legjobb mutációk előállítása 
vagy átvitele fontos, termesztett fajtákba és új fajtajelöltekbe. 

Ehhez a munkához egy olyan búza × árpa keresztezésre épülő genom eliminációs rendszert 
célszerű alkalmazni, amellyel csak a mutációt hordozó és haploid búza vonalak állíthatók elő. 
Az így kapott haploid növények genomjának rutinszerű megkettőzésével a mutáció egy 
lépésben homozigóta állapotba hozható, azaz a növény sejtjei csak a mutáns gént fogják 
hordozni. Az optimalizált genomszerkesztési technológia előnyei: a CRISPR/Cas9 rendszer 
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elemeitől mentes, genotípustól (fajta) független, és nem vagy csak minimálisan igényel in 
vitro szövettenyésztést. 

Alternatívaként szintén felhasználható a korábban ismertetett (ld. 1.5. pont) genetikai 
hasadáson és tranziens expresszión (DNS vagy ribonukleoproteid formájában) alapuló 
nyomtalan mutáns előállítás.  

 

Javasolt együttműködő partnerek: 
 NAIK MBK, Növényi Fejlődésbiológiai Csoport (vezető kutató: Havelda Zoltán) – árpa 
és búza  génszerkesztése, a mutációk molekuláris igazolása 

 MTA ATK, MGI (vezető kutató: Sági László) – árpa és búza génszerkesztése, a mutáns 
növények  felnevelése és molekuláris igazolása 

 MTA ATK, MGI Kalászos Gabona Kutatási Szekció (vezető kutató: Vida Gyula) – a 
mutáns növények  felszaporítása és értékelése (terméselemek, környezeti stabilitás, stb.) 

 

Értékelés 
Lehetséges, hogy egy ilyen gén kiütése ezekben a kísérletekben esetleg nem-várt, 
másodlagos változásokat okoz a növény fejlődésében vagy fenotípusában. A GW2 gén eddigi 
mutációiról nem írtak le ehhez hasonló, a termesztés szempontjából nemkívánatos 
tulajdonságokat, ami arra utal, hogy ennél a génnél ilyen következmények nem várhatók, 
vagy azokat a növény kompenzálni tudja. 

Az is lehetséges, hogy a kísérleti genotípus(ok)ban legjobbnak ítélt mutáció(k) a termesztett 
fajták eltérő genetikai hátterében esetenként nem fejtik ki a várt hatást. Ebben az esetben új 
mutációkat érdemes tervezni és előállítani, közvetlenül az adott fajtában. 

A kidolgozandó genomszerkesztési technológia más célokra is alkalmazható (ld. 
vírusbetegségek, 1.5. pont), és korlátozott mértékben átültethető egyéb növényfajokra is (pl. 
burgonya, árpa). Egy másik ígéretes alkalmazás lehet lisztharmatra rezisztens vonalak 
előállítása az Mlo (szintén negatív regulátor) gén mutációjával: ilyen mutánsok az árpában 
természetes formában léteznek, de búzában nem; itt a genomszerkesztés lehet a legjobb 
megoldás. Mivel a következő pontban tárgyalt emészthetőség-javítás szintén a 
szemtermésben jelentkezik, ezért a két program összetalálkozása szerencsés lenne: magas 
amilóz tartalom nagyobb szemben. 

 

2.4. Javított emészthetőségű árpa és búza prototípusok előállítása 

A probléma 
A világon nyers, hidrolizált vagy módosított formában évente előállított 85-90 millió tonna 
ipari keményítőnek csak kis része kerül be az emberi táplálékláncba, többnyire adalék 
formájában. Ez elenyésző ahhoz a több száz millió tonna gabonaféléhez és egyéb keményítő 
forráshoz képest, amit közvetlen módon fogyaszt el az emberiség. Magyarországon az egy 
főre jutó éves gabonaliszt és rizs fogyasztás meghaladja a 80 kilogrammot, amelynek több, 
mint fele kenyér formájában kerül az asztalra. A kenyér tömegének is 40-50%-át keményítő 
teszi ki; ennek alapján az ország lakosságának évi keményítő fogyasztása (a burgonya nélkül) 
legalább 400 ezer tonnára becsülhető. 
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Éppen ezért nem mindegy, hogy ez az óriási mennyiség milyen formában kerül az emberi 
szervezetbe. A különböző gabonafélék keményítője nagyjából 1:3 arányban tartalmaz 
nehezebben emészthető, lineáris (amilóz) és jól emészthető, elágazó szerkezetű 
(amilopektin) glükózláncokat. Az ezek szintéziséért felelős enzimgének mutációjával vagy 
működésük gátlásával azonban sikerült ezt az arányt mindkét irányban (pl. ’waxy’ és 
’amylose extender’) jelentősen kitolni. Számtalan alapos vizsgálat több oldalról is 
alátámasztja azt a tételt, hogy az amilóz tartalommal arányosan növekszik az ún. rezisztens 
keményítő mennyisége. A rezisztens keményítő jellemzője, hogy enzimatikusan nem 
emészthető cukorrá a vékonybélben, hanem továbbhaladva, a vastagbél baktériumai 
erjesztik el. Túl azon, hogy a glükóz hiánya jót tesz a vércukorszintnek és az inzulin 
anyagcserének, a fermentáció során keletkező rövid szénláncú szerves savak (ecetsav, 
vajsav, propionsav) javítják a bélflórát (prebiotikus hatás), valamint az irritábilis 
bélszindrómát, és serkentik a zsírégetést. 

Mivel egyrészt az inzulinrezisztencia, a cukorbetegség, és az ezekkel járó szív- és érrendszeri 
meg vesebetegségek, másrészt a vastagbél daganatos betegségei hazánkban is az élen 
járnak, illetve a vezető halálokok közé tartoznak, ezért mindkét szempontból kívánatos lenne 
a nagyobb rezisztens keményítő hányadot biztosító magas amilóz tartalmú búza termesztése 
és forgalmazása. Az eddigi kísérleti adatok szerint – a sütési technológia függvényében – a 
rezisztens keményítő aránya a jelenlegi többszörösére, akár az összes keményítő 10%-a fölé 
is emelhető. Végül ne feledkezzünk meg az intenzíven tartott haszonállatokról (elsősorban 
szarvasmarha) sem: ha a rezisztens keményítő hasznos az embernek, akkor várhatóan 
takarmány formájában is jótékony hatású lenne.  

 

Megoldási javaslat 
A keményítő amilóz tartalmának növelése az endospermiumban két úton lehetséges: az 
amilóz szintézisét végző enzimek (szemcséhez kötött keményítő szintázok, GBSS) 
túltermelésével és/vagy az amilopektin előállításáért felelős enzimek gátlásával. Az előbbi 
megoldás kevésbé hatékony és GM technológiát igényel, míg az utóbbi véletlen vagy 
tervezett mutációkkal is végrehajtható. Erre a célra alapvetően két enzimcsoport kiütése 
jöhet szóba: az oldható keményítő szintázoké (SS1-SS4), valamint a keményítő elágazásáért 
felelős enzimeké (SBE1 és SBE2a-b). 

Mindkét enzimtípus kikapcsolása megtörtént spontán (természetes) vagy indukált mutációk 
révén, de irányított és nagyszámú mutáció előállítása jelenleg csak génszerkesztéssel 
lehetséges. Ezt eddig csak rizsben végezték el (CRISPR/Cas9) és az SBE génekkel, ahol a 
kapott mutáns növényekben az amilóz koncentrációja csaknem megduplázódott az összes 
keményítő tartalom csökkenése nélkül. Ezt a munkát tehát érdemes kibővíteni több génre és 
új mutációkra, valamint azok kombinációira kiterjesztve a tészta és a kenyér búzára 
egyaránt.  

Kivitelezés 
A tervezett főbb lépések rövid leírása: 

• A búzában (és árpában) eddig előállított mutáns alapanyagok és magas amilóz 
tartalmú fajták, génbanki tételek összegyűjtése és analitikai (beltartalom, keményítő 
összetétele és szerkezete, stb.) és morfológiai (növényfejlődés, szemtermés és szemméret, 
stb.) jellemzése. 
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• A kollekció molekuláris jellemzése: a mutációk pozícióinak meghatározása célzott 
DNS szekvenálással és molekuláris markerekkel. 

• A komplex jellemzések összevető elemzése alapján a leghatásosabb mutációk 
azonosítása. 

• A kiválasztott mutációk bioinformatikai megtervezése (fehérjemodellezés, ’guide’ 
RNS-ek). 

• A génszerkesztés végrehajtása a CRISPR/Cas9 technológiával és a kapott mutációk 
molekuláris igazolása modell (árpa és búza) genotípusokban. 

• Az egyszeres és többszörös (kombinált) mutáns növények felszaporítása, analitikai és 
morfológiai jellemzése (ld. fent).  

• A kiválasztott vonalak szabadföldi nevelése és elemzése (analitikai és morfológiai 
jellemzés). 

• A legjobban teljesítő mutációk kialakítása (vagy átvitele) köztermesztett fajtákban és 
elit vonalakban. 

 

Javasolt együttműködő partnerek: 
 MTA ATK, MGI (vezető kutató: Sági László) – a mutáns kollekció összeállítása, árpa és 
búza  génszerkesztése, bioinformatikai értékelés és elemzések, a mutáns növények 
felnevelése és molekuláris  igazolása 

 NAIK MBK, Növényi Fejlődésbiológiai Csoport (vezető kutató: Havelda Zoltán) – 
bioinformatikai értékelés  és elemzések, árpa és búza génszerkesztése, a mutációk 
molekuláris igazolása 

 MTA ATK, MGI Kalászos Gabona Kutatási Szekció (vezető kutatók: Vida Gyula, 
Rakszegi Mariann) – a  mutáns kollekció fenntartása és jellemzése, az új mutáns 
növények felszaporítása és szántóföldi  jellemzése, a szem és liszt analitikai jellemzése, 
sütőipari és tésztaipari minőség tesztelése 

 Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (elnök: Kubányi Jolán) – emészthetőség és 
felszívódás  vizsgálata (esetleg SOTE is) 

 NAIK ÁTHK – takarmányhasznosítás vizsgálata  

 

Értékelés 
A kutatás számot tarthat a hazai élelmiszeripari vállalatok érdeklődésére is. 

A magas amilóz tartalmú búzaszemek jellemzője a kisebb-nagyobb mérvű aszottság és az 
ebből fakadó alacsonyabb tömeg. A legújabban (2014-2016) elismert egyesült államokbeli 
tészta és kenyér búzafajtáknál ennek mértéke átlagosan 5-7%-kal alacsonyabb keményítő 
tartalom és szemtömeg, valamint max. 5-10% terméscsökkenés. Ennek ismeretében 
feltehetően luxus lenne az ilyen búzát takarmányozásra használni, ehelyett inkább 
elsősorban az egészségtudatos vásárlói rétegek számára lehet vonzó termény. 
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Befejezés 

A jelen koncepcióban összeállított információk alapján világosan látható, hogy függetlenül az 
adott élőlénytől (állat vagy növény) és a konkrét technikai kivitelezéstől, a precíziós 
nemesítési javaslatok alapvető sémája, logikai felépítése nagyon hasonló. A siker alapvető 
kritériumát ennél fogva azoknak a célgéneknek az alapos ismerete és gondos kiválasztása 
jelenti, amelyeknek az aktuális szempontból hasznos mutációit tervezzük. Az itt felvázolt 
esetek egy részében az adott célra több (hely hiányában nem feltétlenül ismertetett) 
alternatíva is rendelkezésre áll, ami az elképzelések megvalósíthatóságát biztosítja. Nem 
kerüli el figyelmünket az egyes programok közt fennálló természetes komplementaritás sem: 
így pl. a gabonafélék szemméretét növelő mutáció(ka)t érdemes lehet ötvözni az amilóz 
tartalom párhuzamos emelését célzókkal. Egy konkrét agrárkutatási program indítása esetén 
az itt bemutatott javaslatok természetesen részletesen kidolgozhatók, vagy már 
rendelkezésre is állnak. A részletesebb tervezés során a résztvevő partnerek köre indokolt 
esetben bővíthető, és a körbe külföldi együttműködők is bevonhatók. Végül a részletes 
tervek kitérnek olyan, itt nem részletezett, de feltétlenül vizsgálandó kérdésekre is, mint a 
nem-specifikus, ún. ’off-target’ mutációk bekövetkezte, vagy a konkrét mutáció egyéb, 
pleiotróp hatásainak felmérése. Ezek a szempontok elengedhetetlenek annak 
megítélésében, hogy egy mutáns alapanyag milyen gyorsan válhat a gyakorlatban 
alkalmazható termékké. 

A felvillantott témák és az egész koncepció jelentős hozzáadott értéke, hogy igen gyorsan 
beépíthető a hazai agrár-felsőoktatás és az egyetemi kutatás rendszerébe. Jó példa erre az 
a genomszerkesztést bemutató előadássorozat, amely jelenleg is sikerrel zajlik számos hazai 
egyetemen (pl. www.elte.hu/content/genomszerkesztes-a-precizios-nemesitesben.e.8475). 
A korszerű ismeretek és könnyen elsajátítható technika nem csak a doktori iskoláknak, 
hanem a BSc vagy MSc szintű elméleti és gyakorlati oktatásnak, sőt a középiskolai 
tananyagnak is szerves részét képezheti. Ezen a vertikumon végigvonulva azután az 
alkalmazott agrárkutatás eredményeinek bővítésén túl az egyre keresettebb 
természettudományos gondolkodás elterjedését is szolgálhatja a közeljövő ifjú 
nemzedékeiben. 

Nem állítjuk, hogy az itt összeállított koncepcióval a hazai mezőgazdaság „szent grálját” 
adnánk a döntéshozók kezébe. Azt viszont reálisnak és kivitelezhetőnek tartjuk, hogy a 
precíziós genetika eredményeit a javasolt területeken a gyakorlatban alkalmazva, 
gazdaságilag is értékelhető haladást lehessen belátható időn belül elérni. Az így szerzett 
tapasztalatokat és szakértelmet a későbbiekben azután más perspektivikus szektorokra is ki 
lehet terjeszteni. Végeredményben tehát ezzel a javaslattal egy újfajta, transzlációs 
mezőgazdaság alapjait lehetne lerakni, amely a tudomány vívmányainak a termelésbe 
történő felelősen átgondolt és tervezett átültetését szolgálja és gyorsítja fel. Végül 
kiemelendő, hogy ismereteink szerint több országban elkészültek már hasonló stratégiai 
tervek ebben a témában (pl. Kína, Lengyelország, Németország), és az engedélyeztetés 
fázisában vannak. Ebben a nemzetközi kontextusban érdemes szemlélni, illetve ide 
beágyazni a javasolt koncepciót és a konkrét programokat. 

Jelen koncepció kialakítása széleskörű konzultáció és tájékoztatás keretében történt, és 
véleményezésében több intézmény képviselői aktívan részt vettek. Konkrét javaslatokkal 
járultak hozzá a NAIK MBK (Hiripi László, Havelda Zoltán, Burgyán József) és a Pannon 
Egyetem (Polgár Zsolt) vezető kutatói. A javaslat vonatkozó elemeit ismeri és egyetértő 
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támogatásáról biztosítja több ágazati és érdekképviseleti szervezet (pl. Országos Burgonya 
Szövetség és Termék Tanács, Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete). Közülük van, aki 
ilyen értelmű nyilatkozatát rendelkezésünkre is bocsátotta (szükség esetén csatolható). 

A koncepciót kigondolta és a konzultációk alapján a javaslatot összeállította Sági László (MTA 
ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár, 2017. április). 
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MTA ATK NÖVI Stratégiai tanulmányai 

 
Új védekezési stratégiák a komoly gazdasági 

károkat okozó növénykórokozó gombák és 
gombaszerű szervezetek ellen  

MTA ATK NÖVI Készítette Holb Imre 

Vezetői összefoglaló 

 

A fenntartható mezőgazdálkodás elve valamint a kémiai növényvédőszer-használat 
csökkentés szükségessége megkövetelik, hogy a növénykórtani kutatásokat egyre 
szorosabban igazítsuk a gyakorlati igényekhez. E stratégiai tervjavaslat az Európai Unió 
integrált növényvédelmi direktíváihoz illeszkedő új, hatékony védekezési stratégiák 
kidolgozását és ezek kutatási alapjait célozza meg a komoly gazdasági károkat okozó 
növénykórokozó gombák és gombaszerű szervezetek ellen. 

A tervjavaslat röviden bemutatja azokat az általános jellemzőket és kutatási trendeket, 
amelyek hazai vonatkozásban is nélkülözhetetlenek a komoly gazdasági károkat okozó 
növénykórokozó gombák és gombaszerű szervezetek (fuzárium fajok, lisztharmatok, rozsdák, 
fehér- és szürkepenész, peronoszpóra, fitoftóra fajok valamint új, invazív 
rasszok/patotípusok megjelenése) esetében. Ezt követően e növénykórokozók ellen 
kifejlesztendő védekezési stratégiák kialakításához szükséges 6 pillér egymásra épülése kerül 
bemutatásra. Az első két pillér a komoly gazdasági károkat okozó kulcskórokozók és a gazda-
parazita kapcsolataik biológiájának/működési mechanizmusának alapkutatása i) organizmus 
és ii) populáció szinten; a harmadik az integrált növényvédelem egyes elemeinek 
fejlesztésére irányuló alap és alkalmazott kutatás valamint azok időben és térben történő 
kombinálása új, integrált védekezési stratégiákká; a negyedik a stratégiák hatékonyan 
gyakorlati alkalmazáshoz szükséges előrejelző és döntéstámogató rendszerek kifejlesztése; 
az ötödik a humánerőforrás és intézményi/infrastruktúrális háttér újrateremtése/fejlesztése 
a hosszú távú működtetéshez és a hatodik az élelmiszerbiztonsági és humánegészségügyi 
szempontok összehangolása az új védekezési stratégiákkal. 

A komoly gazdasági károkat okozó szervezetek organizmus-szintű kutatásai a biológiai 
működési mechanizmusok, a bioágensek, a természetes eredetű vegyületek, a 
biotechnológia, a növényi ellenállóság/fogékonyság és a fungicid-rezisztencia alapkutatási 
feladatai köré kell csoportosuljanak. A populáció szintű kutatások a járványok 
diagnosztizálására, a járványok mintázatára, a járvány és a rezisztencia kapcsolatára, a 
kórokozók funkcionális diverzitására valamint az előrejelzésben használható járványmodellek 
kutatására kell hogy fokuszáljon. Az így nyert alapkutatási eredményeket új védekezési 
lehetőségként kell felhasználni, és a következő kutatási irányokat követve kell az új integrált 
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védekezési stratégiákat kifejleszteni: i) hatékony biológiai, genetikai és biotechnológiai 
védekezési módszereket kell feltárni és a gyakorlati alkalmazásukat megteremteni; ii) 
antimikrobiális hatású anyagokat/kivonatokat, természetes eredetű vegyületeket kell 
azonosítani és hatásukat tesztelni a növénykórokozó gombakórokozók és gombaszerű 
szervezetek ellen; valamint iii) a kémiai védekezési módszereket (fungicideket) hatékonyan 
kell integrálni/kombinálni a nem-kémiai (agrotechnikai, fizikai, mechanikai, biológiai, 
biotechnológiai) védekezési módszerekkel. Az ily módon megszületendő új integrált 
védekezési stratégiák hatékony gyakorlati működtetéséhez szükséges i) a kórokozók és a 
biológiai ágensek rendszeres monitoringja; ii) az előrejelzési módszerek és az erre 
kifejlesztett előrejelzési szoftverek létrehozása; iii) a betegségek elleni integrált védekezési 
stratégia összehangolása az állati kártevők és gyomok elleni integrált növényvédelmi 
stratégiákkal; iv) az integrált növényvédelmi stratégia és a termesztés egyéb technológiai 
elemeinek összekapcsolása számítógépes döntéstámogató rendszerekkel (Decision Support 
System-DSS). A fentiek hosszú távú a gyakorlati működtetéséhez, a stratégiák folyamatos 
fejlesztése szükséges a ko-innováción keresztül. Ehhez a humánerőforrás (kutatási, 
fejlesztési, termelési és szakirányítási szakemberek) összehangolt munkája szükséges 
intézményi/infrastruktúrális háttér újrateremtésével/fejlesztésével. Végezetül pedig, mivel a 
termesztés végső célja az egészséges termés és élelmiszer, ennek legnagyobb veszélyét 
jelentő mikotoxin-termelő gombák és növényvédőszer-maradványok élelmiszerbiztonsági és 
humánegészségügyi kérdései is részét képezik az új védekezési stratégia kialakításának. 
Ennek főbb szempontjai: i) a mikotoxin-termelő gombák életfolyamatainak kutatása, a 
toxinszabályozás, toxin túltermelő és alultermelő genotípusok, géncsendesítés, 
génszerkesztés lehetőségein keresztül; ii) toxintermelő gombák fertőzésének járványtani 
összefüggései ellenálló/fogékony genotípusoknál és az erre alapozott hatékonyabb 
előrejelzési/védekezési módszerek kidolgozása; iii) növényvédő szer (fungicid) hatóanyagok 
metabolitjainak toxikológiai jellemzői az élelmiszerbiztonsági és humánegészségügyi 
vonatkozásokkal összefüggésben valamint a ’zero tolerance of pesticides’ elvének 
alkalmazása.  

A tervjavaslat a feladat megoldásában szükséges potenciális résztvevők körét valamint a 
születendő eredmények hasznosulási lehetőségét is bemutatja. 

 

1. Bevezetés, előzmények 

A nemzetközi trendek is igazolják, hogy a növénykórtani kutatásokat is egyre szorosabban 
kell igazítani a gyakorlati igényekhez/problémákhoz a fenntartható mezőgazdálkodás elveit 
szem előtt tartva, csökkentve ezzel a szintetikus, kémiai anyag felhasználást a 
mezőgazdaságban. Mindehhez esszenciálisan kapcsolódó nemzetközi szempontok az 
élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem és a humánegészségügy. 

Az Európai Unió már több évtizede alkot jogi hátteret a mezőgazdaság fenntarthatóságára 
vonatkozóan (az egyik legutóbbi az EU Directive on Sustainable Use of Pesticides -
2009/128/EC), melynek egyik kulcseleme a konvencionális peszticidek használatának 
csökkentése az élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem és a humánegészségügy 
szempontjait szem előtt tartva. Mindezek eredményeként nyolc általános integrált 
növényvédelmi (Integrated Pest Management - IPM) alapelv szerinti gazdálkodás kötelező 
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valamennyi tagállamban 2014. január 1-jétől. Előzetesen több EU innovációs program tett 
erőfeszítéseket annak elősegítésére, hogy i) az IPM alapelveket valamennyi tagállam 
sikeresen bevezethesse a gyakorlatba, ii) az egyes IPM stratégiai elemeket harmonizálni 
lehessen az egyes tagországok, régiók kondícióihoz igazodó legmagasabb fejlettségi szinthez 
és iii) ezzel egy EU szintű, egységes – folyamatos peszticid-felhasználást csökkentő – 
fenntarthatóbb mezőgazdálkodást lehessen elérni a jövőben. 

Az EU IPM koncepciója szerint a fentiek 3 fő egység egymásra épülésével valósíthatók meg.  

 

1) Főbb előzmények/feltételek az IPM sikeres alkalmazásához, hogy a mezőgazdasági 
vállalatok 

i) lehető legkisebb inputfelhasználását kell szorgalmazni; 

ii) precízebb/hatékonyabb méréseket kell végrehajtani a peszticidek és peszticidmaradékok 
negatív hatásáról a kitett termőterületeken és a terményekben/élelmiszerekben; 

iii) korszerű kórokozó monitoringra és előrejelzésre alapozott védekezési lehetőségeket kell 
kifejleszteni illetve azok feltételeit kell megteremteni. 

Mindehhez - EU szinten egységesített - mérőszámok, számítógépes rendszerek bevezetése, 
valamint peszticid-rezisztencia és a rezisztens kórokozó rassz/patotípus detektálás/terjedés 
monitoring biztosítása szükséges. 

 

2) A feltételek fennállása esetén a potenciális IPM stratégiai elemeket meg kell határozni, 
tovább kell fejleszteni és hatékonyan össze kell illeszteni:  

i) olyan élelmiszert állítson elő az IPM technológia, amelyben nincs sem toxin, sem 
növényvédőszer-maradék, azaz a ’zero tolerance of pesticides and toxins’ elvét 
messzemenően érvényesíti; 

ii) peszticid-használat redukálása következtében beálló termésmennyiség és -minőség 
csökkenést (pl. a meghatározó fungicidcsoportok felhasználásának 50%-os csökkentéséből 
eredő 5-10%-os terméskiesést), a meglévő vagy új IPM elemek optimális összehangolásával 
kell kiküszöbölni; 

iii) ehhez új IPM stratégiai elemek/elvek feltárása/kifejlesztése szükséges (pl. az 
agrotechnikai, a fizikai, a mechanikai, a biológiai és a biotechnológiai védekezési elemek 
terén). 

 

3) Az IPM harmonizálása a tagállamokban: alkalmazás, szaktanácsadás, döntéstámogatás, 
ko-innováció 

i) termelők, felhasználók sokkal hatékonyabb tájékoztatása, oktatása, betanítása; valamint 
hosszú távon az új generáció előképzettségének javítása (pl. az egyetemi képzés alatt) válik 
szükségessé;  

ii) döntéstámogató rendszerek használata: a meglévő és az új stratégia elemek gyakorlati 
összekapcsolása a precíziós mezőgazdaság eredményeivel; 
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iii) alap- és alkalmazott kutatással, a szaktanácsadással foglalkozó szakemberek és termelők 
közötti kölcsönös információáramlás hátterének akadálymentes biztosítása/kialakítása; a ko-
innováció alkalmazása az IPM stratégiák folyamatos hatékonyságfejlesztésében (kipróbálás – 
beépítés – tapasztalat – új kipróbálás – új beépítés … = folyamatos visszacsatolás elve). 
Ennek létfenntartó eleme az a típusú alap- és alkalmazott kutatás, ami az újabb és újabb 
módszereket, védekezési elméleteket képes felderíteni/kifejleszteni, amelyek nélkül kimerül 
azon integrálási lehetőségek tárháza, ami az IPM stratégia hatékonyságfejlesztésének alapja. 

Magyarország, az Unió részeként szervesen kell, hogy kapcsolódjon ezen IPM direktívákhoz 
és ennek megfelelően olyan növényvédelmi kutatási stratégiát kell kialakítania, ami az EU 
IPM harmonizációjának sikeres tagállamává teszi az országot. A magyar szántóterület (≈4,5 
millió ha) 70 %-át a gabonafélék, további 20 %-át az olajnövények adják. A gabonafélék és az 
olajnövények szerepe az élelmiszeripar, takarmányozás, valamint kereskedelem (export) 
szempontjából meghatározó. Jelentős termelési értéket, anyagi bevételt jelentenek minden 
évben az ország számára és ennek visszaforgatása a magyar mezőgazdaság fejlesztésére 
elemi, nemzetgazdasági érdek. A fejlesztésben stratégiai helyet foglal el a növényvédelem és 
ezen belül a növénykórokozók elleni új, hatékony védekezés stratégiák kidolgozása, 
fejlesztése. Ennek egyik kiemelt pillére a komoly gazdasági károkat okozó növénykórokozó 
gombák és gombaszerű szervezetek (pl. fuzárium fajok, lisztharmatok, rozsdák, fehér- és 
szürkepenész, peronoszpóra, fitoftóra fajok, új invazív kórokozó fajok, rasszok/patotípusok) 
alap- és alkalmazott kutatása és az eredmények gyakorlati hasznosítása. 

 

2. Komoly gazdasági károkat okozó növénykórokozó gombák 

és gombaszerű szervezetek 

2.1. Fuzárium fajok (Fusarium spp.)  
 

Általános jellemzők: gyengültségi paraziták szaprotróf életmóddal, változatos életciklusúak, 
járványosan lépnek fel évről évre, széles gazdanövénykörűek (szántföldi, kertészeti, erdészeti 
növények), változatos tüneti megjelenés, jelentős genetikai változékonyság, mikotoxin-
termelés, tárolás-, takarmány- és élelmiszerbiztonsági kérdések (1. ábra). 

Kutatási trend: a világon mindenütt’hot topic’ és számos területen szükségesek új 
eredmények hazai vonatkozásban is pl.: életciklus és fiziológiai/működési mechanizmusok 
genetikai háttere; rezisztenciagének kutatása; gazdanövénykör rezisztenciára nemesítés; 
mikotoxin kutatás; tárolás-, takarmány- és élelmiszerbiztonsági növénykórtani vonatkozásai; 
hatékony új védekezési eljárások kifejlesztése. 
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1.ábra: Fuzárium fajok és az általuk okozott károk: a) erős Fusarium graminerum fertőzés 
szántóföldi körülmények között őszi búza kalászain (fotó: Jonathan West) b) Fusarium 
graminerum makrokonídiumai (forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Gibberella_zeae), c) 
egészséges és fuzáriummal fertőzött őszi búza vetőmagok (fotó: Andrea Hilderman), d) 
Fusarium spp. makrokonídiumok (fotó: Kateryna Kon) és e) fajtanemesítés: fuzárium 
fertőzéssel szemben ellenálló és fogékony kukorica hibrideken okozott fuzárium fertőzés 
(fotó: David G. Schmale és Gary P. Munkvold). 

 

2.2. Gabonarozsda fajok 
 

Gabonarozsda fajok (Puccinia spp.): búza fekete-, vörös- és sárgarozsdája 

Általános jellemzők: obligát biotróf kórokozók, időszakos járványos fellépés, gyors terjedés, 
specifikus gazdanövénykörűek, jelentős genetikai változékonyság, fungicid-rezisztencia. 

Kutatási trend: a világon meghatározó kutatások hazai szükségletei pl.: gombaélettan 
molekuláris kutatása, rasszok/patotípusok európai szintű monitoringja; gazdanövény tartós 
rezisztenciára nemesítése, nem(rassz)specifikus rezisztenciára nemesítés; a rezisztencia 
élettani, biokémiai és molekuláris hátterének feltárása; rozsda-rezisztencia 
mechanizmusainak további tisztázása a növényben; fungicid-rezisztencia-ellenes védekezési 
stratégiák fejlesztése; új védekezési eljárások kifejlesztése. 

 

a b 

c d 

e 
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2. ábra: Búzarozsda fajok és az általuk okozott károk: a) a búza fekete rozsda (Puccinia 
graminis f.sp. tritici) tünetei száron (fotó: Evans Lagudah és Zakkie Pretorius), b) a búza vörös 
rozsda (Puccinia triticina) tünetei levélen (fotó: Franz Xaver Schubiger) c) a búza sárga rozsda 
(Puccinia striiformis) tünetei levélen (fotó: Jinbiao Ma), d) P. striiformis uredospórái (fotó: Bill 
Clark) és e) P. graminis f.sp. tritici teleutóspórái (forrás: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/9c/fe/98/9cfe98a0debce697079f4da026621137.jpg). 

 

2.3. Lisztharmat gombafajok 
 

Gabonalisztharmat (Blumeria graminis) 

Általános jellemzők: obligát biotróf, időszakos járványos fellépés, specifikus gazdanövénykör, 
jelentős genetikai változékonyság, fungicid-rezisztencia (3. ábra).  

Kutatási trend: a világon rendszeresen kutatott kórokozó számos hazai vonatkozással is pl.: 
gomba rassz/patotípus vizsgálatok; termesztett és nemesítési anyagok ellenállóságának 
folyamatos tesztelése a rasszokra/patotípusokra; új rassz/patotípus rendszeres megjelenése, 
mennyiségi (kvantitatív) típusú („quantitative trait locus” - QTL) rezisztencia kutatása és 
felhasználása a nemesítési programokban; fungicid-rezisztencia pontos mechanizmusainak 
tisztázása; új védekezési eljárások. 

 

Főbb lisztharmatfajok a gyümölcstermesztésben (pl. alma, őszibarack) 

Általános jellemzők: obligát biotrófok, időszakos járványos fellépés, specifikus 
gazdanövénykör de sok gazdanövényen fordulnak elő, jelentős genetikai változékonyság, 
rasszok/patotípusok jelenléte, fungicid-rezisztencia, jelentős éves permetezés-szám. 

Kutatási trend: a világon a gyümölcstermesztő körzetekben kutatják sok hazai vonatában is 
pl.: gomba rassz/patotípus vizsgálatok; rezisztens/toleráns fajták előállítása, lisztharmat-
rezisztencia pontos mechanizmusainak tisztázása, biológiai védekezési kutatások, előrejelzés 
és DSS fejlesztés, új környezetkímélő védekezési eljárások. 

a b c 

d 

 

e

  a 
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Szőlőlisztharmat (Erysiphe necator) 

Általános jellemzők: obligát biotróf, gazdaspecifikus, rendszeresen járványosan lép fel, 
policiklikus, rasszok jelenléte, fungicid-rezisztencia, védekezés előrejelzésre alapozottan, 
jelentős éves permetezés-szám.  

Kutatási trend: a világon sok tekintetben ’hot topic’ és számos területen szükségesek új 
eredmények hazai vonatkozásban is pl.: járványbiológiai vizsgálatok, genotípusok jellemzése, 
fungicid-rezisztencia molekuláris hátterének tisztázása, rezisztenciagének, szőlőfajták 
rezisztenciára nemesítése, előrejelzés és DSS fejlesztés, környezetkímélő védekezési 
eljárások. 

 

 

3. ábra: Búzalisztharmat (Blumeria graminis) a) tünete növényállományban (fotó: George 
Barron), b) oidium típusú konídiumtartói (fotó: George Barron) és c) érett és éretlen ivaros 
termőtestei (kazmotéciumai) (fotó: Malcolm Storey). 

 

2.4. Fehér- és szürkepenész 
 

Fehérpenész (Sclerotinia sclerotiorum) 

Általános jellemzők: nekrotróf, széles gazdanövénykör, nagy genetikai változékonyság, 
járványos fellépés, rasszok/patotípusok jelenléte, fungicid-rezisztencia (4ab. ábra). 

Kutatási trend: a világon központi kutatási téma és számos területen szükségesek új 
eredmények hazai vonatkozásban is pl.: genetikai változékonyság molekuláris biológiai 
vizsgálata, rasszok/patotípusok vizsgálata, rezisztenciagének kutatása, rezisztenciára 
nemesítés; fungicid-rezisztencia mechanizmusának vizsgálata, új környezetkímélő védekezési 
eljárások kidolgozása. 

 

Szürkepenész (Botrytis cinerea) 

Általános jellemzők: nekrotróf, széles gazdanövénykör, nagy genetikai változékonyság, 
járványos fellépés, rasszok/patotípusok jelenléte, fungicid-rezisztencia (4cd. ábra).  

Kutatási trend: a világon sok tekintetben ’hot topic’ és számos területen szükségesek új 
eredmények hazai vonatkozásban is pl.: genetikai változékonyság molekuláris biológiai 
vizsgálata, rasszok/patotípusok vizsgálata, rezisztenciagének kutatása, rezisztenciára 
nemesítés; fungicid-rezisztencia mechanizmusának vizsgálata, új környezetkímélő védekezési 

a b c 
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eljárások kidolgozása; szőlőn a nemesrothadás jellemzőinek organizmus és populáció szintű 
kutatása és a fungicid-rezisztencia ellenes környezetkímélő stratégiák. 

 

 

 

4. ábra: Fehérpenész (Sclerotinia sclerotiorum) okozta tünetek a) napraforgó tányérokon 
(fotó: Zsombik László) b) S. sclerotiorum szkleróciuma és apotéciumai (fotó: Botta Edina) c) 
szürkepenész (Botrytis cinerea) okozta tünetek szőlőbogyókon (fotó: Zsigó György) d) B. 
cinerea konídiumtartója és konídiumai (fotó: Seth Inman). 

 

 

2.5. Gombaszerű szervezetek (fitoftóra, peronoszpóra) 
 

Burgonyavész (Phytophthora infestans) 

Általános jellemzők: hemibiotróf, több gazdanövényen él, nagy genetikai változékonyság, 
járványos fellépés, rasszok/patotípusok jelenléte, fungicid-rezisztencia (5ab. ábra). 

Kutatási trend: a világon fő kutatási trendek képviselő kórokozó és meghatározóak új 
eredmények hazai vonatkozásban is pl.: új hatékonyabb védekezésre alkalmas készítmények 
kutatása, genetikai változékonyság molekuláris biológiai vizsgálata, rasszok/patotípusok 
vizsgálata, rezisztenciagének kutatása, rezisztenciára nemesítés; fungicid-rezisztencia 
mechanizmusának vizsgálata, előrejelzés és DSS, új környezetkímélő védekezési eljárások 
kidolgozása. 

 

Szőlőperonoszpóra (Plasmopara viticola) 

a b 

c d 
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Általános jellemzők: obligát biotróf, csak szőlőn idéz tüneteket, járványos fellépés, nagy 
genetikai változékonyság, rasszok/patotípusok jelenléte, fungicid-rezisztencia (5cd. ábra). 

Kutatási trend: a világon központi kutatási téma jelentős hazai vonatkozásokkal: genetikai 
változékonyság molekuláris biológiai vizsgálata, rasszok/patotípusok vizsgálata, 
rezisztenciagének kutatása, rezisztenciára nemesítés; fungicid-rezisztencia 
mechanizmusának vizsgálata, új környezetkímélő védekezési eljárások kidolgozása. 

 

 

 

5. ábra: Burgonyavész (Phytophthora infestans) a) tünete fogékony burgonyafajtán (fotó: D. 
Inglis), b) Ph. infestans sproranguimtartói és spórangiumai (fotó: Thomas J. Volk), c) szőlő 
peronoszpóra (Plasmopara viticola) tünetei szőlőlevél fonákján (forrás: 
http://www.regionaplo.hu/archiv/46-archivum/22409-fenyeget-a-peronoszpora) és d) P. 
viticola sporangiumtartói és sporangiumai (Fotó: L. Gray). 

 

2.6. Új, invazív növénykórokozó gombák és gombaszerű szervezetek és új 
rasszok/patotípusok megjelenése  
 

Általános jellemzők: gyors járványos megjelenés nagy területen olykor sok tápnövényen; 
védekezési lehetőségek korlátozottsága/hiánya; egyre inkább számítani kell a globális 
felmelegedés, a szaporítóanyagok világméretű forgalma és a rezisztenciagének általános 
elterjedtsége miatt (6. ábra). 

Kutatási trend: a világon meghatározó kutatási terület és számos területen szükségesek új 
eredmények hazai vonatkozásban is pl.: megjelenésük gyors és megbízható detektálása és a 
korai betegség felismerés kutatása (pl. klasszikus és molekuláris biológiai módszerekkel); 
rendszeres kórokozó monitoring biztosítása; új, invazív kórokozók biológiájának feltárása, az 

a b 

c d 
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ellenük alkalmazható védekezési módszerek vizsgálata illetve új védekezési módszerek 
kidolgozása. 

 

 

6. ábra: Monilinia fructicola tünete őszibarackon (fotó: Norman Lalancette), b) szőlő 
guignardiás feketerothadás (Guignardia bidwellii) tünete szőlőbogyókon (forrás. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_rot_(grape_disease) és c) szőlőtőkék korai elhalása 
(esca) tünetei szőlővessző faszövetében (forrás: http://www.villaappalaccia.com/esca.html). 

 

3. A növénykórokozó gombák és gombaszerű szervezetek elleni 

új védekezési stratégiák elemei és egymásra épülésük 

 

A fentiek alapján elmondható, hogy a főbb növénykórokozó gombák és gombaszerű 
szervezetek elleni új védekezési stratégiák kialakításához alapkutatás, alkalmazott kutatás, 
technológiai alkalmazás, szaktanácsadás és aktív termelői részvétel együttese szükséges, 
melynek lépései a következők. 

 

3.1. Az új védekezési stratégiák kialakításának pillérei 
 

1. Növénykórokozó gombák és gombaszerű szervezetek organizmus-szintű vizsgálatai: 
működési mechanizmus, bioágensek, természetes eredetű vegyületek, biotechnológia, 
növényi ellenállóság/fogékonyság és fungicid-rezisztencia 

2. Növénykórokozó gombák és gombaszerű szervezetek vizsgálata a populáció szintjén: 
járványdiagnosztizálás, járvány mintázat, járványmodellek, patotípusok/rasszok rezisztencia 
elterjedtsége 

3. Növénykórokozó gombák és gombaszerű szervezetek integrált növényvédelmi elemeinek 
fejlesztése és integrálása 

4. Növénykórokozó gombák és gombaszerű szervezetek előrejelzésének fejlesztése és a 
döntéstámogató rendszerek használatának bevezetése 

a b c 
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5. Humánerőforrás fejlesztés intézményi/infrastruktúrális háttér fejlesztése 

6. Élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi és humánegészségügyi szempontok 

 

3.2. A védekezési stratégia-kialakítás pilléreinek egymásra épülése 
 

A növénykórokozó gombák és gombaszerű szervezetek ellen kifejlesztendő védekezési 
stratégiák egyes pilléreinek egymásra épülését a 7. ábra foglalja össze. 

Az első két pillér a komoly gazdasági károkat okozó kulcskórokozók és a gazda-parazita 
kapcsolatuk biológiájának/működési mechanizmusának alapkutatása i) organizmus és ii) 
populáció szinten. Ennek eredményeképpen feltárhatóvá válnak a kórokozók olyan jellemzői, 
ahol ’sebezhetővé válnak’ és így kiindulási pontként szerepelhetnek egy-egy védekezési 
stratégia vagy előrejelzési elv kialakításában. A gazdanövény oldaláról pedig megismerhetjük 
azokat a védekezési mechanizmusokat, amellyel képes/, vagy éppenséggel megvédeni magát 
a kórokozó támadásaival szemben. Ezt kell kiegészíteni azokkal a külső környezeti tényezőket 
vizsgáló alapkutatással, amelyek a fertőzés és betegség-kialakulás kórfolyamatát 
befolyásolják, pl. járványkialakulás mechanizmusa, védekezésre szánt anyagok működési 
mechanizmusa, ezen anyagok használatakor kialakuló rezisztencia mechanizmusa, valamint a 
molekuláris ökológiai és biotechnológiai kapcsolódások kutatása. 

A harmadik pillér alap és alkalmazott kutatása az IPM egyes elemeinek fejlesztésére irányul. 
Az IPM elemek (agrotechnikai, mechanikai, fizikai, biológiai és biotechnológiai) kutatásának 
alapvető szempontjai: 

i) meg kell határozni az adott védekezési elem működési mechanizmusát (pl. a biológiai, 
biotechnológiai védekezés esetében a biológiai ágens és a biotechnológiai módszer 
organizmus és populáció szintű alapkutatása elengedhetetlen); 

ii) meg kell határozni a kórokozó/növény azon biológiai/érzékenységi pontjait, ahol az 
előrejelzés/védekezés hatékonyan alkalmazható; 

iii) meg kell határozni az adott védekezési elem hatékonyságát a kérdéses 
kórokozók/kórokozó csoportok ellen laboratóriumi és szabadföldi körülmények között. 

A negyedik pillér kombinálja/integrálja az egyes védekezési elemeket időben és térben olyan 
védekezési stratégiává, amely hatékonyabban alkalmazható a korábbiaknál, adott 
kórokozó/kórokozócsoport ellen, adott kultúrnövény esetében. Azonban, ahhoz hogy ez az 
integrált védekezési stratégia működhessen egy adott ökológiai környezetben, szükség van 
előrejelzésre, a védekezések pontos időzítésére, az egyes védekezési elemek 
egymásutániságának hatékony összeillesztésére, azok additív és szinergista hatásainak 
összehangolására. Az előrejelzésnek ki kell egészülni a döntéstámogató rendszerek (Decision 
Support System - DSS) használatával. 

Az ötödik pillér illeszti be az új védekezési stratégiákat a gyakorlatba. Ennek döntő 
mozzanata, hogy a termelőnek i) alkalmazástechnológiai segítségre és ii) folyamatos 
kórokozó és/vagy gazdanövény monitoringra (pl. egyes rasszok terjedése, spóraszóródás 
dinamikája), azaz folyamatos szaktanácsadói háttérre lesz szüksége. 

Az öt pillér akkor működik jól és hosszú távon a gyakorlatban, ha a védekezési stratégiák 
folyamatos fejlesztés alatt állnak. Ehhez újabb és újabb védekezési 
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elvek/módszerek/eljárások kifejlesztése szükséges, amelyeket be kell építeni a meglévő 
integrált védekezési stratégiákba, rendszeresen fejlesztve, megújítva azokat. Ez pedig csak 
úgy működik zökkenőmentesen, ha az alapkutatással, alkalmazott kutatással, 
szaktanácsadással foglalkozó szakemberek és termelők hatékonyan és hosszú távon, 
intézményesített formában dolgoznak össze. Azaz olyan jól működő alapkutatási háttér kell, 
amely képes új biológiai működési mechanizmusokat feltárni és új potenciális védekezési 
elveket/eljárásokat megismerni. Emellett a jelenleg teljesen hiányzó alkalmazott kutatói 
háttér intézményes biztosítása is szükséges, akik a potenciális védekezési elemeket képesek 
hatékonyan beintegrálni a már meglévő IPM stratégiákba. Emellett olyan 
alkamazástechnológusokra és szaktanácsadókra is szükség van, akik a közvetlen gyakorlati 
alkalmazástechnológiai elemeket (dózis vizsgálatokat az egyes növényfajokon, kijuttatás 
biztonsági és hatékonysági elemeit stb.) biztosítja folyamatosan a termelőnek. De a termelő 
is informálja (pl. a beintegrálás sikeréről, a hiányzó védekezési elemekről, a felmerülő új 
gyakorlati, növényvédelmi problémákról) a szaktanácsadói és kutatói hálózatot. Így 
folyamatos, kölcsönös információáramlás és együttműködés kell, hogy megtörténjen 
termelési, szaktanácsadási, alap- és alkalmazott kutatási szinteken. Ez a ko-innováció – mint 
többszörös körfolyamat – biztosítja azt, hogy az integrált védekezési stratégia folyamatosan 
fejlődik, egyre hatékonyabb lesz, és egyre kevesebb kémiai gombaölő szeres védekezéssel 
tudjuk a hatékony növényvédelmet megvalósítani.  

Ezeket az új védekezési stratégiákat úgy kell létrehozni/továbbfejleszteni, hogy az alapvető 
fenntarthatósági, élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi és humánegészségügyi 
szempontok is érvényesüljenek. 

 

3.3. Az új védekezési stratégia-kialakítás részletes bemutatása 
 

3.3.1. Növénykórokozó gombák és gombaszerű szervezetek organizmus-
szintű vizsgálatai: működési mechanizmus, bioágensek, természetes 
eredetű vegyületek, biotechnológia, növényi ellenállóság/fogékonyság és 
fungicid-rezisztencia 
 

Az elmúlt években jelentően csökkent az újonnan felfedezett fungicidek aránya. Igen nehéz 
és költséges új, szintetikus kémiai hatóanyagokat előállítani. A gyakorlati bevezetésüket 
követően pedig e kémiai hatóanyagokra a kórokozók általában gyorsan rezisztensekké 
válnak. Egyre fontosabbá válik, hogy olyan alternatívák és technológiai megoldások lássanak 
napvilágot, amelyek képesek csökkenteni vagy helyettesíteni a kémiai hatóanyagokat. Ennek 
tükrében világszerte a kutatások központi érdeklődési körévé vált a biológiai megoldások 
(mint pl. mikróbák, természetes eredetű vegyületek, genetikai alapú felfedező kutatás és 
annak felhasználása a védekezésben), a növényi ellenállóság és a fungicid-rezisztencia 
ellenes stratégiák kutatása. 

Hazai vonatkozásban a biológiai megoldások és a rezisztencia-kutatások vonalán világhírű 
tudományos iskolák munkálkodtak az elmúlt 50 évben. Ezen kutatások alapvető 
felismerésekkel gazdagították az indukált növényi betegség-ellenállóság és általában a 
növényi védekezési mechanizmusok mélyebb megismerését. A kutatások jelenleg is művelt 
ágai i) a fogékonyság és ellenállóság (rezisztencia) hátterében zajló folyamatok élettani, 
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biokémiai és molekuláris biológiai szintű feltárása, ii) indukált növényi betegség-ellenállóság 
vizsgálata és növények természetes ellenálló képességének fokozása, iii) a reaktív 
oxigénformák és programozott sejthalál növényi betegség-rezisztenciában játszott 
szerepének tisztázása és iv) növénykórokozó gombák biológiájának és életfolyamatainak 
klasszikus és molekuláris biológiai vizsgálata.  
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Jelen tervjavaslat fontos célkitűzése hatékonyabbá tenni ezen kutatások eredményeinek 
növénynemesítésben való felhasználását. Ehhez szorosabb együttműködés kell az MTA ATK 
Növényvédelmi Intézete, a martonvásári növénynemesítő csoportok, a NAIK Mezőgazdasági 
Biotechnológiai Kutatóközpontjának növénytudományi csoportjai, a NAIK Gabonakutató Kht 
kutatócsoportjai valamint a kapcsolódó egyetemi kutatócsoportok között. Az együttműködés 
keretében kiemelt hangsúlyt kell fektetni a rezisztencia-kutatások következő ágaira is (i) 
minél több rezisztenciagént és QTL-t (mennyiségi tulajdonságokat örökítő lókuszt) kell 
azonosítani eddig feltáratlan növényfajokban és genotípusokban, (ii) előrelépés szükséges a 
rezisztenciagének térképezésében, (iii) új rezisztenciagéneket kell klónozni/módosítani 
modern biotechnológiai eszközökkel és iv) új rezisztenciagéneket, rezisztens növényfajtákat 
kell előállítani génszerkesztéssel. A fentiek közül különösen a génszerkesztés egy új 
eszköztára (a „clustered regularly interspaced short palindromic repeats” - CRISPR), egy 
teljesen új utat nyit meg a betegségekkel szembeni növényfajták előállításában. Ennek 
segítségével világviszonylatban sikerült előállítani pl. betegségellenálló rizs, peronoszpóra 
ellenálló szőlő és búzalisztharmat ellenálló búzafajtákat, amelyek környezeti stressz-
rezisztenciával is rendelkeznek. A technológia a multinacionális vállalatok és termelők 
körében is ígéretes jövőbeni perspektívát kínál. 

A szintetikus kémiai fungicidek rezisztencia-kialakulásnak megakadályozására irányuló 
kutatások abban a tekintetben meghatározóak, hogy milyen hosszú ideig tudjuk az adott 
fungicideket hatékonyan alkalmazni a gyakorlatban. Szerte Európában egyre nagyobb 
gondot jelent a fungicid-rezisztens gombatörzsek/rasszok megjelenése és előretörése. 
Szükséges lenne egy olyan kutatóhely kialakítása hazánkban, ahol folyamatos munka folyik a 
rasszok, és ezekkel összefüggő rezisztencia-kutatások vonatkozásában. Itt fel kellene 
térképezni a hazai fungicid-rezisztencia helyzetet, alkalmazni és fejleszteni kell a rezisztens 
mutánsok észlelésére szolgáló (pl. PCR-alapú) diagnosztikai eljárásokat. Majd a rezisztencia-
mechanizmusok élettani és genetikai kutatásán keresztül a rezisztenssé vált populációk elleni 
védekezési technológiák kidolgozásához kell eljutni. Ezek ráadásul gyakran határokon 
átnyúló együttműködésben lehetnek csak eredményesek. Éppen ezért, szélesíteni kell a 
nemzetközi kapcsolódási pontokat is, a területekre specializálódott neves külföldi 
kutatóintézetekkel, egyetemekkel és a Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) 
nemzetközi munkacsoportjaival. 

 

3.3.2. Növénykórokozó gombák és gombaszerű szervezetek vizsgálata a 
populáció szintjén: járványdiagnosztizálás, járvány mintázat, 
járványmodellek, patotípusok/rasszok rezisztencia elterjedtsége 
 

A populáció szintű kutatásokban kiemelten kell kezelni a járványtani kutatásokat. A minták 
tömeges értékelésére alkalmas módszerek (pl. immun-kitek, DNS-alapú módszerek, 
infravörös technológia) adaptálását, fejlesztését, új eljárások kidolgozását kell végrehajtani a 
járványdiagnosztizálásban. Mindezek segítségével kell nyomonkövetni/feltérképezni a hazai 
és európai kiterjedésű rezisztenciák járványmintázatát. Hazai vonatkozásban nagyon 
hiányosak a specifikus járványtani ismeretek, és különösen a járványtulajdonságok 
rezisztenciafüggése alig ismert. A járványmintázatok alapján a járványok időbeli és térbeli 
terjedésének specifikus járványmodelljeit kell kidolgozni. E modellek segítségével egyrészt i) 
hatékonyabb védekezési döntés-előkészítést (előrejelzést) lehet megvalósítani, melyen 
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keresztül a kezelések száma és a kijuttatott vegyszer mennyisége csökkenthető, a 
környezetvédelmi kívánalmaknak megfelelően; másrészt ii) a járványtulajdonságok specifikus 
rezisztenciafüggését lehet meghatározni, amely a járványok kialakulásának és 
felerősödésének mérséklésére alkalmas módszerek (pl. többszörös rezisztenciát hordozó 
fajták nemesítése, fajtakeverékek vetése/ültetése) kidolgozási lehetőségét teremti meg. Ez 
tipikusan olyan terület, ahol nélkülözhetetlen a szoros együttműködés kialakítása az alap- és 
alkalmazott kutatással foglalkozó szakemberek, a szaktárcák szakemberei, a szaktanácsadók 
és a termelők között. 

 

3.3.3. Növénykórokozó gombák és gombaszerű szervezetek integrált 
növényvédelmi elemeinek fejlesztése és integrálása 
 

Az integrált növényvédelem elemei közül a nem-kémiai védekezési elemeket a termelő 
kevésbé szereti használni, mint a szintetikus anyagok kipermetezésére alapozott kémiai 
védekezést. Ennek történelmileg az az oka, hogy a nem-kémiai védekezési módszerek 
alkalmazása a legtöbb esetben nagyobb szaktudást, a szokásostól eltérő alkalmazási módot 
igényel és ráadásul a biológiai hatékonyságuk is kisebb és/vagy költségesebb, mint a kémiai 
megoldásoké. De ezen módszerek nem is annyira a direkt helyettesítésre, mint inkább a 
technológiába történő hatékony integrálásra alkalmasak. Ennek eredményeként pl. az 
okszerű vetésváltás, megszakíthatja a kórokozók életciklusát, vagy a téli nyári metszés kellő 
időzítése segíti a növény lombfelületének gyorsabb felszáradását vagy biológiai termék 
időzített kipermetezése csökkenti a fertőzőanyag mennyiségét; melyek összegzett 
eredménye lehet pl. az éves fungicid-felhasználás és permezetés-szám csökkenése. A 
csökkenés mértéke az egyes védekezési elemek hatékonysági értékétől függ, ezért törekedni 
kell az egyes védekezési elemek hatékonyságának növelésére, és ahol lehetséges az eredeti 
megoldások kidolgozására. Hangsúlyossá válik a biológiai védekezés, a természetes eredetű 
vegyületek és a biotechnológiai alkalmazások hazai kutatása, mert i) az importált antagonista 
és hiperparazita mikrobák nem biztos, hogy kellően tudnak működni a hazai, regionális 
ökológiai feltételek mellett, ii) mivel a hatékonyság is nagyban függ a helyi ökológiai 
tényezőktől, a hazai, regionális fejlesztések kiemelkedő jelentőségűek lesznek és iii) ezt a 
területet a multinacionális vállalatok is kisebb mértékben uralják (szemben a kémiai 
növényvédő szerekkel) tehát valós innovációs teret jelent a kis országok, így hazánk, számára 
is. Azonban e biológiai megoldások sokkal több szaktudást igényelnek mind a kutatás, mind 
az előállítás, mind az alkalmazás vonatkozásában, mint a kémiai védekezés megoldásai. 
Ugyanakkor a kémiai védekezés a direkt helyettesítésre nem képesek még zárt termesztő-
berendezésekben sem ezért a technológiába történő minél hatékonyabb integrálás a 
jelenlegi realitás. A fentiek alapján a következő hazai irányok emelhetők ki: i) a 
növénykórokozó gomba és gombszerű szervezetek elleni hatékony biológiai, genetikai és 
biotechnológiai védekezési módszerek feltárása és gyakorlati alkalmazási lehetőségének 
megteremtése; ii) antimikrobiális hatású anyagok/kivonatok, természetes eredetű 
vegyületek azonosítása és hatásuk tesztelése a növénykórokozó gomba és gombaszerű 
szervezetek ellen és iii) a növénykórokozó gomba és gombaszerű szervezetek ellen 
alkalmazott kémiai védekezési módszerek minél hatékonyabb integrálása/kombinálása nem-
kémiai (agrotechnikai, fizikai mechanikai, biológiai, biotechnológiai) védekezési 
módszerekkel. 
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3.3.4. Növénykórokozó gombák és gombaszerű szervezetek előrejelzésének 
fejlesztése és a döntéstámogató rendszerek használatának bevezetése 
 

Egy-egy konkrét növényfaj esetében az integrált védekezési stratégiák sikeres gyakorlati 
megvalósításához növényvédelmi előrejelzésre és a döntéstámogató rendszerek 
alkalmazására van szükség. Ehhez a termelőnek alkalmazástechnológiai segítségre és 
folyamatos szaktanácsadó háttérre van szüksége. Mindezek megteremtéséhez a következő – 
egymásra épülő – alapvető stratégiai irányok kialakítására/fejlesztésre van szükség: 

i) a kórokozók és a biológiai ágensek megjelenésének, terjedésének valamint a gazdanövény 
jellemzőinek folyamatos időbeli monitoringja; 

ii) a kórokozók előrejelzési módszereinek alapkutatása, majd az erre kifejlesztett előrejelzési 
szoftvereknek létrehozása és gyakorlati tesztelése, bevezetése; 

iii) a kórokozókra kifejlesztett előrejelzési és integrált védekezési stratégia összehangolása az 
kulcsszerepet játszó állati kártevők és gyomok elleni integrált növényvédelmi stratégiákkal;  

iv) az integrált növényvédelmi stratégia és a termesztés egyéb technológiai elemeinek (pl. 
tápanyagellátás, öntözés, talajművelés) – hatékony, egymás hatásait erősítő – 
összekapcsolása számítógépes döntéstámogató rendszereken (Decision Support System-
DSS) keresztül.  

A fentiek csak akkor működnek jól és hosszú távon a gyakorlatban, ha a védekezési 
stratégiák folyamatos fejlesztés alatt állnak. Ehhez a ko-innováció – mint többszörös 
körfolyamat – alkalmazása szükséges valamennyi kutatási, fejlesztési, termelési és 
szakirányítási szakember részvételével. 

 

3.3.5. Humánerőforrás és intézményi/infrastrukturális háttér fejlesztése 
 

Az 1990-es évek elején a jól működő a magyar növényvédelmi kutatás-fejlesztés és 
szakirányítás szerkezete és a humánerőforrása átformálódott: pl. egyes kutatóhelyek 
megszűntek, a növény-egészségügyi hálózat feladatköre megváltozott és személyi állománya 
jelentősen lecsökkent. A jelenlegi egyetemi és kutatóintézeti körülmények sem segítik 
kellően a kutatásban elkötelezett szakemberek munkáját. Az új, integrált védekezési 
stratégiák kifejlesztéséhez, azok folyamatos fejlesztéséhez és a ko-innováció biztosításához 
azonban a kutatói humánerőforrás szélesebb bázisának újrateremtése, megszilárdítása és 
motiválása elengedhetetlen! Ennek egymásra épülő, megvalósítandó elemei: 

i) a növénykórtani kulcsproblémákra specializált nemzetközi szintű alap- és alkalmazott 
kutatási csoportok bázisának szélesítése;  

ii) alap- és alkalmazott kutatás eredményeinek gyakorlatba ültetését szolgáló csoportok 
intézményesített hátterének kialakítása. Itt kiemelendő az alkalmazástechnológia, 
szakatanácsadás fejlesztése. Ugyanis számos esetben a felhasználó/termelő pl. nem tudja 
mit kell tenni az adott növénykórtani helyzetben vagy nem tudja hogyan kell hatékonyan 
alkalmazni az adott növényvédelmi eljárást. Ráadásul az intézményi háttérre épülő, 
független technológiai fejlesztés, értékelés is hiányzik. Ez azért is probléma, mert nincs 
független forrásból származó összehasonlító adat pl. arról, hogy melyek a legjobb fungicidek, 
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védekezési eljárások, illetve azok kombinációi az adott növénykórokozó ellen az adott 
régióban. Mindehhez olyan növénykórtani kutatóhely szükséges, amely a termelést ki tudja 
szolgálni szaktanácsadással, alkalmazástechnológiai ismeretekkel, de adott esetben kísérleti 
háttérrel is. 

iii) az előbbiekre alapozva meg kell valósítani a termelők, a felhasználók, a gyakorlati 
szakemberek sokkal hatékonyabb tájékoztatását, oktatását, betanítását; 

iv) a fentiek segítségével – hosszú távon – a jövő generáció elméleti és gyakorlati 
előképzettségét is javítani kell (pl. egyetemi képzés során); 

v) a ko-innováció alapját képző kölcsönös (többirányú) információáramlási és 
együttműködési érdekek megteremtése/kialakítása az alapkutatással, az alkalmazott 
kutatással, az alkalmazástechnológiával, a szaktanácsadással foglalkozó szakemberek és a 
termelő között. E kapcsolat mind a felülről és mind az alulról történő építkezés elvére kell, 
hogy támaszkodjon. A felülről építkezés során az alapkutató új perspektívákat, új eredeti 
védekezési eljárásokat fedez fel, amiket az alkalmazott kutató konkretizál/alkalmaz adott 
kórokozó-gazdanövény kapcsolatra laboratóriumi és kisparcellás körülmények között, majd 
meghatározza annak IPM stratégiai helyét, hatékonyságát. Az alkalmazástechnológus és 
szaktanácsadó az ígéretes laboratóriumi és kisparcellás szabadföldi eredményeket kipróbálja 
a gyakorlatban és a termelővel megismerteti annak bevezetését segíti. Ugyanakkor az alulról 
építkezés során a konkrét, megoldandó növénykórtani probléma a termelő, az 
alkalmazástechnológus vagy a szaktanácsadó szakember részéről merül fel. Ezt próbálja 
megoldani a meglévő módszerek integrálásával az alkalmazástechnológus és az alkalmazott 
kutatási szakember, együttműködésben. Ha ez a lehetőség sikertelen, akkor új stratégiai 
ötlet/új módszer felderítéséhez hívja segítségül az alapkutatásban tevékenykedő 
szakembert. Jól érzékelhető, hogy mindkét építkezési elv komoly kutatási stratégiai 
lehetőséget jelent a védekezési stratégiák továbbfejlesztésében az MTA és az felsőoktatási 
intézmények magasan kvalifikált kutatási szakembereinek is. 

 

3.3.6. Élelmiszerbiztonsági és humánegészségügyi kérdések 
 

Az élelmiszer- és takarmánybiztonság a szántóföldön kezdődik és ennek egyik legnagyobb 
élelmiszerbiztonsági veszélyét i) a mikotoxin-termelő gombák toxinjai és ii) a növényvédő 
szerek maradványai jelentik a terményben, amelyek megjelennek a feldolgozott 
élelmiszerben is. 

A mikotoxin-termelő gombák vonatkozásában az egyik előfeltétel a toxintermelő gombákkal 
szembeni rezisztencia és fogékonyságbeli különbségek kihasználása a fajtaminősítésben és 
nemesítésben, és a genetikai háttér még jobb megismerése is. Ilyen pl. a toxinszabályozás 
pontos hátterének felderítése. Az esetek többségében a toxinkülönbségek arányosak a 
fertőzöttséggel, de vannak toxin túltermelő és alultermelő genotípusok, ezek hátteréről 
minimális ismeretekkel rendelkezünk. Ennek ismeretében a problémát kezelni lehetne a 
géncsendesítéssel, ha pl. tudnánk mely gén felelős a toxin túltermelésért. De szükséges 
lenne ezen gombák járványtani kérdéseit is mélyebben megvizsgálni, ugyanis pl. az 
ellenállóbb genotípusoknál a környezet és agrotechnika hatás lényegesen kisebb, mint a 
nagyon fogékony kategóriában, ami azt jelenti, hogy a jelenleg alkalmazott időjárási 
adatokon túlmenően egyéb szempontokat is figyelembe kell venni a pontos előrejelzéshez, 
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amihez kutatói és szakirányítási együttműködésre van szükség, országos (pl. NÉBIH, NKI, 
NAIK) és nemzetközi szinten is. Rövidtávon legalább a toxinszűrés szintjén az összes gabonát 
vizsgálatba kellene vonni, nemcsak a búzát és a kukoricát. 

A növényvédőszer-maradványok vonatkozásában az egyik legfontosabb feladat a toxikológiai 
ismeretek bővítése a növényvédő szer (fungicid) hatóanyagokról és metabolitjairól, valamint 
ezek humánegészségügyi vonatkozásainak mélyebb megismerése. Nélkülözhetetlen a 
financiális és a humánerőforrás háttér biztosítása a terményben/élelmiszerekben megjelenő 
maradékértékek rendszeres szakhatósági méréséhez, ellenőrzéséhez. A biztonságos 
növényvédőszer-kijuttatás alkalmazástechnológiai fejlesztése és a szintetikus kémiai 
hatóanyagokat felváltó, új integrált technológiai megoldások bevezetése létszükséglet lenne 
annak érdekében, hogy a ’zero tolerance of pesticides’ elvét alkalmazni lehessen. 

 

4. Kutatásban részt vevő szervezetek, hazai és külföldi 

intézmények, eredmények hasznosulása 

 

4.1. Hazai kapcsolódási pontok intézmények 
Résztvevők alapkutatási szinten 

MTA ATK MGI 

MTA ATK NÖVI 

NAIK Gabonakutató Kht, Szeged 

ELTE  

NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet 

Agrár- és élelmiszer tudományi egyetemek szaktanszékei, kutatóközpontjai 

 

Résztvevők alkalmazott kutatási szinten 

MTA ATK MGI 

MTA ATK NÖVI 

NAIK Gabonakutató Kht, Szeged 

NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet 

Agrár- és élelmiszer tudományi egyetemek szaktanszékei, kutatóközpontjai (SZIE, DE, PE 

NAIK Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály  

NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet 

Tokaj Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit Kft. 

Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológia Laboratórium, Budapest (NMBL), 

NAIK Erdészeti Tudományos Intézet 
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Résztvevők alkalmazástechnológiai, szaktanácsadói és termelői szinten 

NAIK Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály  

NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet 

NAIK Erdészeti Tudományos Intézet 

NAIK Gabonakutató Kht, Szeged 

Agráregyetemek 

NÉBIH Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság (NTAI) 

Növény-egészségügyi és Szaporítóanyag-ellenőrzési Osztály (NSZEO), 

Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológia Laboratórium, Budapest (NMBL), 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 

Mezőgazdasági vállalatok 

 

4.2. Külföldi kapcsolódási pontok intézmények 
Európa kiemelkedő agrárkutató egyetemei és kutatóintézetei 

FRAC kutatóival és kapcsolódó kutatóintézetekkel 

 

4.3. Eredmények hasznosulása 
-- a szisztemikus szerzett rezisztencia (SAR) és az indukált szisztemikus rezisztencia (ISR) 
pontos mechanizmusának vizsgálata és az IPM elemekbe történő beillesztése; 

- a tartós rezisztenciát biztosító nem specifikus rezisztenciák mechanizmusának 
felderítéséből származó eredmények közvetlen felhasználása a nemesítésben; 

- a rezisztenciára nemesítés során az új rezisztenciaforrások és új rezisztenciagének 
beépítése az új nemesített fajtákba, hibridekbe úgy, hogy azok megfeleljenek a biotikus és 
abiotikus stresszek kihívásainak és a beltartalmi elvárásoknak is; 

- génszerkesztés növénynemesítési perspektívájával új, ígéretes betegség-ellenálló fajták 
bevezetésének lehetősége teremtődik meg; 

- a nekrotróf kórokozók, különösen a fehér- és szürkepenész kórokozók elleni rezisztencia és 
védekezési stratégia bevezetése; 

- - a fungicid-rezisztenciák kialakulásának figyelemmel kísérése, fungicid-rezisztencia ellenes 
stratégiai módszerek kidolgozása a rezisztencia-kialakulás elkerülésére; 

- a külföldön és hazánkban terjedő, invazív kórokozók és rasszok/patotípusok folyamatos 
monitorozása, és az ellenük javasolható új védekezés stratégia bevezetése; 

- új, integrált védekezésre alkalmas nem-kémia védekezési elemek feltárása és a védekezési 
stratégiákba illesztése; 

- új előrejelzési és döntéstámogató rendszerek kifejlesztése, tesztelése és gyakorlati 
bevezetése; 
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- ko-innovációs stratégiai együttműködés az új IPM stratégiákat kifejlesztő részvevők 
(kutatók, alkalmazástechnológusok, szaktanácsadók és termelők) között; 

- mikotoxin termelő gombák fellépésének stabilabb előrejelzése, a gombák mikotoxin-
termelésének csökkentése/megfékezése új fajták előállításával; 

- növényvédőszer-maradék vonatkozásokban a ’zero tolerance of pesticide residues’ elvének 
megvalósulása az új integrált technológiai változatok kifejlesztésével, bevezetésével; 

- a kutatás-fejlesztés-szaktanácsadás humánerőforrás és intézményi háttérének 
megerősödése a fenti eredményhasznosulás folyamatos fenntartása érdekében. 
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A klímaváltozás és a nyitott határok útján 
megjelenő kártevők és kórokozók gyors 
azonosítása, és a védekezés kidolgozása  

MTA ATK NÖVI Készítette Kontschán Jenő és Bakonyi József 

Összefoglalás 

Problémafelvetés, célkitűzés 

A növény-egészségügy fontos szerepet tölt be a fenntartható és versenyképes 
mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti gazdálkodásban, valamint a közparkok és 
magánterületek védelmében. A biotikus eredetű, azaz fertőző mikroorganizmusok 
(baktériumok, fitoplazmák, gombák, vírusok) által okozott növényi betegségek valamint az 
állati kártevők állandó veszélyt jelentenek az élelmiszerbiztonságra, a természetes és ember 
által formált élőhelyekre, s végső soron közvetve vagy közvetett módon a társadalom 
életminőségére. A természetes ökoszisztémák gazda–patogén/ gazda–kártevő 
egyensúlyának, valamint az ember által megművelt mezőgazdasági, erdészeti és kertészeti 
területek szabályozott gazda–patogén, illetve gazda–kártevő viszonyának megbomlása 
tovább fokozza ezt a veszélyt. A klímaváltozás és világméretű kereskedelem (globalizáció) 
hozzájárulnak ezen egyensúlyi állapotok megbomlásához, részben a már jelen lévő 
kórokozók és kártevők dominancia viszonyainak megváltozását, részben pedig újak 
bekerülését/megtelepülését/szétterjedését segíthetik. A helyi ökoszisztémák és termesztési 
rendszerek alkalmazkodóképessége pedig kisebb annál, mint ami az így kialakult/teremtett 
kórokozói és kártevői környezettel szemben szükséges. Ennek következményeként többek 
között új betegségek/járványok lépnek föl, és nagyobb ökológiai, gazdasági és társadalmi 
károk keletkeznek. Az élőhelyek egy részén (pl. városi parkokban, arborétumokban, 
erdőkben) közegészségügyi, környezetvédelmi vagy technikai okok miatt egyébként sem 
megoldható a kémiai védekezés, ezért az ilyen ökoszisztémák fontos rezervoárként 
funkcionálnak a növénykórokozók és kártevők számára.  

 

Megoldási javaslat 

Mivel az inváziós kórokozók és a kártevők felderítése, nyomon követése, más-más jellegű 
tudást, képzettséget és tapasztalatot igényel, a megoldási javaslatok is eltérnek. Közös 
mindkét csoport szempontjából  

 

- a felkészülés a várható fajokra, megfelelő adatbázisok kialakításával, 
- a bekerülés megakadályozása, 
- valamint a bekerült populációk elterjedésének megakadályozása, 
- és a már megtelepedett kártevő és kórokozó populációk folyamatos és jól 

megtervezett monitoringja. 
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Valamint, külön ki kell emelni a megfelelő szakemberekről álló hálózat létrehozását és a 
folyamatos információ áramlás biztosítását. 

 

Speciális javaslat a kártevőkre: 

- Folyamatos fajmonitoring 
- Az inváziós útvonalak folyamatos tanulmányozása 
- XXI. századi informatikai technikák bevonása a faj monitoringba. 

 

Speciális javaslat kórokozókra: 

- A várható új betegségnek ellenálló és a vízhiányt, aszályt és környezeti stresszeket 
jobban tűrő növényfajok és -fajták termesztése/telepítése, ill. nemesítése.  

- A várható új betegségnek ellenálló növényfajok és -fajták termesztése/telepítése, ill. 
nemesítése.  

- Rezisztenciaforrások keresése és/vagy előállítása. 
 

Várható eredmények 

- Világszintű tudományos kutatási eredmények az inváziós fajok biológiájáról, az elterjedési 
potenciáljukról, valamint az área dinamikájukról. 

- Új mesterséges és természetes inváziós folyósok felderítése. 

- Gazdaságilag hasznosítható eredmények az inváziós fajok elleni környezetbarát 
növényvédelemben. 

- Új betegségekkel szembeni, illetve környezeti stresszeknek ellenálló fajták kialakítása. 

- Az inváziós kártevők és kórokozók biológiájáról, terjedéséről, tápnövény körükről létrejövő 
óriás adatbázisok létrehozása. 

- Új XXI. századi informatikán alapuló applikációk létrehozása. 

- Társadalmi csoportok (citizen scientists) bevonása az idegenhonos fajok elleni küzdelembe 

Inváziós kártevők  

Bevezetés 

Az inváziós kártevők egyik emblematikus állatának, a burgonyabogárnak a 1947. évi 
megjelenése óta több tucatnyi idegenhonos kártevő faj került elő hazánkból. Az elmúlt pár 
évtizedben a folyamatok felgyorsulni látszanak, nagyszámú idegenhonos kártevő faj jelent 
meg, amelyek kártétele a mezőgazdaság egyes területein kiemelkedő fontosságú lett. Az 
inváziós kártevő fajok egy jelentős része a szántóföldi kultúrákban okozott kiemelt 
problémát (pl. a kukorica bogár), míg mások a kertészeti kultúrákban (pl. márványos poloska, 
vándorpoloska), azonban néhányan viszont igen jelentős állategészségügyi problémát 
okoznak (pl. ázsiai méhatka).  
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Ha az inváziós kártevő fajokat nézzük, a fajok elsődlegesen különböző gerinctelen 
csoportokból kerülnek ki. A puhatestűek törzséből hazánk területéről számos inváziós fajt 
ismerünk, azonban csak kettő fajt tekinthetünk ezek közül mezőgazdasági kártevőnek, a 
kertészeti kultúrákban nagy számban megjelenő és érzékeny károkat okozó pettyes éti csigát 
(Helix aspersa) vagy a könnyen felismerhető, csapadékosabb időkben nagy számban 
megjelenő spanyol meztelen csigát (Arion lusitanicus). A fonálférgek között számos kártevő 
faj ismert, hazánkból viszont csupán két idegenhonos kártevő fajt ismerünk a dél-amerikai 
eredetű burgonya fonálférget (Globodera rostochiensis) és a fehér burgonya fonálférget 
(Globodera pallida).  

Legnagyobb fajszámban az ízeltlábúak közül kerülnek ki az idegenhonos kártevők. Kisebb 
részük az atkák (pókszabásúak) közül nagyobb részük a rovarok közül származik.  

Az idegenhonos atkák a gubacsatkák, takácsatkák, lapos atkák, nyűg atkák közé tartoznak. A 
gubacsatkák között számos idegenhonos tápnövényével behurcolt kártevőt mutattak ki az 
elmúlt években, mint az Aceria kuko kelet-ázsiai ördögcérnáról vagy az Aceria granati fajt 
gránátalmáról. Hasonló kép mutatkozik a növényi kártevő takács és lapos atkáknál, 
bambuszokról kerültek elő a kelet-ázsiai Stigmaeopsis nanjingensis és Schizonochus 
bambusae fajok (takácsatka), míg Phaelenopsis orchideákról a Tenuipalpis pacificus 
laposatka faj. A nyűg atkák közül említést kell tenni a rettegett méh kártevőről, az ázsiai 
méhatkáról (Varroa destructor), amely ma már minden kaptárban megtalálható, vagy a 
hazánkból nemrég kimutatott pollenfogyasztó pakisztáni méhatkáról (Neocypholaelps 
apicola). 

A rovarok között is a nagy fajszámú rendek képviselői a legjelentősebbek, elsődlegesen a 
bogarak, a lepkék és a szipókások (poloskák, kabócák, pajzstetvek, levéltetvek). A bogarak 
között számos kisebb látható kártétellel jelentkező inváziós faj mellet számos faj vált kiemelt 
fontosságú kártevővé, a jól ismert burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) mellet később 
más jelentős fajok is megjelentek, mint a kukoricabogár (Diabrotica vignifera vignifera), de 
említhetjük az elmúlt évtizedekben elszaporodott, kertészeti, szántóföldi és városi 
élőhelyeken tömegessé váló harlekin katicát (Harmonia axyridis) is. Hasonló igen jelentős 
idegenhonos inváziós faj található a lepkék között is (pl. újonnan érkezettek közül a 
puszpáng selyemmoly, (Cydalima perspectális) vagy vadgesztenye aknázómoly (Cameraria 
ochridella). A szipókások több csoportja is jelentőssé vált, ilyen a mára már tömeges 
amerikai lepkekabóca (Metcalfa pruinosa), a flavescens doree fitoplazma vektora, az 
amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus), vagy a poloskák közül városi élőhelyeken is nagy 
számban felszaporodó vándorpoloska (Nezera viridula), a márványospoloska (Halyomorpha 
halys) vagy a nyugati levéllábú poloska (Leptoglossum occidentalis). De nem feledkezhetünk 
el az apróbb, kevésbé feltűnő, de jelentős károkat okozó csoportokról, így a levéltetvekről és 
a pajzstetvekről sem. Az elmúlt években idegenhonos fajként került elő a bambuszokon élő 
levéltetű faj (Takecallis arundinariae) vagy a pajzstetvek sokasága közül a teknőspajzstetű 
(Coccus pseudomagnoliarum), a dél-afrikai eredetű Vryburgia brevicruris faj, vagy az észak-
amerikai eredetű agávé tüskés pajzstetű (Ovaticoccus agavium). Más kártevő csoportok 
közül is folyamatosan kerülnek elő idegenhonos, inváziós fajok, mint a kínai eredetű 
szelídgesztenye gubacsdarázs (Dryocosmus kuriphilus) a hártyásszárnyúak közül vagy a 
legyek közül a nyugati dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa) vagy a pettyesszárnyú 
muslica (Drosophila suzukii). 

Az inváziós kártevők megjelenésének okai összetettek. A klímaváltozás hatására egyes 
gyorsan és könnyen alkalmazkodó, jelentős terjedési potenciállal rendelkező fajok elterjedési 
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területe természetes módon növekedhet. Az eddig hazánk területén kívül, de hazánk 
területéhez közel (pl. a Mediterránemuban előforduló) kártevő fajok természetes área 
növekedésébe hazánk beleesik, így a kártevő fajok sikeresen kolonizálhatják hazánkat. Az 
enyhe telek, a meleg, csapadékszegény nyarak egyre inkább megfelelő élőhelyet nyújthatnak 
a mediterrán területek kártevőinek. Ezek mellett más országokba emberi segítséggel 
behurcolt fajok a megtelepedésük után újabb és újabb élőhelyeket kolonizálhatnak, ezáltal a 
behurcolásuktól távolabb elhelyezkedő országokban is megjelenhetnek. Nagyon fontos a 
véletlen behurcolás jelensége is, sok esetben EU-n kívüli országokból megfelelő karantén 
szabályok betartása nélkül kerülhetnek növényi és állati eredetű anyagok az Európai Unió 
területére, ahol határok és vámellenőrzések nélkül akár az egész EU területén 
elterjedhetnek. Ebben segítséget játszhatnak az EU-n belüli szállító útvonalak, az autópályák, 
a vasutak és a hajózási útvonalak, melyek mentén könnyen és gyorsan terjedhetnek a 
kártevő fajok. 

Érdemes különbséget tenni a kártevő fajok természetes terjedése és az ebből származó 
invázió, valamint a behurcolt fajok gyors, invazív szétterjedése kötött. A behurcolással 
hazánkban kerülő fajok esetében a karatén szabályok szigorításával nagyobb esély van az 
inváziós faj populációinak esetleges izolálására és megsemmisítésére, míg ez egy a 
klímaváltozás miatti természetes área növekedésű kártevő fajnál ezek meglépése az esetek 
döntő többségében nem kivitelezhető. 

Egyes esetekben akár egy hazai, korábban ritkának tekinthető faj is válhat inváziós kártevő 
fajjá. Ilyen a hazánkban mediterrán fauna elemként nyilvántartott, védett és csak az ország 
egy pontjáról ismert bogárfaj, a boróka-tarkadíszbogár (Lamprodila festiva) néhány év alatt a 
parkokba és városi kertekbe ültetett tuják és borókák kiemelt kártevőjévé vált. Ennek a 
fajnak kártevővé válását lehetséges oka, hogy a speciálisabb környezeti igényei (melegebb, 
szárazabb klíma) miatt a klímaváltozással járó folyamatok lehetővé tették, más új 
élőhelyeken történő megtelepedését. 

 

1. Fajmonitoring 

1.1. Növényi kártevők 
 

Egyes klímaváltozási szcenáriók egy szárazabb, melegebb nyarakat és enyhe teleket jósolnak 
a Kárpát-medence területére. Ezen változások kimondottan kedveznek a mediterráneumból 
érkező kártevő fajoknak, amelyek az elkövetkezendő években megjelenhetnek hazánkban. 
Az enyhébb telek miatt a telelni vonult populációk száma nem csökken jelentősen, így az 
idegen honos fajok egyedszáma évről évre nőhet, ami az intenzívebb kolonizációt jelentheti 
a még inváziós fajtól mentes területeken. Az elmúlt évek telei nem gátolták a 
szubtrópusi/trópusi eredetű kártevők (pl. az etiópiai eredetű vándorpoloska) áttelelését, így 
az populációk gyorsabban tudtak nagy egyedszámban megjelenni. 

1.2. A pollinátorok kártevői 
 

Az elmúlt időszakban több óvatos figyelmeztetés jelent meg a megporzó szervezeteket 
veszélyeztető hatásokról. Legtöbbször ezek a figyelmeztetések nem terjednek ki a 
pollinátorokat károsító idegenhonos szervezetekre. A hártyásszárnyúakat, főleg a házi 
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méheket ma egy idegenhonos, dél-kelet ázsiai kártevő pusztítja, az ázsiai méhatka. Az elmúlt 
időszakban más idegenhonos trópusi atkafaj is megjelent a kaptárokban, amely azt mutatja, 
hogy a kaptár kiegyenlített klimatikus viszonyai között a meleg, trópusi területekről származó 
kártevő fajok is megtalálják a megfelelő élőhelyeket. Így további, sokszor rejtett életmódú 
idegenhonos kártevő fajok várhatóak a házi méh kaptárokból. De a vadon élő megporzó 
hártyásszárnyúakat is idegenhonos kártevők veszélyeztethetik, több parazita életmódú atka 
faj is ismert különböző vadméh fajokról. A számos olyan vadméh parazita faj is ismert, amely 
hazánkban nem, de a szárazabb melegebb klímájú országokban nagy számban fordul elő és 
csökkenti a megporzó vadméhek túlélési esélyeit. Viszont a vad és a házi méhek élősködő 
könnyen váltanak gazdát, így az egyiket kárósító faj megjelenhet a másiknál is, így 
csökkentve a pollinátorok hatékonyságát és befolyásolva a megporzást. 

1.3. Megoldási javaslatok 
 

Az inváziós fajok elleni védekezés legfontosabb része a fajok folyamatos figyelemmel 
kísérése, a faj monitoring. Az idegenhonos, inváziós fajok ellen az alábbi három lépés 
betartása lehet fontos: 

1, Felkészülés: Az Európai Unión belül, illetve hazánk déli szomszédjainak területén már több 
olyan idegenhonos kártevő faj élhet, amelynek hazai megjelenésére a közeljövőben 
várhatunk. Ilyen volt az elmúlt években már Szlovéniából és Horvátországból jelzett, majd 
tavaly hazánk déli régiójában is megjelent burgonya kártevő lepke faj, a Phthorimaea 
operculella.  

2, Gyors észlelés: A hazánk területére érkező idegenhonos kártevők a leggyorsabb észlelése 
igen jelentős a faj terjedése szempontjából. Az újonnan bekerülő kis populáció egyedit még a 
szétterjedés előtt izolálni lehet és így könnyen meg lehet a populációt semmisíteni.  

3, Nyomon követés: A hazánkba kerülő idegenhonos kártevő fajok egy részéből nem lesz 
jelentős gazdasági károkat okozó kártevő, egy jelentős részük kevésbé jelentős, sokszor csak 
esztétikai kárt okoz a kertészeti kultúrákban (pl. egyes atkák), míg mások (pl. a kukorica 
bogár) komoly gazdasági károk okozójává vált. Ha az inváziós fajt érkezésekor nem sikerült 
izolálni, fontos a terjedésének a nyomon követése, hogy felkészülhessünk a bekövetkező 
gazdasági kártételre. Erre a legjobb példa a pettyesszárnyú muslica hazai megjelenése. 2012-
ben került elő néhány egyede hazánkból, majd a következő évek monitoringja folyamatos 
terjedést és populációnövekedést mutatott évről évre, majd a folyamatos tájékoztatás 
ellenére az elmúlt évben már jelentős gazdasági kárt okozott a Nógrád megyei málna 
termesztőknél. 

 

Ennek értelmében: 

 

- Fontos kialakítani egy gyors reagálású specialistákból álló hálózatot, amely tagjai biztosan 
és hatékonyan képesek felismerni és a hasonló rokon fajoktól elkülöníteni az inváziós 
kártevő fajokat. Nagyon fontos szerepe kell, hogy legyen ebben az egyetemi képzésnek is, 
hiszen egyre kevesebb olyan ismeretekkel rendelkező kutató van ma hazánkban, aki gyorsan, 
nagy biztonsággal képes a fajokat egymástól elkülöníteni. Ráadásul ezen kollégák az idősebb 
generációkból kerülnek ki, és elvesztésük esetén pótlásuk jelenleg nem megoldott. 
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- Adatbázis létrehozása a várható kártevő fajokról, valamint a már jelenlevő idegenhonos 
fajok, elterjedéséről, tápnövényeiről, biológiájáról. 

- A hazai, főleg szárazabb, melegebb igényű növényi parazita fajok fokozott tanulmányozása, 
az esetleges inváziós jelleg előrejelzésére. 

- A Növényvédelmi Szolgálatban dolgozó rovarászok továbbképzése, felkészítése a várható 
fajokra. 

 

Résztvevő csoportok: 
MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Állattani Osztály – atkák, pajzstetvek, kabócák, poloskák,  

SZIE Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék – kabócák, poloskák 

PE Georgikon Kar, Növényvédelmi Állattan Osztály – bogarak, lepkék  

NAIK Erdészeti Tudományos Intézet – erdészeti kártevők 

NYME Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet – erdészeti kártevők 

NÉBIH – atkák, hártyásszárnyúak, tripszek 

Magyar Természettudományi Múzeum - bogarak, kabócák, lepkék, legyek 

 

2. Élőhely monitoring 

Azok a vizsgálatok, amelyek a kártevő fajokat élőhelyeik nélkül tanulmányozzák, nagyon 
félrevezetőek lehetnek, sok esetben olyan megállapításokra vezethetnek, amelyek 
későbbiekben nem segítik az ellenük való védekezést. Éppen ezért kiemelt fontossága van az 
inváziós útvonalak feltárásának. 

 

2.1. Szállítási útvonalak 
 

Kozár Ferenc, a világszerte elismert pajzstetű kutató, több mint egy évtizede felhívta a 
figyelmet a lineáris élőhelyek szerepére az inváziós fajok terjedésében. Az elmúlt pár évben 
intenzív vizsgálat folyat a hazai autópályák, mint az idegen honos fajok terjedésében 
szerepet játszó folyósok szerepének megismerésében. A vizsgálat számos eredménnyel járt, 
de célját leginkább az idegenhonos pettyesszárnyú muslica vizsgálatával érte el. 2012-ben az 
előkerült pettyesszárnyú muslica csupán egy helyen, az M7 autópálya egyik pihenőjéből 
került elő, a következő évben ezen autópálya szakasz több pontján is megtalálták, majd más 
autópálya szakaszokon és végül az ország nagy területén előfordult, és az elmúlt évben már 
gazdasági kárt is okozott. 

Az autópályák mellett fontos figyelmet fordítani a nemzetközi forgalomban szerepet játszó 
főútvonalak vizsgálatában, amelyek bár kevesebb forgalmat bonyolítanak a sztrádáknál, 
mégis jelentős útvonalai lehetnek az idegenhonos terjedő vagy véletlenül már országokból 
behurcolt fajoknak. 

Hasonló szerepe van a folyami közlekedésnek is, lassabb sebessége miatt, a hajók, 
hajóvonták és egyéb vízi közlekedési eszközökre véletlenül bekerülő kártevő fajok könnyen 
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és gyorsan kolonizálhatják a folyó menti területeket, amely egy jelentősebb kiindulási pontja 
lehet a későbbi erőteljes terjedésnek. 

 

2.2. Városi élőhelyek 
 

A városi parkok, közterületek és kiskertek fontos kiinduló pontjai lehetnek az idegenhonos 
fajok szétterjedésének. Az Európai Unió államából, vagy esetlegesen harmadik országból 
behozott növényeken elrejtve számos kártevő faj (pl. a bambuszokon megtalált eredendően 
kelet-ázsiai elterjedésű levéltetvek vagy takácsatkák) kerülhet be hazánkba, amelyek az 
emberi terjesztés segítségével (kártevőkkel fertőzött növényi anyagok más-más városba 
történő szállításával) az ország több pontján megjelenhetnek és a parkokban, közterületeken 
és kiskertekben levő növényállományt megfertőzhetik. 

Budapest, mint nagyváros, klimatikus viszonyai kimondottan elősegítik a melegebb 
területekről származó kártevők megtelepedését. Jelenleg a legtöbb idegenhonos kártevő fajt 
Budapest belterületéről, parkokból, közterekről, vagy gyűjteményes kertekből mutatták ki. 
Mindezek mellett a főváros a legtöbb transzport útvonal csatlakozási (közút, vasút, hajózási 
útvonalak, repülőtér) pontja is, amely egyfajta érkezési pont lehet egy inváziós fajnak. Így a 
főváros szerepe az inváziós fajok megtelepedésében kiemelt fontosságú lehet. 

 

2.3. Élő növényi és állati anyagok 
 

Az élő növényi anyagok, szaporító képletek (rhizomák, dugványok, teljes növények) 
megfelelő lehetőséget biztosítanak az apró termetű kártevő csoportok (pajzstetvek, 
levéltetvek, atkák, fonálférgek) észrevétlen behurcolásának. Mivel ezek a képletek a 
kártevőknek megfelelő élőhelyekre kerülnek (pl. faiskolák, szaporító helyek), segítik a 
néhány egyedből álló kis kártevő csoport, alapító populációvá való válását, így egy esetleges 
inváziós góc kialakulását.  

A méhészet révén, az élő állatokon vagy azok kaptáraiban megbújó szabad szemmel alig 
felismerhető kártevők behurcolására nagy esély van az Európai Unió országaiban. Eddig még 
meg nem jelent, de várható veszedelmes kaptárkártevők (pl. kis kaptárbogár (Aethina 
tumida), vagy a Tropilaelaps atkafajok) jelenhetnek meg és veszélyeztethetik a Varroa atka 
és más méhbetegségek által terhelt méhcsaládokat. 

 

2.4. Holt növényi anyagok  
 

Számos inváziós kártevő faj nem az élő növényi részeket támadja, hanem sok esetben a holt 
faanyagot, amelyben észrevétlenül érkezhet meg egy pete vagy lárva alakban egyik 
országból, a másikba. Egyes esetekben ezek a fajok a holt faanyagból kikerülve a hazai 
erdőségek, fatelepítések (pl. nyarasok), vagy városi parkok fáiban okoznak jelentős, vagy 
akár gazdasági kárt. Bár még hazánk területéről nem mutatták ki, sajnos várható az USA 
valamint, az Európai Unió több országában már megjelent és jelentős gazdasági kárt okozó 
ázsiai lombfacincér (Anoplophora glabripennis). Sok esetben a behurcolása fa csomagoló 
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anyagokkal történik báb, lárva vagy tojás formájában, majd kifejlődve az erősen polifág faj az 
őshonos természetes vagy telepített faállományokat is veszélyeztetheti. 

 

2.5. Megoldási javaslatok 
 

- az elmúlt években elindult autópálya monitoring vizsgálatok folytatása, kiegészítve a 
főútvonalak és a folyami közlekedési útvonalakra. A kirakodási helyek élő és holt szerves 
anyagainak a vizsgálata, különös figyelemmel a várható megtelepedni képes inváziós kártevő 
fajokra. 

- a budapesti zöldterületek (parkok, közterületek) folyamatos vizsgálata, monitorozása. 

 

Résztvevő csoportok: 
MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Állattani Osztály – autópályák, hajózási útvonalak, városi 
élőhelyek, élő és holt növényi anyagok, élő állati anyagok 

SZIE Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék – városi élőhelyek 

PE Georgikon Kar, Növényvédelmi Állattan Osztály – élő növényi anyagok  

NAIK Erdészeti Tudományos Intézet – városi élőhelyek 

NYME Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet – városi élőhelyek 

NÉBIH – városi élőhelyek, élő és holt növényi anyagok, élő állati anyagok 

Magyar Természettudományi Múzeum - autópályák, hajózási útvonalak, városi élőhelyek 

 

3. Citizen scientists versus. specialisták 

 

A molekuláris biológia intenzív fejlődésével, a klasszikus területek kutatói hátrébb szorultak, 
kevésbé tudták tudományterületeik érdekeit képviselni. A nagy tudású specialisták korúknak 
köszönhetően vagy meghaltak, vagy mára már inaktívvá váltak, amely azt a nemzetközi 
trendet hozta magával, hogy egyre kevesebb a kártevő fajokat pontosan azonosítani tudó 
kutatók száma, mind hazánkban, mind nemzetközi szinten. Emellett tovább csökkent azon 
kutatók száma, akik az újonnan megjelenő, sokszor egzotikus országokból érkező fajokat 
biztosan azonosítani tudják és a sok rokon és hasonló fajtól el tudják különíteni. Ma olyan 
kevés ilyen jellegű kutató dolgozik tudományos pályán, hogy sok rejtett életmódú, de 
jelentős kártevőnek nincs hazai specialistája. Természetesen ezt nem lehet egyik napról a 
másikra megoldani, hosszú távon kell biztosítani olyan egyetemi szintű képzést, amely a 
szakember hiányt pótolhatja. Addig viszont azokra az emberekre kell támaszkodnunk, aki 
lelkesen és érdeklődve fordulnak az élővilág felé és segíteni tudják a kutatók munkáját. Az 
Európai Unió területén ezeket a támogató, nem főállású segítőket citizen scientis-nek 
nevezik. 
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Azonban ezeket a természet felé érdeklődést mutató embereket az inváziós fajok elleni 
vizsgálatokban használni tudjuk, egy egyszerűen és könnyen hozzá férhető rendszert kell 
kialakítani a XXI. századi igényeknek megfelelően. Erre az alábbi innovatív javaslat szolgál: 

 

3.1. Inváziós kártevő applikáció mobiltelefonra  
 

A XXI. században már a gazdák, a kertbarátok, a kirándulók és a természetkedvelők zsebében 
is ott lapul a mobiltelefon, amelynek használata elősegítheti a kártevő fajok gyors 
regisztrálását. 

Cél egy olyan applikáció kidolgozása,  

- amely segíti a legfontosabb már hazánkban levő idegenhonos kártevő fajok felismerését, 
fényképpel, kárképpel, rövid leírással, 

- regisztrálja az idegenhonos kártevő fajok földrajzi előfordulását (GPS koordináták alapján), 
amelyből gyorsan kialakul egy hazai elterjedési térkép, 

- lehetővé teszi a kárkép és a tápnövény regisztrációját (fénykép feltöltési funkcióval), 

- lehetővé teszi a várható, inváziós kártevő felismerését, a kártevő képe vagy kárképe 
alapján, 

- nagyon idegen (az applikáció adatbázisban nem szereplő) kártevő vagy kárkép gyors 
eljuttatását a specialistákhoz, 

- kapcsolatot nyújt a specialistához, mert számos faj csak aprólékos mikroszkópos vizsgálattal 
azonosítható biztosan, 

- az új eredmények bekerülhetnek a már meglevő faj adatbázisba. 

 

Az egész hátterében egy dinamikusan bővíthető adatbázis áll, amely tartalmazza a kártevő 
képét, leírását, kárképét és hazai elterjedését.  

 

Résztvevő csoportok: 
MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Állattani Osztály - szakspecialisták 

SZIE Kertészettudományi Kar, Rovartani Tanszék - szakspecialisták 

PE Georgikon Kar, Növényvédelmi Állattan Osztály - szakspecialisták 

NAIK Erdészeti Tudományos Intézet - szakspecialisták 

NYME Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet - szakspecialisták 

NÉBIH - szakspecialisták 

Magyar Természettudományi Múzeum – szakspecialisták 

Gazdák, kirándulók, kertbarátok, stb. (Citizen scientists) – adat szolgáltatók 
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Inváziós kórokozók  

Problémafelvetés 

A növény-egészségügy fontos szerepet tölt be a fenntartható és versenyképes 
mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti gazdálkodásban, valamint a közparkok és 
magánterületek védelmében. A biotikus eredetű, azaz fertőző mikroorganizmusok 
(baktériumok, fitoplazmák, gombák, vírusok) által okozott növényi betegségek állandó 
veszélyt jelentenek az élelmiszerbiztonságra, a természetes és ember által formált 
élőhelyekre, s végső soron közvetve vagy közvetett módon a társadalom életminőségére. A 
természetes ökoszisztémák gazda–patogén egyensúlyának, valamint az ember által 
megművelt mezőgazdasági, erdészeti és kertészeti területek szabályozott gazda–patogén 
viszonyának megbomlása tovább fokozza ezt a veszélyt. A klímaváltozás és világméretű 
kereskedelem (globalizáció) hozzájárulnak ezen egyensúlyi állapotok megbomlásához, 
részben a már jelen lévő kórokozók dominancia viszonyainak megváltozását, részben pedig 
újak bekerülését/megtelepülését/szétterjedését segíthetik. A helyi ökoszisztémák és 
termesztési rendszerek alkalmazkodóképessége pedig kisebb annál, mint ami az így 
kialakult/teremtett kórokozói környezettel szemben szükséges. Ennek következményeként 
többek között új betegségek/járványok lépnek föl, és nagyobb ökológiai, gazdasági és 
társadalmi károk keletkeznek. Az élőhelyek egy részén (pl. városi parkokban, 
arborétumokban, erdőkben) közegészségügyi, környezetvédelmi vagy technikai okok miatt 
egyébként sem megoldható a kémiai védekezés, ezért az ilyen ökoszisztémák fontos 
rezervoárként funkcionálnak a növénykórokozók számára. Szántóföldi és kertészeti 
kultúrákban viszont elsősorban gazdaságossági okok miatt ajánlott elkerülni kemikáliák 
használatát.  

 

1. A klímaváltozás hatása a növényi kórokozóra és 

gazdanövényére 

 

A betegségek kialakulásához 3 tényező szükséges: a kórokozó, annak gazdanövénye és 
megfelelő környezeti feltételek. A klímaváltozás (hőmérsékleti viszonyok és csapadék 
mennyiségének/eloszlásának változása, szélsőséges időjárási körülmények) egyre erősödő 
hatásai egyaránt jelentkezhetnek a kórokozón és gazdanövényén, befolyásolják 
kölcsönhatásukat. A növénykórokozó mikroorganizmusok nagy hányada a mérsékelten 
meleg és nedves, csapadékos körülményeket kedveli. Magyarországon melegebb és 
szárazabb nyarakra, nagy tömegben lezúduló csapadékra, és az éves középhőmérséklet 
várhatóan 1–2,5 °C-os emelkedésére lehet számítani középtávon. A felmelegedés 
legnagyobb mértékben Délkelet-Magyarországot fogja érinteni. Gyakoribbakká válhatnak a 
melegebb klímát kedvelő kórokozók (pl. a gabonafélék gyökerét károsító Rhizoctonia zeae). 
Változás állhat be a patogének életciklusában, szaporodásában és/vagy terjedésében is. A 
téli átlaghőmérséklet emelkedése megkönnyíti a kórokozók és vírusvektorok áttelelését, ami 
növeli a következő évi járvány kockázatát, az első fertőzések is korábban történhetnek. A 
környezeti viszonyok változása az életfeltételek egyes patogének és vírusvektorok számára 
kedvező, míg mások számára kedvezőtlen irányú módosulását is jelentheti, ezért korábban 
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ismeretlen vagy ritka kórokozók törhetnek előre, de ennek fordítottja is előfordulhat (pl. az 
erdei tűkarcgomba – Lophodermium seditiosum – visszaszorulása a kevesebb csapadék 
következtében). Az élettér alkalmassá válhat az olyan nem-honos kórokozók 
megtelepedéséhez és szétterjedéséhez, amelyek számára az életfeltételek korábban nem 
voltak megfelelőek. Ezért fokozott figyelmet kell fordítani a környező mediterrán országok 
növény-egészségügyi állapotára. Várható például, hogy Olaszország és a szomszédos déli 
országok felől előbb-utóbb megérkezik hozzánk a fenyőfélék napjainkban egyik kiemelten 
fontos kórokozója, a Fusarium circinatum. 

A gazdanövény oldaláról nézve a klímaváltozás és a biotikus eredetű növényi betegségek 
kapcsolatát, a környezeti stresszek (pl. aszály) következtében csökkenhet a növények 
kórokozókkal szembeni ellenállóképessége és/vagy fogékonnyá válhatnak az ún. 
’stresszpatogénekre’, melyek egészséges növényt nem képesek megbetegíteni, de legyengült 
állapotban lévőket már igen. Az erdei fák komplex kórokokra visszavezethető leromlásos, 
pusztulásos betegségeiben a hosszabb aszályos periódusok után megszaporodó gombák is 
részt vesznek (kocsánytalan tölgy – Armillaria- és Ophiostoma-fajok; bükk - Nectria coccinea, 
Ophiostoma-fajok; akác – Diaporthe oncostoma, Fusarium-fajok). Vízhiányos hazai erdei- és 
feketefenyőkön a Cenangium ferruginosum kéregelhalást okozó gyengültségi parazita és az 
általában csak a legfiatalabb hajtásokat elpusztító Sphaeropsis sapinea gomba okoztak súlyos 
fapusztulást vagy teljes ágelhalásokat, amely viszont megnyitotta az utat a xilofág rovarok 
szintén fapusztuláshoz vezető kártétele előtt. Utóbbi években figyelték meg a gyengültségi 
parazitának tekintett hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune) egyre szaporodó 
föllépését városi fákon és gyümölcsültetvényekben. 

 

Megoldási javaslatok  
- A várható új betegségnek ellenálló és a vízhiányt, aszályt és környezeti stresszeket jobban 
tűrő növényfajok és -fajták termesztése/telepítése, ill. nemesítése.  

 

Résztvevő csoportok: 
MTA ATK, Mezőgazdasági Intézet 

Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.  

NAIK Növénytermesztéshez és -nemesítéshez kapcsolódó intézetei 

MTA ATK, Növényvédelmi Intézet 

 

2. Nyitott határok és globalizáció növénykórtani vonatkozású 

kihatásai 

 

Adott kontinensen honos, ill. termesztett növények kórokozói általában a gazdaszervezettel 
együtt fejlődtek ki, ott csak csekély kárt okoznak, és helyes mezőgazdasági gyakorlat 
alkalmazásával kordában lehet őket tartani. A globalizáció és nyitott határok élő növények, 
növényi szaporítóanyagok és áruk, csomagolóanyagok (pl. raklap) országhatárokon és 
kontinenseken átívelő kereskedelmét biztosítja, megszünteti a földrajzi izolációt, s ezzel 
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együtt minden hatósági és szakmai erőfeszítés ellenére a növényi kórokozók és vektoraik 
gyors és nagy távolságokra történő terjedésének fontos eszközei. Leggyakrabban 
szaporítóanyagok, magok importja felelős korábban elő nem forduló növényi vírusok és -
izolátumok megjelenéséért. Az utóbbi években hazánkban számos, korábban jelen nem lévő, 
illetve gazdaságilag nem jelentős vírust írtak le, és gyakran az újabb izolátumok megjelenése 
is komoly termésveszteséget okozott. Így páldául a paprika enyhe tarkulás vírus (Pepper mild 
mottle virus) L3 rezisztenciát áttörő patotípusa 2007-ben jelent meg, 2015-ben írták le a 
Plantago asiatica mosaic virust, illetve komoly veszélyforrás a paradicsom klorózis vírus 
(Tomato chlorosis virus) 2011-es megjelenése paradicsomon. Az 1990-es évekig 
Magyarországon elhanyagolható gazdasági kárt okozó paradicsom foltos hervadás vírus 
(Tomato spotted wilt virus) azután vált súlyos problémává a paprika, paradicsom, uborka és 
krizantém termesztésében, hogy bekerült hozzánk a kórokozó leghatékonyabb vektora, a 
nyugati virágtripsz (Frankliniella occidentalis). Hosszútávú megoldást rezisztens fajták 
termesztése sem jelentett, mert hamarosan (2010) megjelentek a rezisztenciatörő 
vírusizolátumok. Az elképzelések szerint vetőmaggal érkezett Magyarországra a rézvirág egy 
új baktériumos betegsége és kórokozója (Xanthomonas campestris pv. zinniae), faáruval a 
szilfapusztulást okozó Ophiostoma novo-ulmi, és díszfaiskolai növényekkel Európába az EPPO 
A2 listás Phytophthora ramorum (hazánkban még nem azonosították, annak ellenére, hogy a 
DAISIE adatbázisa szerint előfordul nálunk). A talajjal érkező szállítmányok különösen 
problémásak ebből a szempontból, mert különféle patogének sokaságát tartalmazhatja és 
sokkal nehezebb észlelni őket, mint a föld feletti növényi részek élősködőit. Európai szinten 
csak az idegenhonos növénypatogén gombákból több mint 500 ismert, talán nem meglepő, 
hogy országonkénti számuk arányos a növény-import mértékével. Kontinensünkre főleg 
Ázsiából és Észak-Amerikából érkeznek növényi szállítmányok, Magyarországra pedig 
elsősorban az Európai országokból. A burgonya- és paradicsomvész kórokozója 
(Phytophthora infestans) A2 párosodási típusának első Európai megjelenése is egy 
Mexikóból érkező burgonyagumó-szállítmány következménye, aminek súlyos 
következményei voltak. 

A kereskedelem mellett meg kell még említeni az ember közvetlen szerepét is, hiszen 
utazásaink során (pl. „zsebimport”) magunk is terjeszthetünk növényi kórokozókat, bár 
ennek szerepe lényeges kisebb. 

 

Megoldási javaslatok  
- A várható új betegségnek ellenálló növényfajok és -fajták termesztése/telepítése, ill. 
nemesítése.  

 

Résztvevő csoportok: 
MTA ATK, Mezőgazdasági Intézet 

Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.  

NAIK Növénytermesztéshez és -nemesítéshez kapcsolódó intézetei 

MTA ATK, Növényvédelmi Intézet 
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3. Idegenhonos, betelepülő kórokozókkal kapcsolatos kockázatok 

 

A betelepülő kórokozók – az ellenük való védekezőképesség teljes vagy részleges hiánya 
miatt – önmaguk is nagy veszélyt jelentenek új környezetükre, akár ki is szoríthatják a helyi 
kórokozó populációkat (invázió), vagy a helyi rokon fajokkal kölcsönhatásba lépve 
létrehozhatnak új populációkat. Mindkettő esetben hatással vannak a biodiverzitásra. 
Kialakulhatnak akár virulensebb, agresszívebb, a növényvédő szerekre kevésbé érzékeny 
kórokozó biotípusok, ill. új fajhibridek, melyek addig rezisztens növényfajtákat és -fajokat is 
képesek megbetegíteni, ill. ellenállóak a növényvédő szeres kezelésekkel szemben. A hibrid 
eredetű kórokozók felismerése igen alapos és speciális ismereteket igényel. Az ilyen 
folyamatokra jó példa a burgonya- és paradicsomvész kórokozója (Phytophthora infestans), 
ill. a dísznövényeket megbetegítő Phytophthora ×pelgrandis. Előbbi patogén többszöri, főleg 
fertőzött gumókkal történő közép-amerikai eredetű migrációja következtében alakult ki a 
több mint egymillió ember halálához és kivándorlásához vezető hírhedt írországi éhínség az 
1850-es években, ill. terjedtek el a kórokozó agresszív, fenilamid típusú gombaölő szerekkel 
szemben toleráns/rezisztens komplex rasszai az 1980-as éveket követően szerte a világon, 
így hazánkban is. A P. ×pelgrandis pedig egy olyan spontán módon kialakult fajhibrid, 
amelyet hollandiai dísznövénykultúrákban mutattak ki először 1998-ban, de már nálunk is 
megtalálható, és az Európában idegenhonosnak tekintett szülőfajaihoz (P. cactorum és P. 
nicotianae) képest kibővült a gazdaspektruma. 

A veszélyt felismervén a 2000/29/EK tanácsi irányelv kifejezi az Európai Unió azon 
törekvését, hogy a kontinensen nem őshonos növényi kórokozók bejutását és elterjedését 
megakadályozva, óvja az európai mezőgazdaságot és erdőgazdálkodást.  

 

Új növényi betegségek hazai megjelenésének főbb okai 
 

A legtöbb esetben nehéz vagy lehetetlen annak eldöntése, hogy egy új betegség 
megjelenése adott régióban pontosan milyen ok(ok)nak tulajdonítható, mekkora szerepe 
van a klímaváltozásnak, a növényi áruk kereskedelemének, ill. egyéb tényezőknek (pl. a 
kórokozók természetes úton történő terjedésének). Márpedig az okok tisztázása egyik 
legalapvetőbb feltétele az újonnan fellépő betegségek elleni sikeres küzdelemnek. A 
patogének spontán terjedése ellen általában tehetetlenek vagyunk, viszont a kereskedelemi 
áruval érkezők elleni küzdelemben lehet esélyünk, ha időben észleljük őket.  

Valószínű, hogy az újonnan azonosított betegségek és kórokozóik egy része már korábban 
jelen volt hazánkban, de csak nyomokban, az észlelhetőségi küszöb alatt fordultak elő, 
esetleg nem volt elég szakember és/vagy anyagi forrás felderítésükre. Sajnos nincs 
összesített kimutatás a hazánkban megjelent új növényi kórokozókról, leginkább különböző 
szakmai rendezvényeken, ill. szaklapokból lehet informálódni az egyes esetekről. A 
szaporodó új megfigyelésekben nyilvánvalóan szerepet játszanak az egyre fejlettebb 
diagnosztikai eszközök és módszerek is. A végeredmény mindenesetre nem kérdéses, évről 
évre újabb és újabb növényi betegségek első hazai előfordulásáról szerzünk tudomást. 

Jelentősen gazdagította a hazánkban megfigyelt új növénybetegségek számát Dr. Vajna 
László (korábban az MTA ATK Növényvédelmi Intézet, jelenleg a NAIK Gyümölcstermesztési 
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Kutatóintézet tudományos tanácsadója), aki több mint 50 új vagy korábban Magyarországon 
nem ismert növénykórokozó gombát azonosított. Legutóbb a 2017. évi Növényvédelmi 
Tudományos Napokon értesülhettünk 2 növényi vírus és 1 baktériumfaj új hazai 
gazdanövényeiről: a lucerna mozaik vírust muskotályzsázsán, az uborka mozaik vírust 
leanderen és selyembokron, a Xanthomonas arboricola pv. pruni baktériumot kajszin 
figyelték meg. A nyírfa egy baktériumos betegségét (kórokozó: Brenneria alni) és két 
kórokozó gombát (a Phomopsis amygdali fajt őszibarackról és a Cercospora apii fajt zelleren) 
pedig első hazai előfordulásként említették. 

Ma már nyilvánvaló, hogy az EU-csatlakozást követően nőtt meg drasztikus módon 
hazánkban a korábban nem-honos kórokozók száma. Úgy tűnik, az EU nyílt növény-
egészségügyi rendszere nem tudja megakadályozni új károsítók fellépését, elsősorban azért, 
mert a növények és növényi termékek Unióba irányuló és Unión belüli szállítása 
engedélyezett (bizonyos korlátozások és követelmények teljesülése esetén, pl. károsító 
mentes területről való származás, megfelelő kezelés, növényútlevél).  

 

Megoldási javaslatok  
1, Felkészülés: Ajánlott speciális munkacsoportok létrehozása hatósági szakemberekből, 
oktatókból és kutatókból, akik képesek végrehajtani az alábbi feladatokat: 

- Adatbázis készítése és folyamatos frissítése a hazánkban már jelen lévő vagy várhatóan 
megjelenő idegenhonos kórokozókról (jelentőségük, biológiájuk, gazdanövénykörük, 
megkülönböztető morfológiai és molekuláris genetikai tulajdonságaik, védekezési 
lehetőségek stb.), különös tekintettel a szomszédos országokban, ill. a Magyarországra 
jelentős mennyiségű növényi tételt exportáló egyéb országokban aktív patogénekre. 

- Modellek készítése a várható betelepülésekről, a kórokozók megtelepedési és belföldi 
terjedési lehetőségeiről. 

- A bekerülés kockázatát hordozó kórokozók gyors kitenyésztése és azonosítása (szükség 
esetén faj alatti szinten is), biológiájuk, ökológiai igényük és hazai potenciális 
gazdanövénykörük megismerése. 

- A várható gazdasági kockázatok becslése. 

- A gazdasági kockázattal arányos védekezési eljárások kidolgozása. 

- Rezisztenciaforrások keresése és/vagy előállítása. 

 

Résztvevő csoportok: 
NÉBIH Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság (NTAI) 

Növény-egészségügyi és Szaporítóanyag-ellenőrzési Osztály (NSZEO), 

Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológia Laboratórium, Budapest (NMBL), 

Pécsi Bakteriológiai Laboratórium 

Velencei Virológiai Laboratórium (VVL) 

NAIK Növénytermesztéshez és erdészethez kapcsolódó intézetei 

MTA ATK, Növényvédelmi Intézet, Növénykórtani Osztály 

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/nebih-ntai-pecsi-bakteriologiai-laboratorium
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Agrároktatással és -kutatással foglalkozó felsőoktatási intézmények szakirányú intézetei, 
tanszékei 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 

 

Bekerülés megakadályozása: 
A patogének természetes terjedése ellen nincs hatékony eljárás, legfeljebb a szokásos 
növényvédelmi gyakorlatot követhetjük a károk csökkentése érdekében. Az emberi 
tevékenység által terjesztett kórokozókkal szemben viszont a leghatékonyabb és egyben 
legolcsóbb megoldás, ha megakadályozzuk az országhatáron belülre jutásukat, meggátoljuk 
bekerülésüket. Ez egyáltalán nem könnyű feladat, és fokozott szerep hárul a hazai 
szabályozásra és az illetékes magyar hatóság(ok)ra. A jelenlegi szabályozás elsődleges 
feladata a zárlati (karantén) és egyéb új, nem-honos, de nagy gazdasági kárt okozó károsítók 
bekerülésének, megtelepedésének és terjedésének megakadályozása. A csekélyebb 
kockázatú tételek esetében a karantén károsítók felderítése a fő feladat. Vagyis a növény-
egészségügyi szabályozás nem tiltja a csekély gazdasági kockázatú honos és nem-honos 
kórokozóval fertőzött növényi termék és áru importját. Ugyanakkor előfordulhat, hogy egy 
ilyen kórokozó később, a megtelepedés és elterjedés után válik jelentősebbé (pl. fajtaváltást 
követően), vagy idegen populációiban történik változás, például új rasszai alakulnak ki, 
melyek bejutnak az országba, ha időben nem ismerjük föl őket. 

A tilalmazott kórokozók listájának bővítése, az importtal kapcsolatos ellenőrzések számának 
növelése (adott esetben magyar szakemberek kiküldésével az exportőr országba), a 
legkorszerűbb és legérzékenyebb diagnosztikai eszközök és módszerek (PCR, RT-PCR, 
metagenomika stb.) alkalmazása (nem kizárva a hagyományos, morfológiai alapú 
azonosítást) minden bizonnyal csökkentené a várható hazai növény-egészségügyi 
kockázatokat és károkat. 

 

Résztvevő csoportok: 
NÉBIH Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság (NTAI) 

Növény-egészségügyi és Szaporítóanyag-ellenőrzési Osztály (NSZEO), 

Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológia Laboratórium, Budapest (NMBL), 

Velencei Virológiai Laboratórium (VVL) 

Pécsi Bakteriológiai Laboratórium 

 

4. Monitoring (felderítés) 

 

Mivel nem lehet teljes mértékben megakadályozni új, nem honos betegségek bekerülését, 
nagyon fontos szerep hárul a NÉBIH felderítési tevékenységre, valamint kutatók, oktatók, 
termelők, forgalmazók és a lakosság bejelentéseire. Az új betegségek minél előbbi 
felismerése kritikus szempont, hogy megakadályozzuk a megtelepedést, amelyet követően 
nehéz visszaállítani a kórokozómentes állapotot. Látens fertőzések gyanúja esetén, hasznos 

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/nebih-ntai-pecsi-bakteriologiai-laboratorium
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lenne időben mintát venni az importálandó növényekből még a származási országban. A 
betelepülő kórokozó hazai észlelését követően a fertőzött tételek megsemmisítésével, 
pufferzónák kijelölésével és folyamatos megfigyelésével, szükség esetén a kórokozó, ill. 
vírusok esetében a vektorok elleni kémiai védekezéssel szoríthatjuk vissza a betolakodókat. 

Folytatni kell a NÉBIH Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság által végzett 
felderítéseket a korábbiakban említett hazai munkacsoport által fokozottan veszélyesnek 
ítélt kórokozók bevonásával. Kiemelt figyelmet kell fordítani a potenciális behozatali 
helyszínekre, nemzetközi és fő belföldi áruszállítási útvonalakra és csomópontokra, 
szaporítótelepekre, faiskolákra és nagy árudákra. Ugyancsak támogatni és folytatni érdemes 
a kutatási célú felderítéseket is. Az MTA ATK Növényvédelmi Intézet munkatársai egy-egy 
kórokozócsoporttal kapcsolatban (pl. gombák, fitoftórák) már végeztek ilyen jellegű 
eredményes kutatásokat, valamint egyetemi tanszékeken is folytak, ill. jelenleg is folynak 
szintén eredményes munkák. Mindenképpen ajánlatos lenne a NÉBIH és az oktatók, kutatók 
által végzett földerítések összehangolása (pl. közös mintagyűjtések), és lehetőleg a főbb 
kórokozócsoportokat átfogó szervezett kutatási program indítása. 

Jelenleg az új károsítókat, ill. azok gyanús tüneteit csak abban az esetben kell bejelenteni a 
NÉBIH számára, ha szerepelnek az ún. bejelentés-kötelezett károsítók listáján, melyet a 
7/2001 (I.17.) FVM rendelet, valamint az EU szükséghelyzeti határozatai tartalmaznak. A 
NÉBIH internetes honlapja szerint hazánkban jelenleg három betegség bejelentés-kötelezett, 
a szőlő aranyszínű sárgaság (Candidatus Phytoplasma vitis, syn: Grapevine flavescence dorée 
phytoplasma), a burgonya baktériumos gyűrűsrothadása (Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus) és a Xylella fastidiosa baktérium által okozott betegségek 
(http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/bejelenetes-kotelezett-karositok). Célszerű lenne a 
lista bővítése, legalább az egyéb EPPO A2 karantén listás patogénekkel. Problémát jelent, 
hogy a nem szakirányú végzettségű termelők és a lakosság általában nem ismeri föl az új 
betegségeket. Ezért kiemelten fontos, hogy folyamatosan megfelelő ismeretekkel lássuk el 
őket, pl. tanfolyamok, média, szaklapok, falugazdáz-hálózat, mobiltelefon-applikációk 
segítségével. 

 

Résztvevő csoportok: 
NÉBIH Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság (NTAI) 

Növény-egészségügyi és Szaporítóanyag-ellenőrzési Osztály (NSZEO), 

Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológia Laboratórium, Budapest (NMBL), 

Pécsi Bakteriológiai Laboratórium 

Velencei Virológiai Laboratórium (VVL) 

MTA ATK, Növényvédelmi Intézet, Növénykórtani Osztály 

Agrároktatással és -kutatással foglalkozó felsőoktatási intézmények szakirányú intézetei, 
tanszékei 

NAIK Erdészeti Tudományos Intézet 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 

 

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/szolo-aranyszinu-sargasag-grapevine-flavescence-doree
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/szolo-aranyszinu-sargasag-grapevine-flavescence-doree
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/bejelenetes-kotelezett-karositok
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/nebih-ntai-pecsi-bakteriologiai-laboratorium
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5. Elterjedés megakadályozása: 

Amennyiben egy új, várhatóan nagy gazdasági kárt okozó nem-honos kórokozó 
megtelepedne nálunk, a terjedését kell megakadályozni a fertőzési gócok és szűk 
környezetük felszámolásával, nagyobb pufferzónákkal, megfelelő agrotechnikával, ellenálló 
gazdanövények termesztésével, s szükség esetén kémiai védekezéssel élőhelytől és 
betegségtípustól függően. A pufferzóna termelőinek tájékoztatása a védekezés 
szükségességéről és lehetőségeiről kiemelten fontos feladat. Szántóföldön, kertészetekben, 
gyümölcsösökben, csemetekertekben megoldható a kémiai védekezés (bár talajlakó 
kórokozókkal szembeni hatékonysága erősen kétséges). A hosszú életciklusú erdei 
állományokban, ahol a vegyszeres védekezés nem megoldható, ajánlott több fafaj elegyítése, 
mert a nem gazdanövény fajokkal akadályozni/lassítani lehet a betegség terjedését. 

  

Résztvevő csoportok: 
NÉBIH Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság (NTAI) 

Növény-egészségügyi és Szaporítóanyag-ellenőrzési Osztály (NSZEO), 

Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológia Laboratórium, Budapest (NMBL), 

MTA ATK, Növényvédelmi Intézet, Növénykórtani Osztály 

Agrároktatással és -kutatással foglalkozó egyetemek (PE, SZIE, Soproni E.) 

NAIK Erdészeti Tudományos Intézet 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 
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Növényi kórokozók diagnosztikájának új 
lehetőségei és módszerei  

MTA ATK NÖVI Készítette Salánki Katalin 

Összefoglaló 

A növényi kórokozók világszerte és hazánkban is a mezőgazdasági termelékenységben 
hatalmas veszteségeket okoznak. Vannak már régóta jelenlévő kórokozók, ugyanakkor 
folyamatosan megjelennek újabb, korábban hazánkban nem azonosított kórokozók, illetve 
korábban leírt, de gazdasági jelentőséggel nem bíró kórokozók. Ezek a változó környezeti 
feltételek, újabb növénykultúrák megjelenése, illetve termelési módok megjelenésével, 
fajtaváltás következményeként, vagy akár a kórokozó változékonyságának következtében 
komoly gazdasági károkat okozhatnak. Nemzetközi felmérések szerint a tíz gazdaságilag és 
tudományos szempontból legjelentősebb kórokozó között gombák, baktériumok és vírusok 
is találhatók. A termesztett növényeken a növénykórokozók igen változatos 
betegségtüneteket alakíthatnak ki a növény különböző részein, leggyakrabban a leveleken, 
de a száron, virágon és termésen is gyakran megfigyelhetünk betegségtüneteket. A 
vizuálisan megfigyelhető tünetek hagyományosan lehetnek a betegségek azonosításának 
első lépései, de komolyabb termésveszteség megakadályozásához, illetve járványok 
kialakulásának megfékezéséhez a kórokozó ekkor már túlságosan felszaporodik. Ugyanakkor 
a növényen megfigyelhető betegségtünetek alapján a kórokozók biztonságosan nem 
azonosíthatók, különösen igaz ez abban az esetben, ha kevert fertőzés, több kórokozó 
együttes jelenléte fordul elő. Ilyen esetekben gyakran teljesen eltérnek a betegségtünetek 
attól, amit külön-külön indukálnak az egyes kórokozók. Szintén említésre méltó, hogy újabb 
kórokozók megjelenése esetén még tapasztalt szakemberek számára sem elégséges a 
vizuális megfigyelés megfelelő védekezési stratégia alkalmazásához. 

 

 

Flavescence doreé fitoplazma tünetei szőlőben 

 

A kórokozók minél korábbi és minél pontosabb azonosítása elsődleges cél növény 
egészségügyi szempontból, hiszen lehetővé teszi a megfelelő védekezést és a 
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termésveszteség minimalizálását mind üvegházi, mind szántóföldi körülmények között, 
miközben minimálisra csökkenthető a felhasznált növényvédő szerek mennyisége, aminek 
gazdasági és egészségügyi szempontból komoly jelentősége van. Ezzel párhuzamosan a mind 
érzékenyebb kórokozó detektálás módszereinek kidolgozása és alkalmazása elengedhetetlen 
a kórokozók terjedésének megakadályozásában és a karantén kórokozók megjelenésének 
mielőbbi észlelésében.  

A kórokozók diagnosztikájában a hagyományos módszereknek és az újabb technikák 
biztosította lehetőségeknek is megvan a szerepe, ezek ismerete és megfelelő felhasználása 
alapvető a jövőben megfelelő minőségű és biztonságos élelmiszerek előállításához. 

Alapvető fontosságú egy kórokozó (különösen egy új kórokozó) azonosításakor 
tesztnövények használata. Ezen vizsgálatok bizonyíthatják, hogy a megfigyelt 
betegségtünetekért valóban az adott kórokozó felelős. Ugyanakkor ezek a vizsgálatok 
időigényesek és megfelelő növénynevelési feltételek és szakképzett személyzet szükségesek 
a vizsgálatokhoz. Nélkülözni továbbiakban sem lehet ezeket a vizsgálatokat, különösen újabb 
kórokozók megjelenése esetén, azonban sok esetben hatékonyabb módszerek használata 
szükséges. 

Ma már szintén klasszikus módszernek tekinthetjük az elektronmikroszkópos vizsgálatokat, 
amely különösen vírusfertőzött növények esetén gyors információt nyújt a vírusfertőzés 
tényéről, valamint első közelítésben a fertőző vírus azonosításában is iránymutató. 

Jelenleg használt módszerek többségének elméleti háttere egyértelműen szerológiai, illetve 
nukleinsav alapú és ezek folyamatos fejlesztése figyelhető meg az utóbbi években.  

Szerológia alapú módszerek 

A különböző szerológiai módszerek közös módszertani alapja valamelyik kórokozótól 
származó fehérje elleni ellenanyag használata. Jelenleg a legtöbb vírus kimutatására 
kidolgoztak szerológiai módszereket, valamint több mint ezer baktérium és gomba is 
azonosítható poliklonális, illetve monoklonális ellenanyagokkal. Az ellenanyag lehet 
nagymértékben specifikus (monoklonális), mely csak egyetlen kórokozót, esetleg annak csak 
speciális izolátumait ismeri fel (például az uborka mozaik vírus és szilva himlő vírus 
különböző alcsoportjait), vagy akár nagyobb kórokozó csoport is azonosítható (poliklonális).  
A különböző módszerek közös elméleti alapját jelenti, hogy egy antigént (a kimutatni kívánt 
kórokozó, illetve valamely jellemző fehérjéje) egy antitest felhasználásával (ami specifikus a 
kimutatni kívánt fehérjére) detektálunk, amely reakciót különböző módon tehetünk 
láthatóvá, például különböző enzim-szubsztrát reakciókon keresztül. Alkalmazása kezdeti 
fázisában főleg kettős diffúziós tesztekben használták, azonban ilyen formában a módszer 
érzékenysége sok esetben sem volt megfelelő. Különböző módszertani fejlesztések során az 
elméleti háttér változatos detektálási módszerek alapját képezi. Alkalmazzák szilárd fázishoz 
kötve illetve folyadékban, kombinálják elektromos erőtérrel, így akár több kórokozó egyidejű 
jelenléte is kimutatható. Az ellenanyagok előállítása terén is hatalmas fejlődés történt, és 
természetesen a közvetlen detektálás is egyre érzékenyebbé vált. Jelenleg akár 
fénymikroszkóppal vagy elektronmikroszkóppal is közvetlenül detektálhatunk és egyben 
sejten belül lokalizálhatunk egyes kórokozókat.  
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A legszélesebb körben elterjedt és legrégebben az ELISA (enzyme linked immunosorbent 
assay) módszert alkalmazzák rutinvizsgálatok során lassan már évtizedek óta. A módszer 
fejlesztésében az antigén-antitest kölcsönhatást láthatóvá tévő fejlesztésnek volt 
kulcsszerepe, ez a fejlesztés pedig az antitest enzimmel való konjugálása jelentette. Így a 
detektálás érzékenyebbé, megbízhatóbbá és reprodukálhatóvá vált. Maga az ELISA vizsgált 
szilárd fázison (polisztirol microtiter műanyag lemez, megfelelő mintahelyekkel) játszódik le. 
A reakció során az enzimmel konjugált antitest specifikusan kötődik az antigénhez, majd a 
kialakult komplexhez adják az enzim szubsztrátját és kialakul a színreakció. A színreakció 
intenzitásából nem csak a kórokozó jelenlétére lehet következtetni, hanem annak 
mennyisége is. Ma már az ELISA vizsgálatoknak is számos változatát fejlesztették a teszt 
megbízhatóságának, illetve egyszerűbb kivitelezhetőségének érdekében, például bevezették 
a fluorescens jelölést a detektálás időtartamának rövidítésére és az érzékenység növelésére. 
Jelenleg használt ELISA rendszerek két fő típusa a direkt pl. DAS-ELISA, illetve indirekt 
rendszer pl. TAS-ELISA. A DAS-ELISA módszer igen specifikus kórokozó kimutatást tesz 
lehetővé, még egy kórokozó különböző izolátumai is megkülönböztethetők felhasználásával, 
ami a rendszer hátránya is, hiszen újabb kórokozó variánsok nem detektálhatók a kísérletek 
során. A TAS-ELISA rendszerben a másodlagos, monoklonális ellenanyaghoz nem konjugáltak 
enzimet ez a harmadlagos, a monoklonális antitesteket univerzálisan felismerő antitesten 
található. Az ELISA vizsgálatok eredményeinek megbízhatósága szempontjából elsődleges a 
felhasznált ellenanyag specifitása és a kialakuló kölcsönhatás erőssége. Poliklonális 
ellenanyagok több, a kórokozón megtalálható epitóp ellen készülnek, de ezek specifitása 
nem mindig kielégítő, gyakran keresztreakciók figyelhetők meg, ugyanakkor igen olcsók. 
Monoklonális ellenanyagok készítésével, melyek egyedi epitópokat detektálnak a 
kórokozókon jelentősen javultak az ELISA tesztek specifitása és érzékenysége, azonban ezek 
lényegesen drágábbak. Az utóbbi évek legjelentősebb fejlesztése a rekombináns 
ellenanyagok (RAbs) megjelenése (R-ELISA). Ezeket az ellenanyagokat baktérium sejtekben 
termelik és speciális keveréke a változékony nehéz és könnyű antitest fragmenteknek. 
Ezeket a fragmenteket kapcsolják különböző rekombináns fehérjékhez, amik a kimutatás 
érzékenységét növelik. Ezzel a fejlesztéssel olyan kórokozók is kimutathatók melyek 
korábban, hagyományos ELISA vizsgálatokkal nem voltak detektálhatók (pl. Citrus tristeza 
virus, Black currant reversion associated virus).  

Az ELISA tesztekről összességében elmondható, hogy máig is az egyik legelterjedtebb 
módszer magok, illetve szaporítóanyagok vizsgálatához, köszönhetően a tesztek megfelelő 
érzékenységének, megbízhatóságának, specifikusságának és nagyszámú minta 
feldolgozására alkalmas automatizálhatóságának, valamint a teszt alacsony költségének.  

A különböző ELISA módszereket leggyakrabban vírusdiagnosztikában használják, általában a 
köpenyfehérje ellen készült ellenanyagok felhasználásával. Nagy mennyiségű minta esetén 
még ma is ez az általános módszer, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a módszer érzékenysége 
korai detektálást nem tesz lehetővé, a legtöbb vírus mennyisége csak a látható tünetek 
megjelenésekor éri el a kimutathatósági szintet, járványok kialakulásának megelőzésére nem 
alkalmas. Szaporító anyagok tesztelése során is (pl. gyümölcsfák) mintaszedésnek az év 
megfelelő hónapjaira kell korlátozódnia, hiszen a vírus koncentráció az év során jelentős 
eltérést mutat. Ugyanakkor a vizsgálati módszer kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy 
számos növényi vírus esetén a mai napig nem rendelkezünk megfelelő kimutatást biztosító 
ellenanyaggal, különösen a vírus izolátumok elterjedésének tükrében. 
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Az ELISA módszer variánsai rutinszerűen alkalmazhatók baktériumok, illetve gombák 
kimutatására is, több mint 1000 kórokozó azonosítására elérhetők ilyen kitek.  

Szintén az immunodetektálás elméleti hátterére épülő Biochip technológia (automatizált, 
sűrűn elhelyezkedő próbákat tartalmazó vizsgáló lemez) egyelőre főleg humán 
gyógyászatban terjedt el, de megfelelő financiális háttér mellett a növénypatológiai 
felhasználásra is kerülhet. Előnye, hogy egyetlen vizsgálati mintából számos kórokozó 
egyidejűleg azonosítható, aminek például szőlő virológiában lehet jelentősége, ahol 
egyszerre akár több mint tíz különböző vírus is jelen lehet az utóbbi évek európai adatai 
szerint. 

Az immunológiai detektálást elektronmikroszkópos vizsgálatokkal is összekapcsolták. Ilyen az 
immun-elektronmikroszkópia és a dekorációs módszer. Ezeknek a vizsgálatok 
érzékenyebbek, mint az ELISA vizsgálatok. Speciális esete, amikor növényi metszeteken a 
kórokozó pontos mennyisége és lokalizációja is meghatározható, miközben a nem specifikus 
háttérreakciók kizárhatók. A módszer hátránya a vizsgálatok magas költsége, időigényessége, 
drága eszközei, illetve a specifikusan és magasan képzett munkaerő alkalmazása. Speciális 
esetekben mégis szükséges lehet ennek a módszernek az alkalmazására is, hiszen az ELISA 
módszernél lényegesen specifikusabb értékelést tesz lehetővé. 

Az eddig leírt szerológiai módszerek megfelelő laboratóriumi háttér meglétét feltételezik, 
valamint szakképzett személyzet szükséges a vizsgálatok elvégzéséhez. A fejlesztések újabb 
iránya olyan, helyben használható, szakképzést nem igénylő tesztek kialakítása, melyek a 
mintaszedés után perceken belül kimutatja és megbízhatóan azonosítja egyes kórokozók 
jelenlétét. Ilyen típusú tesztek, laterális immunopróba (lateral flow devices, LFD) formában 
már számos kórokozóra elérhetők például Erwinia amylovora, Ralstonia solanacearum, 
Burgonya Y vírus, Paradicsom bronzfoltosság vírus és Phytophthora esetén is. A 
kereskedelemben szabadon elérhető tesztek száma folyamatosan bővül. Jelenleg hazánkban 
ezek a tesztek még nem elterjedtek, talán az információ hiány és a jelenleg még viszonylag 
magas ár (10 $/minta) miatt. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy ezek az eszközök egyelőre 
a kevésbé érzékenyek közé sorolhatók, amiknek akut tünetek esetén járványok 
kialakulásának megelőzésében gyorsaságuk miatt fontos szerepük lehet, de alkalmatlanok a 
fertőzéseket korai stádiumban, illetve látens állapotban a kórokozót azonosítására. 

A különböző immunológiai módszer még évekig fontos alapja lesz a növényi kórokozók 
diagnosztikájának, azonban a módszer limitált érzékenysége, az ellenanyagok 
változékonysága és sok esetben nem megfelelő stabilitása már nem kielégítő a megfelelő 
védekezési stratégiák kidolgozásához és ismeretlen kórokozók és újabb izolátumok 
azonosításához. De jelen pillanatban relatív olcsósága miatt a nukleinsav alapú vizsgálatok 
előtesztjeként használják. 

Hagyományos PCR 

A molekuláris biológiai technikák, különösen a PCR technika fejlődése az elmúlt húsz évben 
új lehetőségeket nyitott a növényi kórokozók detektálásában is és mára a legelterjedtebb 
technológiává vált. Mindez érthető, hiszen olyan érzékeny, specifikus, gyors és könnyen 
kivitelezhető, mint egyetlen korábbi módszer sem, miközben lehetővé teszi korábban nem 
azonosított kórokozók azonosítását is. A PCR technika meghatározóvá válásában fontos 
szerepe volt a minta feldolgozási módszerek egyszerűsödésének és a kivont DNS/RNS 
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minőségének és mennyiségének ugrásszerű javulásának. Ezzel párhuzamosan korábban 
nehezen kezelhető mintákból (pl. fás szárak, polifenol tartalmú levelek, talaj) is lehetővé vált 
megfelelő minőségű nukleinsav kivonása. Ma már a PCR technika különböző formái a 
legmegbízhatóbb és legjobban reprodukálható kórokozó detektálási módszer. 

A hagyományos PCR technika alapját a közel 25 éve felfedezett hőmérséklet toleráns DNS 
polimeráz, a Taq-polimeráz enzim felfedezése jelentette, mely lehetővé tette sok millió kópia 
DNS készítését egyetlen cél DNS molekuláról néhány óra leforgása alatt. A technikát 
eredetileg DNS sokszorosítására fejlesztették, azonban később RNS molekulák felszaporítása 
is lehetővé vált. A PCR technológia fejlődése számos tudományágat forradalmasított, így a 
humán, állati, illetve növényi kórokozók azonosítását is. A PCR reakció tartalmazza a Taq 
polimerázt, nukleotidokat, specifikus oligonukleotid indító szekvenciákat (primerek) és a 
vizsgálni kívánt DNS molekulákat. A biokémiai reakció során több ciklusban először 
felmelegítik a DNS-t, így szétválasztják a komplementer szálakat. Következő lépésben hűtik a 
reakció elegyet, így a primer kötődik a cél DNS-hez, majd az enzim reakció optimumára 
melegítve az elegyet átíródik a cél DNS szál. Ezt a ciklust ismételve a cél DNS exponenciálisan 
szaporítható fel. A reakció terméket rendszerint agaróz gélelektroforézissel méret szerint 
szétválasztják, majd megfelelő festékekkel láthatóvá teszik.  

Ismert vírusok és viroidok kimutatására a hagyományos PCR az egyik legfontosabb módszer. 
A specifikus kimutatáson túl lehetőség van nagyobb víruscsoportok egyidejű detektálására is. 
Az azonos víruscsaládba tartozó vírusok nukleinsav sorrendjének ismeretében 
azonosíthatunk olyan konzervatív régiókat, melyek azonosak. Amennyiben a primereket 
ezekre a régiókra tervezzük, akkor egyetlen PCR reakcióban számos vírus jelenléte 
detektálható vagy zárható ki. A GenBank (US National Institutes of Health, NCBI National 
Center for Biotechnology) folyamatosan frissülő adatbázissal rendelkezik a pillanatnyilag 
ismert kórokozókról is, így minden ismert vírus és viroid nukleotid sorrendje elérhető 
származási helyükkel együtt. Az adatbázis szakszerű és folyamatos használata biztosíthatja a 
primer tervezés megfelelő specifitását a kísérleti céljaink szerint. Így biztosítható, hogy ne 
csak a lokálisan éppen jelenlévő izolátumok legyenek kimutathatók, hanem azok is, melyek 
megjelenése várható. A primer tervezés során szintén fontos az adatbankban található nem 
víruseredetű szekvenciák és a primerek homológia viszonyait vizsgálni annak biztosítására, 
hogy kizárólag a kívánt víruscsoport detektálására legyen alkalmas. Számos víruscsoportra, 
így például Carlavírusok, Carmovírusok, Dianthovírusok, Ilarvírusok, Tobamovírusok és 
Tospovírusok kimutatására univerzális primerek már a kereskedelmi forgalomban is 
elérhetők. Az univerzális primerek használatával kiemelt PCR termék nukleotid sorrendjének 
meghatározásával pontosan meghatározható a fertőző vírus. Amennyiben a nukleotid 
sorrend meghatározás több vírus egyidejű jelenlétére utal, klónozás és újabb nukleotid 
sorrend meghatározással az összes jelenlévő vírus azonosítható. Az univerzális primerek 
egyetlen hátránya az, hogy a víruskimutatás gyakran kevésbé érzékeny, mint specifikus 
primerek esetén. Virológiai alkalmazások során a multiplex PCR vizsgálat is igen elterjedt. 
Ebben az esetben különböző, azonos termesztett növényen előforduló vírusok detektálását 
úgy tervezik meg, hogy különböző, jól elkülöníthető méretű PCR termék szintetizálódjon. Így 
a PCR reakciót követő agaróz gélelektroforézis során már közvetlenül azonosítható több, 
egyszerre jelen lévő vírus. Optimális esetben mintegy 6-8 vírus egyidejű kimutatására 
alkalmas ez a rendszer, ami nem túl magas, ugyanakkor számos esetben elégséges- például a 
ma hazánkban paradicsomon vagy paprikán jellemzően előforduló vírusok esetében.  
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Viroidok esetében a konzervált nukleinsav régiók jelenléte lehetővé teszi a kisméretű teljes 
genom (kevesebb, mint 400 nt) felszaporítását, majd a teljes genom nukleinsav sorrendjének 
meghatározását. Így nukleinsav homológia alapján a viroidok hatékonyan azonosíthatók. A 
korábban viroidok azonosítására rutinszerűen használt módszerekhez képest (pl. PAGE, 
poliakrilamid gélelektroforézis) a PCR alapú detektálás sokkal gyorsabb illetve olcsóbb is.  

A fitoplazmák in vitro a mai napig nem sok sikerrel tenyészthetők, rendszertanúk és 
nevezéktanuk átalakulóban van, éppen ezért az osztályozásuk során a jelölt (candidatus) 
terminológiát használják. Ez a besorolás 16S rRNS gén nukleotid sorrendjének homológia 
viszonyain alapszik. A törzsfán a fő ágakat tekintik egy-egy jelölt fajnak (IRPCM 
Phytoplasma/Spiroplasma Working Team – Phytoplasma Taxonomy Group, 2004).  Mivel a 
16 S rRNS nukleinsav sorrendje igen konzervált, legalább 1,2 kb méretű rész amplifikálása és 
a nukleotid sorrend meghatározása szükséges a fitoplazmák megfelelő azonosításához. 
Ezekhez a vizsgálatokhoz nemzetközileg elfogadott primerpárt használnak (R16F2n, R16R2). 
Mivel a fitoplazmák gyakran nagyon alacsony koncentrációban vannak jelen a 
gazdanövényben, hagyományos PCR reakcióval nem minden esetben mutathatók ki. Ilyenkor 
„nested PCR” vagy „real-time” PCR használható. A „nested PCR” során először az ún. P1 és 
P7 primerekkel végzik el a PCR reakciót, majd két belső primerek felhasználásával (R16F2n, 
R16R2) újabb PCR reakciót végeznek. Ez a két primer pár jelenlegi ismereteink szerint 
teljesen univerzális, ami azt jelenti, hogy a jelenleg ismert összes fitoplazma kimutatására 
alkalmas. Ritka esetekben ezek a PCR primerek keresztreakciót adhatnak közel rokon 
baktériumokkal, így ha a vizsgálat megkívánja, a PCR termék nukleotid sorrendje 
meghatározható. 

A fitoplazmák azonosításához és csoportosításához más primer párokat is használtak, például 
riboszóma fehérjéket kódoló régiót, a tuf gént, a 23S RNS gént, a secA és secY géneket. Ezek 
a PCR reakciók specifikusak a különböző fitoplazma csoportokra és így a többi csoport 
előfordulását nem mutatják ki. Így ezeknek a primereknek a használata hasznos lehet az első, 
univerzális primerek használata után, hiszen nukleotid sorrend meghatározás nélkül 
információkhoz juthatunk a fitoplazmák rokonsági viszonyairól.  

Növényeket fertőző baktériumok azonosításában is fontos szerepe van a hagyományos PCR 
technikának. A hagyományos mikrobiológiai technikáknak, így a tenyésztésnek és biokémiai 
módszereknek is megvannak a korlátai a baktériumok azonosításában, például tenyésztéssel 
nem mindegyik baktérium szaporítható fel vagy szaprofita baktériumok gyorsan túlnövik a 
vizsgálni kívánt patogén baktériumot- ráadásul a tenyésztés időigényes folyamat. 
Ugyanakkor a PCR reakció közvetlenül a fertőzött növényből is elvégezhető. A baktériumok 
esetében is számos specifikus, illetve univerzális primerpár fejlesztése és tesztelése 
megtörtént, amik felhasználásával komoly molekuláris taxonomiai ismeretekre tettünk szert. 
Például a Pseudomonas syringae patovarietászait intenzíven vizsgálták és rengeteg adattal 
rendelkezünk mind a genom központi (core), mind a változékony (flexible) részeiről. 
Univerzális primereket terveztek mind a nemzetség, mind a fajok kimutatására az rDNS 
operon szekvenciára, az ITS (internal transcribed spacer) régióra, a 16S és 23S rRNS régiókra 
és egyes háztartási génekre. Az ezekkel a primerekkel készült PCR termékek nukleotid 
sorrendjét egy központi adatbázisban gyűjtik (Ribosomal Database Project – RDP; 
http://rdp.cme.msu.edu/), ami nagy segítség a baktérium törzsek filogenetikai 
csoportosításához és nemzetközi összehasonlításához. Ezeknek az univerzális primereknek a 
nagy hátránya, hogy nem kellően specifikusak, így szaprofita baktériumokat, illetve a 
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környezetben előforduló más baktériumokat is kimutatnak, így a vizsgálatok előtt szükséges 
a baktériumok tenyésztése, tiszta kultúrába hozása.  

Az egyik legnagyobb feladat a baktériumok vizsgálata során a karantén kórokozók 
azonosítása, időben azonosítva az új és újonnan megjelenő baktériumokat. Számos PCR 
technikát fejlesztettek a különböző baktérium populációkban megkülönböztetésére és 
csoportosítására. Ilyen például RAPD (random amplified polymorphic DNA), az ismétlődő 
szekvenciákon alapuló PCR (repetitive sequence based-PCR, rep-PCR), az AFLP (amplified 
fragment length polymorphism) és az RFLP (restriction fragment length polymorphism).  

Néhány estben a baktériumok ismert fitotoxicitásért felelős génjére is terveztek primereket 
a specifikus azonosítás érdekében. Például a nec1 megnevezésű gén amplifikálását 
használták Streptomyces fajok azonosítására, a phaseolotoxin gént Pseudomonas savastanoi 
pv. phaseolicola esetén, a pel gént a pektin bontó, gyökér rothadást okozó Pectobacteriumok 
esetén használták.  

Baktériumok esetén is újabb diagnosztikai primerek bevezetését gondos validálás előzi meg, 
ami megfelelő számú cél baktérium vizsgálatát, rokon fajok és az adott növényen előforduló 
szaprofita baktériumok vizsgálatát is jelenti. Mindezek után nemzetközi körtesztek során 
vizsgálják a primerpárokat, majd. Az utóbbi években sikerült a Clavibacter michiganensis 
subsp. sepedonicus, Xanthomonas fragariae és az Erwinia amylovora esetén is olyan 
nemzetközileg elismert PCR protokolt fejleszteni, mely az EPPO (European and Mediterranen 
Plant Protection Organization) által ajánlott módszerré vált. 

Gombák azonosításában is egyre jelentősebb szerep jut a hagyományos PCR technikának a 
hagyományos kimutatási módszerek (tenyésztés és morfológiai jellemzők) mellett, hiszen 
sokkal gyorsabb és nem igényel a klasszikus módszerekhez hasonló taxonómiai ismereteket. 
Gombák esetében is használnak konzervált, illetve variábilis genom régiókra tervezett 
primereket. A leggyakrabban használt genomi régió az ún. ITS szekvencia (ITS1, ITS2) ami a 
nukleáris riboszómális DNS-ből származik. Ebből a szakaszból egy haploid genomban akár 
200 kópia is lehet, ami igen hatékonnyá és érzékennyé teszi a PCR reakciót. Az ITS régió 
meghatározását nemzetközileg elfogadták, mint hivatalos DNS bárkód genetikai markert, 
ami használható a legkülönbözőbb gombák faj szintű azonosítására (Consortium for the 
Barcode of Life – CBOL). PCR reakció után a termék nukleotid sorrendje meghatározható, 
majd GenBank adatokkal összevetve a gomba faj szintű meghatározása lehetővé válik. A 
nagymértékű szekvencia homológia gyakran nem teszi lehetővé a faj alatti besorolásokat az 
ITS régiót használva. Éppen ezért az utóbbi időben bővülőben vannak a célszekvenciák. Így 
kísérletek folytak a 28S és 18S rRNS génekkel. A β-tubulin gén felhasználása is terjed a 
különböző gombák azonosítása során, különösen filogenetikai vizsgálatok illetve komplex 
fajok vizsgálatánál. Gomba diagnosztikában, illetve filogenetikai vizsgálatok során használja 
még a cox I, cox II magas kópia számú mitokondriális gént, az EF1α transzlációs elongációs 
faktor génjét, calmodulin gént és különböző avirulencia géneket, főleg a detektálás 
specifitásának növelése érdekében. A PCR vizsgálatokat gyakran növényi szövetekből is 
végzik, aminek az a hátrány, hogy az esetlegesen már nem életképes gombát is kimutatják. 
Ilyen esetekben érdemes az mRNS-t vizsgálni RT/PCR reakcióval, mivel az RNS gyorsan 
lebomlik, így nem élő gomba nem kerül kimutatásra.   
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Valós-idejű PCR  

A valós-idejű PCR (Real-Time PCR) technika kidolgozása új lehetőségeket nyitott meg a 
növényi kórokozók diagnosztikájában is. A real-time PCR sokkal érzékenyebb, mint a 
hagyományos PCR, kevesebb kórokozó jelenlétét is nagy biztonsággal detektálja, ugyanakkor 
sokkal megbízhatóbb is. A reakció során kisebb DNS fragmenteket detektálunk fluorescens 
jelöléssel, ami még érzékenyebbé teszi a vizsgálatokat és a reakció is kevésbé érzékeny 
inhibitor vegyületek jelenlétére, amik gyakran a DNS tisztítás során, mint kontamináció 
jelentkezik. Mivel az egész reakció összeméréstől a detektálásig egyetlen zárt csőben 
történik, sokkal kisebb esély van kontaminációra, illetve aspecifikus pozitív eredményre. Még 
egy hatalmas előnye a kísérleti rendszernek, hogy a minta értékeléséhez nincs szükség gél-
elektroforézisre, ami egy idő és munkaigényes lépés megspórolását jelent. Ugyanakkor a 
rendszer jól automatizálható, ami nagyszámú minta gyors feldolgozását teszi lehetővé.  

Az összes real-time PCR reakció alapja a fluoreszcencia detektálása, ami alapvetően két 
módon történhet. Az egyik az ún. próba-alapú PCR, ahol jelölt TaqMan próbákat használnak, 
melyek az 5’ végükön egy riporter fluorescens festék molekula, míg a 3’ végük egy ún. 
„quencher” (kioltó, csendesítő) molekulával jelölt, mely meggátolja a reporter molekula 
fénykibocsátását. Ez az oligonukleotid kötődik a cél szekvenciához, majd ha a PCR reakció 
során a régió átírásra kerül, a polimeráz exonukleáz aktivitása nukleotidokra bontja a 
számára a további átírás szempontjából útban lévő oligonukleotidot. Ilyenkor a riporter 
molekula fénykibocsátása már nem gátolt, ami jól detektálható. Ennél a kísérleti 
elrendezésnél a kórokozó különböző variánsai is egyidejűleg detektálhatóak, ha különböző 
fluorescens festékekkel jelölt TaqMan próba variánsokat adunk a reakcióhoz. A másik 
módszer, amikor a kettős DNS lánc megsokszorozódásakor a festék molekula beépül a kettős 
DNS lánc kis árkába (általában SYBR Green vagy EvaGreen), így a DNS mennyiségével 
párhuzamosan emelkedik a fluorescens jel. Ebben az esetben a fluoreszcencia nem 
szekvencia specifikus, itt a hagyományos PCR reakcióhoz hasonlóan a primerpárok 
tervezésével érhetjük el a kívánt specificitást. Nagyon fontos ebben az esetben a 
primertervezés, mert hibás primer kötődés mellett kialakuló kettősszálú DNS lánchoz is 
kötődik a festék molekula. 

A real-time PCR reakciókhoz speciális PCR készülékeket terveztek, melyekben leggyakrabban 
egyszerre akár 72 minta is vizsgálható, és természetesen minden minta fluoreszcencia 
értékét külön-külön méri és a megfelelő szoftver háttér segítségével feldolgozza és értékeli. 
A különböző szoftverek az eredmények komplex feldolgozását, értékelését és 
összehasonlítását is lehetővé teszik. A real time-PCR készülékek fejlesztése a minták mind 
gyorsabb értékelését teszik lehetővé. Például az Erwinia amylovora kimutatására kidolgozott 
módszer a 7900 HT SDS (Life Technologies) PCR készülékben 1óra 40 perc volt, de ugyanez a 
kísérlet a SmartCycler (Cepheid) készülékben már csupán 30 percet vesz igénybe, miközben a 
kimutatás érzékenysége és specifitása nem változott. 

Számos kórokozó kimutatására pontos leírás található az EPPO diagnosztikai leírásaiban 
(http://dc.eppo.int/validationlist.php/) Itt a kimutatás összes paramétere megtalálható, mint 
például az oligonukleotid szekvenciák, PCR ciklus leírása, optimális PCR paraméterek. Ha egy 
kórokozó esetén még nincs kidolgozott módszer, talán legfontosabb a megfelelő cél 
szekvencia kiválasztása. A detektálás céljainak megfelelően kell kiválasztani a cél szekvenciát, 
hogy csak a meghatározni kívánt izolátumokat vagy szélesebb spektrumban, a rokon 
izolátumokat ismerje fel. Ehhez az adatbankban (GenBank) megtalálható szekvenciák 

http://dc.eppo.int/validationlist.php/
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komplex feldolgozása szükséges. A célszekvencia meghatározása után további kritikus 
pontok a megfelelő primer, illetve TaqMan próba tervezés, valamint a nukleinsav kivonás 
pontos kidolgozása.  

A real-time PCR technológia lehetőséget ad a kórokozók kvalitatív és kvantitatív 
kimutatására is. A kórokozók diagnosztikájában, különösen a karantén kórokozók esetében 
rendszerint a kvalitatív kimutatásra van szükség, hiszen a kísérletek alapkérdése nem a 
kórokozó mennyisége, hanem annak jelenléte vagy hiánya. A jövőben a kvantitatív 
detektálás jelentősége is emelkedhet, de jelenleg még nem áll rendelkezésre elegendő adat 
arra vonatkozóan, hogy a különböző kórokozók mennyisége milyen hatással lehet a fertőzés 
lefolyására, a betegség tünetek megjelenésére. A real-time PCR esetén különböző jelöléseket 
használva akár több kórokozó egyidejű detektálása is megoldható (multiplex PCR). Az 
eredmények ellenőrzésére itt a kiemelt szekvenciák rövidsége miatt a nukleotid sorrend 
meghatározás nem alkalmas, így inkább további real-time PCR reakciók használhatók 
ellenőrzésre, mely a kórokozó további célszekvenciáit mutatja ki. 

 

 

A legújabb típusú kvantitatív analízisre is alkalmas un. „csepp-PCR” készülék (forrás: BIO-
RAD). 

Izotermális-amplifikáció 

A különböző kórokozók PCR alapú kimutatása néhány óra alatt megfelelően érzékeny, 
specifikus és jól kidolgozott és ellenőrzött protokollok állnak rendelkezésünkre. A 
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legnagyobb hátránya a PCR alapú detektálásnak az, hogy komplex és viszonylag drága 
laboratórium, illetve felszerelés szükséges a kórokozók kimutatásához. A hagyományos PCR 
kimutatást megnehezíti a reakció értékeléséhez szükséges gél elektroforézis, valamint 
nagyszámú minta feldolgozására sem alkalmas ez az értékelés, valamint a kontaminációk 
kockázatát is jelentősen növeli. A real-time PCR sok minden szempontból hatékonyabb, 
azonban a mai napig igen drágák a készülékek, hiszen minden mintahely fluoreszcenciáját 
külön kell értékelni és folyamatosan feldolgozni. Éppen ezért került a fejlesztések előterébe 
az egyetlen hőmérsékleten végezhető, komplex laboratóriumi fejlesztéseket nem igénylő 
izotermális amplifikáció (isothermal amplification). Ezek a típusú kimutatások akár egy 
vízfürdő vagy termoblokk felhasználásával bárhol elvégezhetők. A DNS amplifikáció során itt 
is specifikus oligonukleotidok kötődnek a kimutatni kívánt templát DNS-hez, egy DNS 
polimeráz átírja a komplementer DNS szálat és a DNS exponenciális amplifikációja alakul ki. 
Így az izotermális amplifikációhoz is egyszálú DNS primer kötő hely szükséges, mégpedig a 
reakció ciklikus felmelegítése (hő denaturáció) nélkül. Egyes módszerek a reakció indításához 
egyszeri hődenaturációt igényelnek, azonban a további lépések állandó hőmérsékleten 
játszódnak le. Többféle megközelítés létezik arra, hogy egyszálú DNS elérhető legyen a 
primerek számára, például nem hő denaturációs módszer, a DNS szál helyettesítés 
módszere, vagy RNS transzkripció felhasználása. Talán a leghatékonyabb az a módszer, 
amikor a DNS másodlagos szerkezetét felhasználva, egyszálú DNS hurkok jelentik a primer 
kötő helyeket.  

A DNS szálon jelenlévő, másodlagos szerkezetből adódó hurkok (loop) jelentik a 
legfontosabb technikai alapot az ún. „loop-mediated isothermal amplification” (LAMP) 
módszerhez. Ez a módszer 2 pár primert használ, az ún. külső (external) és a belső (internal) 
primer párokat és olyan DNS polimerázt, amelynek szál helyettesítő aktivitása van, így olyan 
terméket lehet előállítani, amely hurok régiót tartalmaz. A belső primerek ellenkező 
orientációban kötődnek a DNS szálra egymástól megfelelő távolságra, az így átíródó 
termékek komplementerek és tartalmazzák a hurok régiót. A reakció kezdeti fázisában a 
szintetizált DNS-t a külső primer által indított szintézis szorítja ki a templátról, a reakció 
előrehaladtával azonban erre már nincs szükség. A szintetizálódó termék különböző 
orientációban több kópiában tartalmazza a célszekvenciát, aminek a következménye a 
reakció értékelésekor több csík, jel megjelenése agaróz gél elektroforéziskor. A LAMP 
reakcióhoz olyan DNS polimeráz enzimre van szükség, mely az eredeti DNS szál lebontása 
közben új DNS szálat szintetizál, mintegy lecserélve az eredetit. Jelenleg a kísérletek 
többségében Bst polimerázt használnak (Bacillus stearothermophilus eredetű), aminek a 
hőmérséklet optimuma 65 °C, és a detektálás egy óra alatt tökéletesen lejátszódik. Az utóbbi 
időben egy újabb enzim használata is megkezdődött, ez a Gsp M2.0 (GspM LF DNS polimeráz 
egy változata, ami eredetileg Geobacillus sp. eredetű), amivel már 30 perc alatt tökéletesen 
végbemegy a reakció, így tovább rövidülhet a detektálás időtartama. A LAMP reakcióhoz 
reverz transzkriptáz enzimet adva (AMV RT enzimnek szintén 65 °C a hőmérséklet 
optimuma), RNS vírusok kimutatására is alkalmas a rendszer akár egyetlen csőben is. A LAMP 
reakció során, a 4-6 primer használata nagyon magas specifitást biztosít a reakciónak, 
miközben a reakció érzékenysége meghaladja a hagyományos PCR érzékenységét ugyanazt a 
célszekvenciát használva és megközelítette a real-time PCR kimutatási határértékét. A LAMP 
technika még egy nagy előnyét meg kell említeni növényi kórokozók kimutatására, mégpedig 
azt, hogy az itt használt enzimek sokkal kevésbé érzékenyek inhibitor molekulákra (pl. 
polyszacharidok, polifenolok, huminsav) mint a PCR-nél használt enzimek, így sokkal 
egyszerűbb megfelelő minőségű nukleinsav minta előállítása és olyan minták is 
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eredményesen használhatók, melyek PCR analízisre alkalmatlanok. A LAMP technika 
detektálási módja is sokat fejlődött az elmúlt időszakban. A tipikusnak mondható agaróz gél 
elektroforézis hátránya, hogy komplikált nagyszámú minta kezelése, valamint a kísérlet nem 
egyetlen zárt csőben játszódik a minta összemérésétől az értékelés befejezéséig, így több a 
kontamináció, illetve a hiba lehetőség. A LAMP módszer detektálásánál használják az ún. 
zavarosság vizsgálatát. A termék szintézise során magnézium pirofoszfát keletkezik 
melléktermékként, ami kicsapódik a reakcióelegyben. Ez viszonylag egyszerű műszerekkel 
pontosan mérhető, bár így a módszer veszít az érzékenységéből. Egy másik megközelítés 
szerint fluoreszkáló festéket (SYBR Green, metal ion indicator hydroxy naphthol blue-HNB) 
adnak a reakcióhoz, ami kettős szálú DNS molekulába épül be, jól érzékelhető színváltozást 
okozva. Ezek a detektálási módszerek nem szekvencia specifikusak, csak egy összesített 
eredményt mutatnak a keletkező DNS mennyiségéről, ami elméletileg aspecifikus is lehet. 
Éppen ezért jelölt primerek használatára is vannak próbálkozások. Fluoreszcens jelölés 
esetén a real-time PCR-hez használt műszerekben is elvégezhető a reakció, de ma már piacra 
kerültek ennél egyszerűbb és olcsóbb műszerek, mint pl. a Genie II (OptiGene), melyben 
egyszerre 16 minta vizsgálható és 30-40 percen belül befejezhető a kísérlet. Összességében a 
LAMP technikáról elmondható, hogy igen egyszerű, gyors és érzékeny, egyszerű a minta 
feldolgozása és nem kíván drága műszereket. Egyetlen hátránya a kontamináció nagyobb 
lehetősége a PCR technikákhoz képest, de ez a minta előkészítés-termék értékelés teljes 
szétválasztásával minimálisra csökkenthető. Ma már az összes nagy kórokozó csoport esetén 
vannak kidolgozott LAMP módszerek, így vírusoknál, viroidoknál, gombáknál, 
baktériumoknál és fitoplazmáknál is, de mivel a módszer még csak néhány éves múltra tekint 
vissza, még sokkal kevesebb fajra van pontosan kidolgozott validált módszer. A jövőben 
egész biztos, hogy ennek a módszernek komoly szerepe lesz a növényi kórokozók 
detektálásában. 

Izotermális amplifikáció felhasználásával további módszerek is kidolgozás alatt vannak, de 
ezekkel még kevesebb kísérleti adat áll rendelkezésre. További módszerek a teljesség igénye 
nélkül: recombinase polymerase amplification (RPA), helicase-dependent amplification 
(HDA), rolling circle amplification (RCA), nucleic acid sequence based amplification (NASBA). 

Microarray 

Az eddig bemutatott módszerek egy-egy, multiplex módszerek esetén pedig néhány 
kórokozó egyidejű kimutatását teszik lehetővé. A microarray technológia nagy előnye, hogy 
egyszerre, egy kísérletben több száz kórokozó jelenlétét vizsgálhatjuk egyetlen mintában. A 
microarray vizsgálatoknál több száz kórokozó specifikus oligonukleotid próbát (20-70 nt) 
rögzítenek egy szilárd fázison (üveg vagy műanyag lap) akár egyetlen négyzetcentiméteren. 
A vizsgálni kívánt minta nukleinsavát tisztítják, majd PCR felszaporítás során jelölik, utána a 
rögzített oligonukleotid próbákkal hibridizálják. A módszer különösen hasznos, amikor egy 
növény fertőzése során több kórokozó van jelen, komplex betegségtünet együttes alakul ki. 
Mivel egyetlen kísérlet során rengeteg kórokozó egyidejű jelenléte vizsgálható, könnyen 
azonosítható a betegséget okozó ágens. Növényi vírusok vizsgálatánál megállapították, hogy 
a microarray technológia érzékenyebb, mint az ELISA módszer, de nem éri el a PCR technika 
érzékenységét. Meg kell említeni a módszer legnagyobb hátrányát, ez a módszer nem 
alkalmas nagymennyiségű minta tesztelésére, hiszen hosszadalmas és viszonylag drága, bár 
még mindig olcsóbb, mint az újgenerációs szekvenálás.  
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Újgenerációs szekvenálások (Next-generation sequencing-NGS) 

Az újgenerációs szekvenálások alkalmazása során a növényi minta teljes DNS, RNS, illetve kis 
RNS állományának meghatározzák a nukleotid sorrendjét. Ez leggyakrabban NGS 
technológiával, AB/SOLiD platformon vagy Illumina/Solexa szekvenálással történik. Az 
elméleti és technológiai háttere mindegyiknek más, de mindegyik megfelelő lefedettséget 
biztosít a további bioinformatikai munkához. Az adatok feldolgozása során elkülöníthető a 
gazdanövényből származó nukleinsav állomány, illetve a kórokozó eredetű. Egyszerre 
számos kórokozó azonosítható, valamint a módszer legnagyobb előnye, hogy korábban nem 
azonosított, új kórokozók meghatározására is alkalmas. Az ilyen ún. metagenomikai 
vizsgálatok segítségével megállapítható, hogy egy beteg növényben milyen kórokozók 
vannak jelen. A jelenlevő bakteriális és gomba populációt irányított genom szekvenálással, 
míg a vírusokat RNS és kisRNS szekvenálással határozhatjuk meg. Az így leírt komplex 
fertőzések további elemzése, vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel megválaszolhatja 
azt a kérdést, hogy melyik kórokozó, vagy bizonyos kórokozók kombinációja alakítja ki a 
gazdasági károkat okozó tüneteket. Ezekkel az érzékeny diagnosztikai módszerekkel 
felderíthetjük a termő vagy akár törzsültetvényeinkben előforduló kórokozókat. További 
részletes vizsgálattal pontos információt kaphatunk az adott területen előforduló kórokozó 
populációk összetételéről. A részletes felmérések eredményének ismeretében pontosan 
tervezhető, hogy a továbbiakban milyen kórokozók diagnosztikáját érdemes végezni az adott 
földrajzi régióban egyszerűen használható megbízható, de megfelelően érzékeny 
diagnosztikai módszerekkel. 

 

Új generációs szekvenálásra alkalmas Illumina Ion Torrent készülék (Forrás: Roche). 

Bioszenzorok 

Az elmúlt évtizedben a molekuláris biológiai technikák fejlődésével a növényi kórokozók 
detektálásában is hatalmas fejlődés történt, de a jelenleg használt technikáknak is meg 
vannak a korlátai. Ezek a módszerek még mindig nem elég érzékenyek a kórokozó 
detektálására például magokban, a vírusvektor rovarok esetén vagy a fertőzés korai 
stádiumában. A molekuláris technikák alkalmazásához megfelelő laboratóriumi háttér 
szükséges és szakképzett személyzet a kontaminációk elkerülésére, ami fals pozitív, illetve 
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negatív eredményekhez vezethet, valamint a mintaszedés helyén nem végezhetők. Ezeknek 
a problémáknak az áthidalására az utóbbi években a bioszenzorok fejlesztése komoly 
lendületet kapott, nem csak a növényi kórokozók kimutatásánál, hanem az orvosi 
diagnosztikában és élelmiszerbiztonság területén is. A patogén bioszenzing alapja továbbra is 
a biológiai azonosítás akár ellenanyagokkal, DNS próbával vagy fágokkal, de a reakció 
érzékelése különböző mikro és nanotechnológiai módszerrel történik. Az ellenanyag alapú 
technikáknál az érzékelés történhet elektrokémiai úton, enzim jelöléssel vagy AuNPs tag 
felhasználásával, optikai vizsgálatokkal, kvázi kristály mikro egyensúly alapú megközelítéssel, 
vagy floureszsens tag felhasználásával esetleg „surface plasmon resonance” rendszerrel. A 
DNS alapú megközelítésnél használnak elektrokémiai megközelítést, ilyenkor a DNS 
hibridizációhoz kapcsolódó energetikai változást mérik (voltammetric detection), de 
használnak optikai detektálást AuNTs tag felhasználásával, illetve mágneses, fluoreszcens 
vagy lumineszcens tag-et hasznosító rendszer is ismert. Ezek a módszerek igen érzékenyek, 
például CMV fertőzött növényeket vizsgálva ECELA módszerrel (az enzim redukciójából 
származó áramot mérve) a mérés érzékenysége tízszerese volt a hagyományos ELISA 
módszernek.  

A bioszenzorok egy másik formája nem specifikusan detektálja a kórokozókat, hanem a 
növényben a kórokozók okozta másodlagos változásokat érzékeli. Erre jó példa az illékony 
szerves vegyületek (volatile organic compounds) érzékelése. 

Jelen pillanatban a legtöbb bioszenzor még a laboratóriumi fejlesztés stádiumában van, de a 
közeljövőben várható azoknak a készülékeknek a megjelenése is, melyek közvetlenül a 
termelőknél felhasználhatók.  

A betegségek távoli detektálása (remote sensing-RS) 

RS az összefoglaló neve az összes olyan technikának, amihez nem szükséges a növény 
közvetlen érintése, feldolgozása. Ezek a technikák igen különbözőek, mérhetnek látható fény 
tartományban (400-700nm VIS), közeli infra vörös (700-1100 NIR), rövidhullámú infravörös 
tartomány (1100-2500 SWIR), termikus infravörös (3-15µm TIR), de elektromágneses energia 
elnyelését/visszaverődését is érzékelhetik, illetve egy egész spektrumot átfogó méréseket is 
végeznek. Elméleti hátterét a méréseknek a kórokozó hatására megváltozó élettani 
folyamatok adják, például a növény víztartalmának változása, a klorofil és egyéb színanyagok 
összetételében történő változások, levél felszín hőmérséklet változása, illetve a betegség 
későbbi fázisában magok a betegségtünetek, például sárgulás vagy a nekrotikus foltok 
megjelenése. Ezek a változások természetesen nem csak kórokozók által indukáltak 
lehetnek, hanem a növényt ért egyéb stresszek (pl. szárazság, tápanyaghiány) is okozhatják, 
mégis fontos információkhoz juthatunk még komolyabb járványok kialakulása előtt, amikor a 
molekuláris biológiai eszköztár nem alkalmas kórokozók kimutatására.  

Ezeknek a módszereknek technikai kivitelezést tekintve három fő típusa van. Végezhetjük a 
méréseket egyetlen levélen, ami leginkább laboratóriumi körülmények között, kísérleti 
módszerek fejlesztésénél gyakori. Üvegházi körülmények között, illetve szántóföldi 
vizsgálatoknál tipikus a teljes növény vizsgálata. A vizsgálatok továbbfejlesztett változatát ma 
már repülőgépekről, drónokról és műholdakról is végzik, ezzel komoly segítséget nyújtva 
nagyobb területek patológiai kontrolljához. 
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A növényi kórokozók detektálása kapcsán mindenképpen említésre méltók az első megjelent 
mobil applikáció (pl.  PlantVillage), mely 14 növény 26 betegségét segít azonosítani 
megfelelő algoritmus felhasználásával, 99%-os pontossággal. A jövőben várhatóan egyre 
nagyobb igény lesz hasonló, jól kezelhető és gyors információkat nyújtó eszközökre is. 

Összességében a növényi kórokozók és betegségek monitorozása során a különböző 
módszerek nyújtotta lehetőségek jól kiegészítik egymást. Az első lépés mindig annak az 
észlelése, hogy a növény fenotípusa eltérő, majd a kórokozó(k) azonosítása következik. Itt 
fontos a megfelelő érzékenységű és specifitású módszer kiválasztása. Ezután ha szükséges a 
kvantitatív meghatározás következhet, illetve ismeretlen kórokozók meghatározása is egyre 
hatékonyabban megoldható.  

 

Növénykórtani vizsgálatok Magyarországon 

Hazánkban jelenleg kutatóintézetek, egyetemek és hatósági laboratóriumokban folynak 
növénykórtani vizsgálatok. Ezek között jelenleg is van kapcsolat és technikai felszereltségük, 
illetve tudásbázisuk alapján a jövőben komplex rendszer kialakítását tenné lehetővé.  

Az elmúlt 20 évben ugrásszerű változás következett be a növényi kórokozók detektálásának 
módszertanában és a közeljövőben ez a folyamat még nem zárult le. Elsődleges fontosságú 
az újabb módszerek átvezetése a gyakorlatba, egyrészt a NÉBIH Növény-, Talaj- és 
Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság laboratóriumában, másrészt a termelők által 
használható módszerek megfelelő terjesztése. Az újabb, érzékenyebb módszerek bevezetése 
a hatósági munkában elengedhetetlen, hiszen például a szaporítóanyagok hatósági 
vizsgálatát még mindig ELISA vizsgálatokkal végzik. 

Mint a bemutatott módszerek során elemzésre került, napjaink molekuláris biológiai 
módszereinek alkalmazásánál kulcsfontosságú annak ismerete, hogy pontosan mit kívánunk 
detektálni. Éppen ezért szükséges áttekinteni, hogy a különböző ültetvényekben milyen 
kórokozók, azok melyik izolátuma milyen gyakorisággal fordul elő. Ilyen monitorozásokat a 
teljes szakma összefogásával rendszeresen (3-5 évenként) szükséges lenne elvégezni, és egy 
nyilvános adatbázisban elhelyezni. Korábban az egyes kórokozók esetében történtek hasonló 
felmérések, például a szilva himlő vírus esetén egy EU pályázat keretében a SZIE Budai 
Campus Növénykórtan Tanszéke és a szlovák Institute of Virology, Department of Plant 
Virology, Slovak Academy of Sciences intézettel együtt végzett ilyen vizsgálatokat.  

A technikai újdonságok beépítését és annak gyakorlati alkalmazásához létre kell hozni az 
innovációs rendszert. Új technikák átvételére és kidolgozására jelenleg technikai 
felszereltsége és tudásbázisa miatt három intézmény alkalmas, az MTA ATK Növényvédelmi 
Intézet, a NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Intézet Diagnosztikai csoport és a SZIE 
Kertészettudományi Kar Növénykórtan Tanszéke. A három intézmény között jelenleg is van 
együttműködés, és együttesen megfelelő kapacitással és tudásbázissal rendelkeznek 
diagnosztikai és kapcsolódó kutatásokhoz. Az újabb fejlesztések technikai kipróbálásában és 
gyakorlati alkalmazásának bevezetésében szerepe lehet a Pannon Egyetem Georgikon Kar 
Növényvédelmi Intézetének, illetve a Debreceni Egyetem MÉKK illetve a Széchenyi István 
Egyetem, MÉK. 

https://www.plantvillage.org/root


258 

A kidolgozott módszerek végfelhasználója természetesen a NÉBIH Növény-, Talaj- és 
Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság laboratóriuma, illetve megfelelő módszerek esetén 
közvetlenül a termelők.  
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Feromonok alkalmazása a kártevők kora i 
diagnosztizálásában  

MTA ATK Növi Készítette Tóth Miklós 

 

Bevezetés 

A széles hatásspektrumú inszekticidek használata napjainkra súlyos problémákat vetett fel, 
egyrészt a kártevőkben rezisztencia kialakulását eredményezve, másrészt pedig 
környezetszennyező ágensként a természtes környezetet veszedelmesen szennyezve. Jó 
néhány évtizede folynak ennek nyomán kutatások más, környezetszennyezési szempontból 
"szelídebb", alternatív növényvédelmi módszerek kialakítására. Valószínű, hogy a jövő 
növényvédelme több, megfelelően megválasztott módszer alkalmas kombinációjából fog 
állni, és nem a kártevő tökéletes és gyors kiirtását fogja célozni, hanem a kártevő populáció 
gazdaságilag még elfogadható szinten való tartását, mint ahogy ennek kezdeményei az 
integrált növényvédelmi próbálkozásokban jól nyomon követhetők. 

A mezőgazdasági kártevők túlnyomó többsége a rovarok csoportjából kerül ki. Ezen a 
csoporton belül a fajon belüli, illetve fajok közötti kommunikáció elsősorban kémiai 
alapokon történik, a kémiai érzékszervekkel felfogható szemiokemikáliák (feromonok, 
kairomonok,. stb.) végzik az információk szállítását. Az ilyen szemiokemikáliák ideálisan 
felhasználhatók a rovarpopulációk befolyásolására növényvédelmi célok érdekében, 
gondoljunk csak a növényvédelmi előrejelzésben széleskörűen használt feromonos 
rovarcsapdákra. 

 

A ragacsos delta csapda a leggyakrabban használt feromoncsapda típus. Ragacslapja 
könnyen cserélhető. 

(A képen: CSALOMON® RAG csapda, szilvamoly fogással; fotó: Tóth M.) 
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A modern és okszerű növényvédelem integráns és nélkülözhetetlen része a kártevők 
előrejelzése. Különösen létfontosságú ez az újonnan megjelenő, invazív kártevők – melyek 
száma a globalizáció előretörésével párhuzamosan világszerte növekvő tendenciát mutat – 
minél korábbi észlelésénél, ami hatékonyabbá teszi a megfelelő intézkedések meghozatalát, 
lehetővé teszi a Lényeges szempont a feromonok gyakorlati felhasználásában a kvalifikált 
alkalmazói háttér jelentősége. A feromonok gyakorlati alkalmazásánál igen fontos 
figyelembe venni, hogy a feromonok lényegéből, fajspecifikusságukból fakadóan lehetetlen 
általánosan használható metodikákat kidolgozni és máshol kidolgozott metodikákat 
automatikusan átvenni. Minden egyes esetben az alkalmazandó módszer mikéntje 
megvizsgálandó a célfaj sajátosságainak megfelelően és általában az illető terület viszonyai 
szerint is.  

 

A különféle varsás feromoncsapda formák fogóképessége állandó, nagy mennyiségű rovart is 

képesek befogni. A: CSALOMON® VARL+ csapda gyapottok bagolylepke (Helicoverpa 

armigera) fogással; B: CSALOMON® KLP+ csapda káposztabolha (Phyllotreta spp.) fogással. 
Foto: Tóth M.) 

 

1. A szexferomonok gyakorlati alkalmazása a kártevők korai 

diagnosztizálásában 

1.1. Észlelés, előrejelzés 

A szexferomonok növényvédelmi alkalmazásának világszerte széleskörűen elterjedt 
módszere az észlelésre, előrejelzésre használható feromoncsapdák alkalmazása.  

A feromoncsapdák fogásából származó adatok az alábbi gyakorlati célokra használhatók: 
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1.1.1. Észlelés: a nyert információ kvalitatív, van/nincs típusú: 

1.1.1.1. A kártevők rajzásdinamikájának követése: 
A kártevők az év egyes időszakaiban jelennek csak meg, és ebben az egyes évek között is 
jelentős különbség lehet. A rajzás kezdetének jelzésére és menetének követésére a 
feromoncsapdák jól beváltak. 

1.1.1.2. A kártevők elterjedésének jelzése: 
Terjedőben lévő kártevőknél csapdákkal nyomon lehet követni a fertőzött területek 
növekedését. Az első ilyen rovar a gyapjaslepke (Lymantria dispar) volt Észak-Amerikában. 
Nemrégi európai példa az amerikai kukoricabogár (Diabrotica v. virgifera) betelepülésének, 
terjedésének követése, mely Európában szinte kizárólag a hazai gyártású feromoncsapdákkal 
nyert adatokon alapult. 

1.1.1.3. A karantén kártevők felderítése: 
A behurcolásra legvalószínűbb helyeken (kikötők, repülőterek, stb.) kihelyezett szexferomon-
csapdák jelzik a karantén kártevő behurcolását. 
 

1.1.2. Küszöbérték megállapítása: a nyert információ részben kvantitatív 

1.1.2.1. A növényvédőszeres kezelés időzítésének meghatározása: 
Bizonyos küszöbérték (fogási mennyiségben) elérése után hőösszeg számításokkal a petéből 
való kelés valószínű időszakát be lehet határolni és a növényvédőszeres védekezéseket 
ennek megfelelően lehet időzíteni. Így pl. az almailonca esetében holland kutatók 
meghatározták azt a hőösszeg-értéket, melynél a lárvakelés már várható és olyan rendszert 
dolgoztak ki, amellyel a szexferomon-csapda fogások, valamint a napi hőösszegek mérése 
alapján 2-3 napos optimális védekezési időtartam adható meg. (A módszer megmondja 
mikor, de azt nem, hogy kell-e egyáltalán védekezni!)  

1.1.2.2. Egyéb mintavételek időzitése: 
A szexferomon-csapdafogások alakulása alapján időzíteni lehet más, a védekezés 
elhatározása szempontjából fontos mintavételelek (pl. petecsomó keresés, kárfelvételezés; 
stb.) elvégzését. Ez olyan esetekben szükséges, amikor a szexferomon-csapdák fogása 
önmagában nem ad elég információt. Svájcban pl. az almamoly (Cydia pomonella) 
szexferomon-csapdák jelzik, hogy van-e a kártevőnek második generációja az adott évben (ez 
hűvösebb években ugyanis elmaradhat), azt azonban, hogy az illető almásban szükséges-e 
védekezni, a csapdafogások alapján időzített kártételi felmérésekkel döntik el. 

1.1.2.3. A kártétel mértékének előrejelzése: 
Meghatározott küszöbérteket elérő fogások alapján a faj ökológiájának alapos ismeretében 
előre lehet jelezni, hogy a várható kártétel meghaladja-e a tolerálható mértéket. A módszer 
kulcsa a küszöbérték meghatározása, amit csak többéves, alapos ökológiai/ökonómiai 
korrelációs vizsgálatok alapján lehetséges megadni, és az nemcsak az adott fajra, de az adott 
területre is egyedi érték lehet. 
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1.1.3. Népesség-sűrűség becslése: a nyert információ kvantitatív, szigorú 
korrelációs számításokon kell, hogy alapuljon. 

1.1.3.1. Populációs trendek követése: 
Adott esetben több generációra vonatkozó, esetleg éves szintű elórejelzést is lehetővé tesz a 
kártevő sajátságaitól függően. A vetési bagolylepke (Agrotis segetum) esetében pl. Dániában 
úgy találták, hogy az áttelelési lárvamortalitás határozza meg elsősorban a populáció 
nagyságát a rákövetkező évben, ez pedig erősen függ a téli csapadék talajt nedvesítő 
hatásától. Így a rendszer kombinálja az automatikus meteorológiai állomásokon mért téli 
csapadék mennyiségét, a tavaszi hőösszegeket, valamint a szexferomon-csapdák fogásait. 
Ezen az alapon a kártétel valószínűségét éves szinten képesek előre jelezni, a szükséges 
védekezések időpontját pedig néhány héttel előre meg tudják határozni, egészen pontosan 
az illető területre lebontva. 

1.1.3.2. Diszperzió követése: 
Vándorló kártevőknél, illetve olyan esetekben, amikor a telelőhelyek nem a károkozás 
helyén vannak, csapdahálózat felállításával a populáció mozgását lehet követni. Amerikai 
példa szerint a gyapottok-ormányos (Anthonomus grandis) imágói tavasszal a telelési 
helyekről vonulnak be az új gyapotültetvényekbe. Egyesült államokbeli kutatások alapján 
"fogási indexet" dolgoztak ki, amely a betelepülő imágók fogását és meteorológiai méréseket 
kombinálva megadja a várható kártétel szintjét. (Ebben az esetben a készítmény nem szex-, 
hanem aggregációs feromon.) 

1.1.3.3. A védekezés hatékonyságának ellenőrzése: 
Az alkalmazott növényvédőszeres védekezés után a csapdafogások alapján meg lehet 
állapítani, hogy szükség van-e további védekezésre. A módszert elsősorban raktári kártevők 
esetében alkalmazzák (pl. malomban, raktárban). Szabadföldi kártevőknél zavaró lehet, hogy 
nagy számban a csapdába repülhetnek olyan hímek is, melyek a védett gyümölcsösön 
kívülről érkeznek. 

A szexferomon-csapdák alkalmazásának igen jelentős előnye, hogy nem igényelnek 
semmiféle energiaforrást A csapdákat tetszés szerinti helyre lehet kitenni, így a kártevő által 
leginkább veszélyeztetett táblarészt kísérhetjük figyelemmel. Ez különösen olyan kártevők 
esetében lényeges, amelyek megjelenése akár hetekkel is eltolódhat a csupán néhány km-es 
távolságban lévő, de eltérő meteorológiai adottságú helyeken. 

A csapdák – jól kifejlesztett csalogató készítmény esetén – csak a célkártevőt vagy esetleg 
mellette néhány más fajt fognak, ezért a fogások értékeléséhez nem szükséges magasszintű 
rovarrendszertani szakismeret. Általános tapasztalat, hogy a szexferomonos csapdák már 
igen kis populációsűrűség mellett jelzik a kártevő jelenlétét, azaz más módszereknél jóval 
érzékenyebbek. Fénycsapdával összehasonlítva általában a rajzás korai szakaszában a 
feromoncsapda érzékenyebben jelzi a kártevő megjelenését, a rajzás részletgazdagabb 
követését teszi lehetővé. 

A feromoncsapdák további előnye, hogy egyszerűek, olcsón előállíthatóak, hiszen a 
hatóanyag mennyisége a csalétekben legfeljebb mg-nyi, de sokszor ennél is kevesebb. 

A szexferomon-csapdák kártétel-előrejelzés céljára való felhasználásának fő nehézsége, hogy 
nem egyszerű a fogások és a populáció sűrűsége, ill. a károsítás szintje között összefüggést 
találni. A legegyszerűbb lehetőség olyan minimális küszöbérték megállapítása, melynél 
kisebb fogás esetén nem szükséges a védekezés (= negatív előrejelzés). Annak megállapítása 
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azonban, hogy ha a fogás a küszöbértéket meghaladja, akkor valóban kell-e védekezni, 
sokkal részletesebb és hosszadalmasabb vizsgálatokat igényel. A világ szakirodalmában egyre 
több ilyenirányú megbízható vizsgálat ismeretes. Ezek eredményei azonban – az eltérő 
ökológiai és más viszonyok miatt – általában nem adaptálhatók automatikusan a hazai 
mezőgazdasági gyakorlat számára. 

 

1.2. Tömeges csapdázás (mass trapping) 

Bár nem tartozik közvetlenül a kártevők korai diagnosztisztizálásához, azonban feltétlenül 
megemlítendők azok az aránylag ritka esetek, amikor a feromoncsapdákat a tömeges 
csapdázás módszerével a kártevő populáció közvetlen csökkentésére, gyérítésére használják 
fel. A cél az, hogy olyan mennyiségű kártevőt fogjanak össze a csapdákkal, ami – mivel ezek 
így a szaporodási ciklusból hiányoznak – a kártevő populációjának csökkenését és 
végeredményben a kár elfogadható szinten tartását eredményezi. Általános tapasztalat 
szerint ezzel a módszerrel nem lehet teljes védettséget elérni, bizonyos mértékű károsítással 
mindig számolni kell. A módszert sikerrel alkalmazhatjuk a következő feltételek megléte 
esetén: 
- a kártevő reakciója erős a természetes attraktánsra (ami legtöbbször szexferomon, 
aggregációs feromon, vagy más, megfelelően potens szintetikus csalétek); 

- a feromonkészítmény teljességében (összes komponens, optimális arányok és kibocsátási 
sebesség) ismert és szintetikusan megfelelő tisztaságban előállítható; 

- a csapdázási módszer (nem telítődő és egyszerű csapdatípus, csapdák mennyisége 
területegységenként, kijuttatás módszere; stb.) nem aránytalanul drága; 

- alacsony szintű károsítás még elfogadható a kultúrában; 

- a kártevő a növénykultúrának kulcsfontosságú kártevője és nem egy kártevő-komplex tagja 
(az utóbbi esetben a komplex többi tagja ellen további védekezés válhatna szükségessé); 

- az alkalmazott csapdáknak nem szabad hasznos parazitákat és ragadozó rovarokat fogniuk. 

A módszer általában csak alacsony kártevő-népesség esetén sikeres. Általános tapasztalatok 
szerint csupán önmagában alkalmazva a tömeges csapdázás nem alkalmas a kártevő. 
leküzdésére; használatának előnyei inkább közvetetten, integrált védekezési rendszerben 
jelentkeznek; pl. a szükséges rovarölő szeres védekezések számának csökkentésében. A 
tömeges csapdázás legsikeresebb kezdeti példáival az erdészeti növényvédelemben 
találkozhattunk, ahol kísérleti szintet meghaladó alkalmazására is sor került. Az eddigi 
legnagyobb szabású tömeges csapdázást Észak-Európában (Norvégia es Svédország) 
végezték, a betűző szú (Ips typographus) aggregációs feromonjával. A hetvenes évek végétől 
3 éven át évente mintegy félmillió csapdát helyeztek el fenyőerdőkben, melyek összesen 
mintegy 10 millárd bogarat fogtak. A korábbi erős károsítás a vizsgálat negyedik évére 
csökkenni kezdett, és végül elfogadható szinten stabilizálódott. A kár csökkenését nem lehet 
kizárólagosan a tömeges csapdázás eredményének felfogni. A védekezést kiegészítő 
rendelkezésekkel is segítették, mint például annak tiltása, hogy a nyár folyamán (amikor a 
szuhok szaporodnak) az erdészetek kérgezetlen fát tároljanak az erdőben, vagy annak 
elősegítése, hogy a kidőlt és sérült fákat még július előtt (mielőtt az új bogárgeneráció 
kifejlődése megtörténne) eltávolítsák. A tömeges csapdázás sikeres alkalmazásának másik 
példája az ormányosbogarak – szintén aggregációs – feromonjait felhasználó módszer. Ez 
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több faj (pl. gyapottok ormányos, Anthonomus grandis, Rhynchophorus egzotikus pálmafúró 
ormányosbogarak, stb.) esetében állta ki a gyakorlat próbáját. 

A gyümölcskultúrákban tömeges csapdázással védekeznek Nyugat-Európában a nagy és kis 
farontólepke (Cossus cossus, Zeuzera pyrina) ellen (szexferomon), és jelenleg is reménykeltő 
kísérletek folynak a tömeges csapdázás alkalmazására az olajbogyó-fúrólégy (Dacus oleae) 
ellen Görögországban (szexferomon), Adoxophyes sodrómolyok ellen Japánban 
(szexferomon). A raktári kártevő molyok (Plodia, Anagasta, Cadra fajok) ellen nagy 
fogókapacitású (pl. varsás) csapdát 2-300 légköbméter/csapda sűrűségben alkalmazva 
malmokban, raktárakban (ahol a ragacsos csapdák használatát az állandóan szállongó por 
amúgy is megnehezíti) a kártevők populációi alacsony szinten tarthatók, így a szükséges 
gázosítások ritkíthatók. E molyfajok ellen meglepően jó eredményt adnak az egyszerű 
ragacsos csapdák egyéni háztartásokban is, ha a molyokat csak egy kamra, vagy konyha 
"légteréből" kell kifogni. A 2010-es évek elején világszinten évi 15-20 millió csapdát 
használtak fel tömeges csapdázás céljaira a mezőgazdaságban. 

 

1.3. "Csald és öld" módszer (lure & kill) 

A tömeges csapdázás újabban népszerűsített variánsa, amikor a gyülekező kártevőket nem 
csapdákban fogják meg, hanem a feromonkibocsátó környékét ölőszerrel kezelik (ennek 
angol elnevezése, mely kezd általánosan elterjedni, "lure & kill"). Az ölőszerrel érintkezésbe 
jutó állatok rövid időn belül elpusztulnak, a felhasználandó ölőszer mennyisége viszont jóval 
kevesebb, mint egy szokványos permetezéskor. A "lure & kill" módszer növényvédelmi 
technológiába való bevezetésére már számos példát ismerünk. Egyiptomban például így 
védekeznek az egyik gyapotkárosító bagolylepkefaj (Spodoptera littoralis) ellen, Dél-
Amerikában pedig számos, almásokban károsító sodrómolyfaj ellen alkalmazták sikeresen. 
Ugyancsak elterjedt a módszer számos fúrólégy (Tephritidae) faj elleni védekezésben is a 
Mediterráneumban és szubtrópusi - trópusi területeken. 

 

1.4. A "huzi-voni" (push-pull) módszer 

Nemrégiben egy új, a kémiai kommunikáció sajátságait kihasználó integrált növényvédelmi 
stratégiának lehetősége merült fel, melyet magyarra talán legtalálóbban a "huzi-voni" (angol 
neve push-pull) módszerként fordíthatunk. Az elképzelés esetében az illető kártevőt 
csalogatóanyagként funkcionáló szemiokemikáliák segítségével a védendő tábla szegélyére 
próbálják összesűríteni, és ezt a hatást más, repellensként, taszító anyagként ható 
szemiokemikáliáknak a tábla belső részében történő alkalmazásával erősítik. Igy tehát a 
vonzó / taszító hatások eredőjeként nagyobb hatásfokkal koncentrálódnak a kártevő egyedei 
egy aránylag kis területre, ahol lokalizáltan elpusztíthatók. 

Az új metódus alkalmazhatóságára biztató eredményeket hozó vizsgálatok állnak 
rendelkezésre, pl. a Heliothis genuszba tartozó bagolylepkéknél (Ausztrália), vagy a 
hagymalégynél (Delia antiqua), egy oligofág légyfajnál, ahol a módszert attraktív hatású, a 
kedvenc tápnövényből származó stimulusok, és táplálkozási deterrens, illetve riasztó hatású 
toxin kombinálása alkotta. 
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Hatáserősségük és fajspecifitásuk miatt a "huzi-voni" stratégiák vonzó komponensének 
szerepét feromonhatású csalétkek igen előnyösen tölthetnék be. Különösen áll ez az 
aggregációs típusú feromonokra, melyek a szexferomonoktól eltérően nemcsak az egyik 
ivarú egyedeket, hanem hímeket és nőstényeket is csalogatnak. Ilyen, aggregációs típusú 
feromonok elsősorban a bogarak csoportjában gyakoriak. 

 

1.5. Légtér-telítéses módszer (air permeation; párosodás gátlás = 

mating disruption) 

A módszert röviden ismertetjük, mert bár nincs közvetlen összefüggésben a kártevők korai 
diagnosztizálásával, de különleges igényű csapdázásos megközelítéseket igényel, melyek 
kutatása/fejlesztése világszinten csak nemrégiben indult be. 

A légtér-telítéses módszer a kártevő népességének közvetlen csökkentésére irányul. A 
módszer szerint nagy mennyiségű szexferomont juttatnak a védendő növénykultúra 
légterébe. A mindenütt jelenlévő szexferomon miatt a hímek nem képesek a nőstényekre 
rátalálni, így a párosodások száma erősen lecsökken, ami a következő generációban a 
populáció csökkenését vonja maga után. A párosodások meggátlásának pontos 
mechanizmusát nem ismerjük. Lehetséges, hogy a nagy koncentrációban jelenlévő 
szintetikus szexferomon a hímek csápjain lévő receptorok adaptálódását, ill. a magasabb 
idegrendszeri központok habituációját (= az ingerhez való "hozzászokását") eredményezi, így 
a hímek a kisebb koncentrációban jelentkező, nőstények által termelt természetes 
szexferomont nem képesek érzékelni. Más elképzelés szerint a szintetikus szexferomon 
elfedi, magába olvasztja a természetes szexferomon illatcsóváját, s így teszi lehetetlenné a 
hímek számára, hogy a csóvát követve a nőstényekre találjanak. Végül pedig az is 
elképzelhető, hogy a szintetikus szexferomont kibocsátó formuláció sok, a nőstényével 
konkuráló szexferomon-csóvát hoz létre és a hímek nagyobb gyakorisággal követik a hamis, 
mint az igazi szexferomon-csóvát. Valószínű, hogy a párosodás gátlása az egyes konkrét 
esetekben mindezen alapmechanizmusok kombinációja is lehet és a kártevő faj jellemző 
tulajdonságaitól függ, hogy ezek közül melyik kerül túlsúlyra. A sikeres légtér-telítés 
kulcsproblémája az, hogy a szintetikus szexferomont olyan formulációban juttassák ki a 
növénykultúrába, amely azt egyenletesen, megadott sebességgel bocsátja ki, így állandóan 
pótolva a szélmozgás, ülepedés, bomlás és más folyamatok miatt elvesző 
feromonmennyiséget. Végeredményben a kártevő fajra jellemző küszöbérték felett kell 
folyamatosan tartani a mesterséges szexferomon koncentrációját a levegőben, hogy a 
párosodást gátló hatás érvényesülhessen. 

A gyapottok-moly (Pectinophora gossypiella) volt az első lepkekártevő, mely ellen a 70-es 
évek közepén növényvédő szerként jegyeztek be a légtér-telítésre alkalmazható 
szexferomon-készítményt (NoMate PBW; gyártó ICI és Sandoz AG) az Egyesült Államokban. 
Ez a készítmény azóta az USA-n kívül más országokban is - Egyiptom, Peru, Pakisztán, 
Ausztrália  stb. - kereskedelmi forgalomba került, és pl. Egyiptomban a gyapottermesztő 
területek zömén helyettesíti a hagyományos ölőszereket. Egy vizsgálatban 1982 és 1986 
között egyetlenegy évben tapasztaltak csak valamivel nagyobb hozamot a zoociddel védett 
területeken, a többi években a szexferomon-készítmeny a zoocidéhez hasonló vagy 
valamivel jobb eredményt biztosított. A 2010-es évekre világszinten közel egymillió hektár 
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területen védekeztek ferononos légtértelítést, elsősorban a gyapjaslepke, az almamoly és 
szőlőmolyok ellen.  

Mivel a légtér-telítéses védekezés nem öli meg a kezelt területen a kártevőket, hanem csak a 
párosodások számát csökkenti, elképzelhető, hogy kívülről már párosodott nőstények jutnak 
a kezelt területre, ahol lepetéznek és a petékből kikelő lárvák kárt okozhatnak. A légtér-
telítéses védekezés ezek szerint olyan kártevők esetében a leghatékonyabb, melyek 
megtermékenyített nőstényei nem mozgékonyak, nem vándorolnak. Ezen kívül lényeges, 
hogy a kezelés nagy területen történjék; a módszer nem alkalmas arra, hogy pl. 
házikertekben egyes kertek 4 - 5 gyümölcsfáját védjük meg vele, hiszen itt mindig lesz a 
környező, kezelést nem kapott területekről betelepülő kártevő. 

A légtér-telítés alkalmazásánál problémaként merül fel, hogy a célkártevő 
népességmozgásainak követésére feromoncsapdát nem lehet használni (mivel a légtér-
telítés a csapda feromoncsalétke felé való orientációt is meggátolja). Ezért az utóbbi 
években megkezdődött olyan, nem szexferomon hatású, mindkét ivarra ható, "biszex"  
csalogató szemiokemikáliák kutatása, melyek segítségével nőstényeket és hímeket egyaránt 
fogó, új csapdakészítmények fejleszthetők ki, melyeket a légtér-telítést kapott területeken is 
sikerrel használhatunk. 

 

1.6. Szemiokemikáliák alkalmazása hasznos rovarokon 

Egyes hasznos rovarokra csalogató hatású szemiokemikáliákat arra a célra lehet felhasználni, 
hogy az ilyen rovarokat bizonyos területekre összecsalogatva, nagyobb hatékonysággal 
pusztítsák el a kártevőket, azokat ragadozva, vagy parazitálva. A hasznos rovarokra csalogató 
hatással bíró szemiokemikáliák a "csald és öld" módszert is kiegészíthetik, hiszen 
segítségükkel a hasznos rovarokat azokból a körzetekből, ahol inszekticidet használunk (és 
ahova a kártevőket feromonjukkal összegyűjtöttük), elcsaljuk más, biztonságosabb 
területekre. Ezzel tulajdonképpen az utóbbi időben új módszerként felmerült "huzi-voni" 
növényvédelmi stratégia egy speciális esetét alkalmazhatjuk. 

 

2. Hazai helyzet, új kutatási irányok, szükséges fejlesztések 

2.1. Feromonos csapdák észlelésre, előrejelzésre 

Sikeres hazai alapkutatások eredményeképpen mára számos, a magyar mezőgazdasági 
termelést veszélyeztető, elsősorban moly- és bagolylepke kártevő fogására beszerezhető a 
termesztők számára hazánkban feromoncsapda. A további felfedező kutatásoknak olyan 
fontos kártevők feromonjainak felderítésére kell irányulnia, melyek esetében metodikai vagy 
más okokból eddig ilyen információ nem áll rendelkezésre. Kiemelt rovarcsoportok lehetnek 
pl. a cincérek (Cerambycidae), díszbogarak (Buprestidae) vagy az ormányosbogarak 
(Curculionidae) egyes képviselői, de a feromonális kommunikáció sokfélesége miatt 
felfedező típusú, feromon molekulaszerkezet-azonositó kutatásokra sokszor még régóta 
vizsgált, világkártevő molylepkék esetében is szükség van. Legjobb példa erre a kukoricamoly 
(Ostrinia nubilalis), melynek feromonjából jóllehet 2 komponens szerkezete már a hetvenes 
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évek óta ismert, és kukoricamoly feromoncsapdát számos világcégtől lehet vásárolni, mégis 
a szakemberek és termesztők egybevágó tapasztalata szerint a feromon hatása elenyésző, és 
a gyakorlatban való alkalmazáshoz teljességgel alkalmatlan.  

 

A hazai fejlesztésű, csalétkes, zöldessárga színű ragacsos palást csapda, amellyel az újonnan 

betelepült dió-buroklégy (Rhagoletis completa) terjedését követik. A képen: CSALOMON® 
PALz csapda és az általa fogott legyek (foto: Jósvai J.K. és Tóth M.) 

 

Különösen hangsúlyos a feromon szerkezetazonosítás fontossága a váratlanul, újonnan 
megjelenő, invazív kártevők esetében. Ennek előfeltétele a rovarfaj tömeges (> 1000 
példány/generáció) tenyésztésére alkalmas, karantén laboratórium(ok) létrehozása, ahol a 
feromon sikeres kivonásához szükséges rovartömeget biztonságosan tenyészteni lehet. Ami 
a szerkezetazonosító projekt levezénylését illeti, ebben a témakörben az MTA ATK 
Növényvédelmi Intézetének kutatói széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek. Egy tipikus 
szerkezetazonosító projekt magában foglalja: 

- a feromonnak a rovarból való kivonását,  

- a kivonatok biológiai aktivitásának bizonyítását elektrofiziológiai és laborteszt 
módszerekkel,  

- a kivonatokból az aktivitást hordozó komponensek elkülönítését és kémiai analitikai 
módszerekkel azok molekulaszerkezetének azonosítását,  

- az azonosított vegyületek szintézisét,  

- és a szintetikus vegyületek ill. keverékeik biológiai hatásának bizonyítását labor- és 
szabadföldi módszerekkel. 

A sikeres projekt előfeltétele magasszintű szerves kémiai kutatólaboratórium bevonása is, 
ami alkalmas a sokszor enancioszelektív szintézisek elvégzésére, és a rovarok által 
megkövetelt extrém tisztaságú szintetikus minták előállítására. 
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A nemrég megjelent, invazív selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perspectabilis) két 
színváltozata. A faj feromoncsapdája hazánkban is kapható, biszex csalétek fejlesztésére 
beindultak a kutatások az MTA ATK Növényvédelmi Intézetében (foto: www). 

 

Hazánkban a rendelkezésre álló feromoncsapdákat a termesztők csaknem kizárólagosan 
észlelésre / rajzáskövetésre (kvalitatív, van/nincs információ (ld. 1.1.1. pont) használják, 
mivel hiányoznak a kvantitatív információ-nyerés előfeltételéül szolgáló fejlesztések 
(küszöbértékek, mennyiségi viszonyok), szakértelem-, munka- és időigényes korrelációs 
tartamvizsgálatok. E tekintetben figyelemreméltó a Szent István Egyetem 
Kertészettudományi Karának Rovartani Tanszékén folyó munka, amely néhány fontos 
kártevő molyfaj esetében a feromoncsapda fogások és a mért hőösszegek (t.i. a rovarok 
fejlődési sebességét a hőmérséklet szabályozza) mérésével megbízható időbeli 
küszöbértéket tudnak meghatározni (vagyis a peték zömének lerakási idejét, ill. a kis lárvák 
legnagyobb intenzitású kelésének idejét határolják be – mivel az ölőszeres védekezés ekkor a 
leghatékonyabb). Feltétlenül szükség lenne hasonló vizsgálatokat és méréseket szélesebb 
körben, más fontos, feromoncsapdával fogható kártevőkre is kiterjeszteni. 

Ugyanígy, elvégzendő hazai fejlesztési feladat, hogy a rendelkezésre álló feromoncsapdákat 
használva, az adatokból kvantitatív következtetések levonására alkalmas technológiákat 
fejlesszünk ki (mennyiségi küszöbértékek, kártételi szint előre becslése, stb.; ld. 1.1.2 és 
1.1.3. pontok). Az ilyen technológiai leírásokat a mezőgazdasági termelők "receptként" 
használhatnák, a feromoncsapdák alkalmazását a jelenleginél lényegesen magasabb szintre 
emelve. 

A fejlesztés másik szükséges iránya a feromoncsapda fogások feldolgozásának minél nagyobb 
fokú automatizálása. A feromoncsapda használatnak ugyanis a gyakorlatban a leginkább 
költség- munkaerő- és időigényes részfeladata a kihelyezett csapdák fogásainak leolvasása. 
Ennek automatizálásával optimális esetben költséghatékonyan akár napi felbontású 
adatokhoz juthatunk, melyek előrejelzésünk pontosságát – és így a mért adatok felhasználási 
lehetőségeit is – jelentősen biztosabbá, pontosabbá teszik. Figyelmet érdemel a probléma 
egyik megközelítési lehetőségeként a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának 
Rovartani Tanszékén kifejlesztett "távcsapda" rendszer, mely a csapdához szerelt digitális 
kamerával tetszés szerinti időpontban fényképet készít a ragacsos felületről, mely a csalétek 
hatására a csalétekhez repült kártevőket fogva tartja. A digitalizált képet a GSM hálózaton 
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keresztül egy központi szerverre tárolja el, ahol azt a bekapcsolódó személyi számítógéppel 
megtekinthetjük. Nem szükséges tehát a csapda személyes felkeresése a terepen ahhoz, 
hogy a fogásokat követni tudjuk. Mindenképpen tanácsos lenne a rendszert tovább 
fejleszteni, más fajta csapda formákkal fogható kártevők esetében is alkalmazhatóvá tenni. 
Más, a csapdafogások leolvasásának automatizálására irányuló megoldások fejlesztése is 
feltétlenül támogatandó. 

 

2.2. Tömeges csapdázás 

 

 

Egyes cserebogarak feromoncsapdája gyérítésre is alkalmas lehet. A: Zöld cserebogár (A. 
vitis) kártétele nektarinon (foto: Voigt E.). B: Rezes cserebogár (A. dubia) hímje a 
mesterséges feromoncsalétket vizsgálgatja (foto: Tóth M.). C: A csapda a Kiskunságban 1 nap 
alatt ennyit fogott (zöld cserebogár; foto: Tóth M.)! 

 

Hazánkban tömeges csapdázásra alkalmas csapdakészítmények kísérleti szinten léteznek a 
korábban említett raktári molyfajokon (1.2. pont) kívül a gyümölcsösök kártevői közül a nagy 
és kis farontólepkére, a zöld- és rezes cserebogárra (Anomala vitis, A. dubia), a 
bundásbogárra (Epicometis hirta) és más rokon cserebogarakra, illetve a cukorrépa kártevő 
lisztes répabarkóra (Bothynoderes punctiventris). Nagy szükség lenne az alkalmazási 
technológiák kifejlesztésére. Magyarországnak latba kellene vetnie lobbierejét a 
feromoncsapdák tömegcsapdázásos alkalmazását megkönnyítő EU-s szabályzás érdekében. 

 

2.3. "Csald és öld" módszer 

Tudomásunk szerint hazai fejlesztés ezen az irányvonalon még nem történt, tehát ilyen 
kutatás/fejlesztés megindítása mindenképpen úttörő vállalkozás lehet. A csalogatáshoz 
használható alapanyagok (feromonok vagy más csalogatóanyagok) számos fontos hazai 
kártevő esetén ismertek és elérhetőek. A módszer törvényi szabályozása azonban 
tisztázandó. 
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2.4. "Huzi-voni" módszer 

Tudomásunk szerint hazai fejlesztés ezen az irányvonalon sem történt korábban. A csalogató 
komponens az ismert feromon- és más csalogatóanyagok révén már elérhető. Felfedező 
kutatásokat és fejlesztést igényel az alkalmas taszító komponensek felfedezése, kifejlesztése 
és kipróbálása. 

 

2.5. Légtér-telítéses módszer  

Örvendetes, hogy hazánkban is terjed a légtér-telítéses módszer alkalmazása, a Shin-Etsu 
"twist-tie rope" technológiát használva (Biocont Magyarország Kft.), ami egyike a 
világszinten legsikeresebb, vezető technológiáknak. 

A kártevő népességmozgásainak légtér-telítéses területeken való követéséhez is 
használható, hazai biszex csapdakészitmény már kifejlesztésre került két olyan kártevő 
esetében, mely ellen légtér-telítést alkalmaznak hazánkban: ezek az almamoly és az 
almafaszitkár (Synanthedon myopaeformis). Hasonló csalétkek és csapdakészítmények 
kifejlesztésére más, a légtér-telítésben hangsúlyosan szereplő kártevőkre (pl. szőlőmolyok) 
nagy szükség lesz a közeljövőben. 

 

2.6. Szemiokemikáliák alkalmazása hasznos rovarokon 

A fátyolkák (Neuroptera: Chrysopidae) képviselői hazánkban is őshonosak. 
Ellenállóképességük és gyakoriságuk miatt biológiai védekezésre is felhasználhatók, 
mesterségesen nevelt egyedeik kibocsátásával alkalmazzák őket egyes kártevők elleni 
védekezésre. Lárváik ragadozók, elsődleges prédáik a levéltetvek, de ezek hiányában más, 
puhább testű, apróbb ízeltlábú fajokat (pl. kártevő atkákat) is fogyasztanak. Hazánkban az 
egész ország területén előforduló, gyakoribb rovarok közé tartoznak, így mindenütt a 
kertészeti, mezőgazdasági kultúrákban lehetőség van a hasznos ragadozó tevékenységük 
kiaknázására. 

A biológiai védekezésben betöltött szerepüknek megfelelően világszinten számos módon 
próbálkoznak a fátyolkák számát helyileg megnövelni, például teleltető-dobozok 
kihelyezésével, amelyekben az imágók át tudják vészelni a telet. Mindezt pedig annak 
érdekében, hogy a következő tavasszal az áttelelés helyén párosodjanak és rakjanak 
tojásokat, ezzel biztosítva, hogy lárváik a célzott kártevőket ragadozzák. 

Nemzetközileg is egyedülálló kutatás eredményeképpen hatékony, mindkét ivart csalogató 
fátyolka csalétket fedeztek fel az MTA ATK Növényvédelmi Intézet kutatói, amellyel nemcsak 
a kifejlett fátyolkák egyedei csalogathatók egy szűkebb területre, hanem az odacsalogatott 
nőstények jelentős számú tojást is leraknak a csalétek közvetlen közelében. Könnyen 
belátható ennek a jelentősége, hiszen így nem csupán az imágó csalogatható az adott 
illatforráshoz, hanem az is lehetővé válik, hogy a közelben lerakott petékből a kikelő lárvák 
itt hatékonyabban pusztítsák a levéltetveket.  
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A világszinten is egyedülálló fátyolka tojásgyűjtő lappal a hasznos fátyolkalárvák népességét 
a számunkra leghasznosabb helyre koncentrálhatjuk. A: Fátyolka lárva levéltetű kolónián 
ragadoz; B: A fátyolka tojásgyűjtő lap a belső felületére lerakott fehér tojásokkal. (fotó: 
Koczor S.) 
 

A kutatás eredményeképpen kifejlesztették a fátyolka tojásgyűjtő lapot, amelyet célzottan 
azokra a növényekre helyezhetünk ki, ahol épp szükség van a ragadozó fátyolkalárvákra, 
illetve a lappal együtt a tojásokat olyan helyre vihetjük át, ahol a védekezésre a legnagyobb 
szükség van. Ez a világszinten is újszerű, költséghatékony megoldás, mely a biotópban 
"ingyen" rendelkezésre álló fátyolkákat "használja", elsőként a hazai biotermesztőket 
segítheti. A továbbiakban szükséges az alkalmazási technológiák részletes kidolgozása, 
valamint az újszerű módszer biotermesztői körben való megismertetése. Más hasznos 
rovarokon hasonló védekezési rendszerek kifejlesztése is perspektivikus lehet. 

 

3. Várható eredmények 

A növényvédő szerek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. 
cikke értelmében minden tagállamnak Nemzeti Cselekvési Tervet (NCST) kell kidolgoznia.  
Ebben konkrét célokat, intézkedéseket és ütemterveket állapítanak meg a növényvédő 
szerek emberi egészségre és környezetre jelentett kockázatainak és kifejtett hatásainak 
csökkentésére, valamint az integrált növényvédelem és az alternatív megközelítések vagy 
technológiák kifejlesztésének és bevezetésének ösztönzésére annak érdekében, hogy 
csökkenjen a növényvédőszer-használat mezőgazdasági eredetű kockázata. 

Az NCST tartalmazza az EU-s és hazai jogszabályi keretek (akkori) teljes listáját. 

A jelen dokumentumban javasolt kutatás/fejlesztés (mely a feromonok és más 
csalogatóanyagok intenzívebb, hatékonyabb, magasabb szintű mezőgazdasági alkalmazására 
vonatkozik), a Nemzeti Cselekvési Terv (NCST) 21 célterületéből a következő 12-t érinti: 
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– Magyarország növényegészségügyi biztonságának fenntartása a lehető legkevesebb 
növényvédő szer felhasználásával: 
A kártevők monitorozására fejlesztett és szaktanácsadási rendszer keretében 
forgalmazott csapdák csökkentik a növényvédő szer felhasználását, az okszerű 
védekezés lehetővé tételével, ill. a kártevő kis egyedszámának illetve hiányának a 
megbízható jelzésével. 
– A növényvédő szerekkel kezelt termékek fogyasztóit érintő kockázatok 
csökkentése, biztonságos élelmiszer-előállítás elősegítése: 
Az előrejelzésre fejlesztett és gyártott csapdák mellett a tömeges csapdázás 
hazánkban fejlesztett és rendelkezésre álló, szermaradék nélküli technológiaként is 
ezt a célt szolgálja, ezen felül a “csald és öld” módszer és a légtér-telítés széles 
körben ismert technológiáinak a fejlesztésében is perspektivikus számos faj esetében. 
– A különösen aggályos növényvédő szerek kiváltása, felhasználásának 
visszaszorítása:  
Itt a pattanóbogár és drótféreg monitorozásra szolgáló, hazai fejlesztésű előrejelzési 
rendszer alapjait említhetjük, amely világszinten is új, a talajinszekticidek 
kizárólagosan okszerű használatát segíti elő, jelentős költségmegtakarítást és 
környezeti terhelés csökkenést eredményezve, ám megfelelő marketing és ösztönző 
rendszer hiányában eddig nem jutott el a híre sem a szélesebb termesztői körökhöz. 
– Alacsony kockázatú növényvédő szerek felhasználásának ösztönzése:  
Ahhoz, hogy alacsony kockázatú, jellemzően valamilyen szelektivitással bíró 
növényvédelmi módszert alkalmazzunk, megfelelő monitorozási módszerre van 
szükség. Ilyen nagy hatékonyságú, nagy szelektivitású módszerek a feromonalapú 
alkalmazások.  
– A növényvédő szerek fenntartható, környezettudatos alkalmazásának elősegítése: 
A feromoncsapdák az ilyen termesztési megközelítés egyik szimbólumává váltak az 
elmúlt évtizedekben. 
– A növényvédő szerek használatából és a keletkező hulladékokból származó 
környezetterhelés csökkentése: 
Az eddig kifejlesztett és a jövőben kifejlesztendő tömeges csapdázási módszerek 
szermaradék nélküli technológiák! Ugyanígy a “csald és öld” és a légtér-telítéses 
technikák szermaradék nélküliek, illetve több nagyságrenddel csökkentett 
szermaradék mennyiséggel járnak. 
– A fenntartható növénytermesztés versenyképességének elősegítése, a termelők 
költségeinek csökkentése a kezelések számának visszaszorításával és alternatív 
technológiák biztosításával: 
A megfelelő tudatossággal és háttértámogatással végzett monitorozás a termény 
minőségének és mennyiségének kockáztatása nélkül vezet költségcsökkenéshez és 
szermaradék csökkenéshez. Ehhez azonban a kártevő előrejelzés kifejlesztésének 
alapkutatási szintű kutatását termesztési vonatkozású alkalmazott fejlesztéseknek 
kell követniük, amelyek végeredményeként a termesztő a kártevő monitorozás 
eredményét egy pénzügyi döntésként tudja értelmezni és ennek tudatában hozza 
meg a növényvédelmi döntését. Ez a keretrendszer pillanatnyilag Magyarországon 
nem létezik, amit a kutatási, fejlesztési és gazdasági ötleteket felkaroló struktúráink 
hiányosságainak az orvoslása előremozdíthatna. 
– Az integrált növényvédelem, a biológiai növényvédelem és a biogazdálkodás 
ösztönzése: 
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A “feromonkutatás”, azaz a kémiai ökológia tudományterületének az alkalmazott 
eredményei gazdasági előnyt biztosítanak a technológiát megértő felhasználók 
számára, amely az adott kártevőre vonatkozó, az adott helyre, adott időre érvényes, 
olcsó (azaz külső munkaerő vonatkozású segítséget nem igénylő) információ. Ezzel 
növeli a fenti növényvédelmi megközelítések (integrált, biológiai) versenyképességét. 
– A növényvédelmi képzettség és a szakszerű gyakorlat szintjének növelése különös 
tekintettel a megelőzés elvére; objektív, független szaktanácsadói hálózat 
működtetése: 
Maga a rovarkártevők előrejelzésével kapcsolatos munka egy tanulási folyamat a 
felhasználók részéről, amelynek elősegítésére Magyarországon úttörő szerepet 
vállalhatunk. A szaktanácsadási rendszerünkben a standardizált csapdák fogási 
eredményének értékelését maga a felhasználó végzi. 
– A termelés biztonságát szolgáló járvány, gradáció és invázió megelőzését és 
elhárítását szolgáló, nem vegyi technológiai alternatívák kidolgozásának, 
alkalmazásának elősegítése: 
A csapdákat idegenhonos kártevők észlelésére, monitorozására is alkalmazzák 
évtizedek óta, így például az egész EU területén a kukoricabogár elterjedését hazai 
gyártmányú csapdákkal végezték, de például az újabban elterjedő fúrólegyek, köztük 
a dió-buroklégy elterjedés monitorozását is elsősorban csalogatóanyagos színcsapdák 
fogásaira alapozzák. 
– A lakosság számára is közérthető kommunikáció, ismeretterjesztés elősegítése: 
A csapdatermékekkel kapcsolatos kutatóintézeti honlapot (MTA ATK) referenciaként 
használhatják a termesztők naprakész információszerzés céljából. A marketing célú 
előadások tartása nem tekinthető a kutatók számára feladatnak, noha az jelentős 
oktatási és bevételi haszonnal járhat. 
– Koordinált nemzeti növényvédelmi kutatási és innovációs program kidolgozása: 
A javasolt kutatás/fejlesztés során olyan alapkutatás és fejlesztés elvégzése 
tervezhető, amely magában rejti a lehetőségét, hogy a gazdaság számára mérhető 
módon kifizetődjön a tevékenység. 

 

4. Résztvevő intézmények 

MTA Agrártudományi Kutatóközpont 

Hazai agráregyetemek és főiskolák 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ kutatóintézetei 

Megyei Mg. Szakigazgatási Hivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai 

Tudományegyetemek Szerves Kémiai Tanszékei (pl. BME Vegyészmérnöki Kar, Szerves Kémia 
Tanszék) 

MTA Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézet 
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5. Hasznosulás 

Hazai kis- közepes- és nagy mezőgazdasági termesztők, 

Biotermesztők és ökológiai gazdaságok 

Házi kert tulajdonosok 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növény orvosi Kamara 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ intézetei 

Megyei Mg. Szakigazgatási Hivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Hazai agráregyetemek és főiskolák 

Agrártovábbképzés intézményei 

MTA Agrártudományi Kutatóközpont 
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Az agrár-ökoszisztémák ökotoxikológiai 
kérdései  

MTA ATK Növi Készítette Hettyei Attila 

 

1. Összefoglalás 

A peszticidek alkalmazása világszerte elterjedt módja a mezőgazdasági produktivitás 
növelésének, nélküle napjainkban nem lehetne megoldani az emberek élelmezését és a 
haszonállatok takarmányozását. A peszticidek különböző típusainak segítségével lehet 
egyszerűen, olcsón és hatékonyan kordában tartani a kártevő rovarok populációit 
(inszekticidek), a haszonnövényekkel versengő gyomnövényeket és a nemkívánatos 
özönnövényeket (herbicidek), valamint a növényeken, vagy a szaporítóanyagon található 
kórokozókat (fungicidek és baktericidek). A peszticidek tömeges használatának könnyen 
kimérhető és számszerűsíthető előnyei mellett azonban számos káros következménnyel is 
számolni kell. A peszticidekkel akár a felhasználásuk során (kijuttatás), akár a táplálkozási 
láncba való bekerülésük következtében érintkezésbe kerülő, a peszticid-kezeléssel nem 
célzott élőlények is károsodhatnak. Hatásukra módosulhat a hormonrendszer működése, 
károsodhat a sejtek genetikai anyaga és az immunrendszer hatékonysága; mindezek az akut 
toxicitáson túl csökkent termékenységhez, betegségekhez, születési rendellenességekhez, 
alacsony várható élettartamhoz vezethetnek (pl. Hoffman 2003). Ezek a hatások gyakran 
nem csak a célzott, a mezőgazdaság szempontjából káros szervezetekre és közeli rokonaikra 
terjednek ki, hanem sok esetben váratlanul nagy hatással lehetnek velük filogenetikailag csak 
nagyon távoli rokonságban lévő szervezetekre, köztük az emberre is. Mindezen 
nemkívánatos hatások természetesen a védelemre szoruló, veszélyeztetett fajok esetében is 
érvényesülhetnek, így a témával foglalkozó összefoglaló szakcikkek rendszerint az egyik fő 
biodiverzitás-vesztést okozó tényezőként említik a peszticidek alkalmazását (Davidson és 
mtsai., 2002). Az ilyen jellegű káros hatások minimalizálása érdekében és az emberek 
védelmében szigorú szabályoknak kell megfelelnie egy-egy új szernek. Az engedélyeztetés 
során használt tesztek jó hatásfokkal kiszűrik a veszélyes szereket, de az elmúlt évtizedek 
során ennek ellenére több olyan szer került forgalomba, amikről utólag kiderült, hogy 
veszélyesek, és mire kivonták őket, ijesztő mértékű károkat okoztak a környezetben, illetve 
emberek tízezreinek megbetegedéséért és százaknak a haláláért voltak felelősek (Milinki, 
2013). Éppen ezért az ökotoxikológiai vizsgálatokra és kísérleti módszereik állandó 
továbbfejlesztésére nagy szükség van. 

Az ökotoxikológiai vizsgálatoknak részletes és biztos adatokból kell kiindulniuk arra 
vonatkozóan, hogy az agrár-ökoszisztémákban, és a környékükön elhelyezkedő természetes 
élőhelyeken milyen koncentrációban vannak jelen a peszticidek és biológiailag aktív 
bomlástermékeik. Ezen alaptudás megszerzéséhez nagy volumenű, részletes, szisztematikus 
és ismételt mintavételezésre lenne szükség az ország minél több régiójában. Fontos lenne a 
növényvédő szerek hatásainak vizsgálatát az általánosan használt modellfajok mellett minél 
nagyobb számú, egyéb nem-célszervezetekre is kiterjeszteni, különösen a mezőgazdaságilag 
hasznos és a természetvédelmi szempontból értékes (veszélyeztetett) fajokra koncentrálva. 
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Az akut toxicitás-tesztek mellett, amelyeknek hasznosságát és létfontosságát nem vonhatjuk 
kétségbe, ugyanakkor a belőlük levonható következtetések erősen behatárolt voltában sem 
kételkedhetünk, nagy hangsúlyt kell fektetni az összetettebb, a természetes élőhelyek 
összetettségét jobban közelítő ökotoxikológiai tesztekre. Részletesebben kellene vizsgálni a 
peszticidek toxicitását befolyásoló környezeti tényezők hatását és a kísérleti környezet 
jelentőségét. Alapos kutatásokra lenne szükség abban a tekintetben, hogy a szigorú 
standardizálást milyen mértékben és milyen helyzetekben kellene helyettesíteni, illetve 
kiegészíteni a kísérleti környezet szándékos variálásával. Részletes ismeretekre lenne szükség 
arra vonatkozóan is, hogy az egyedek méreglebontó képessége és érzékenysége mennyire 
függ az életkortól. Bővíteni kellene tudásunkat a peszticidek hosszú távú ökotoxikológiai 
hatásaival kapcsolatban is. Végül, mind etikai, mind természetvédelmi szempontból előnyös 
lenne, ha rendelkeznénk olyan megbízható toxicitás-tesztekkel, amelyek nem a tesztelt 
egyedek különböző peszticid-koncentrációkon fellépő pusztulási arányát tekintik mérendő 
végpontoknak, hanem egyéb, a végleges károsodást megelőzően megfigyelhető 
változásokon, például viselkedésváltozáson alapulnak. Mindezen elérendő célok együttesen 
arra irányulnak, hogy az agrár-ökoszisztémákban felhasználásra kerülő peszticidek káros 
hatásait pontosan megismerjük és minimalizálni tudjuk, vagyis hogy a növényvédő szerek 
használata minél biztonságosabbá válhasson. 

2. Lehetséges kutatási irányok 

2.1. Peszticidek és bomlástermékeik koncentrációjának vizsgálata 

agrár-ökoszisztémákban és környezetükben 

2.1.1. Bevezetés 
Ahhoz, hogy érdemben vizsgálni tudjuk a már engedélyezett és alkalmazásban lévő 
peszticidek ökotoxikológiai hatásait, először is meg kell állapítanunk, hogy milyen 
koncentrációban találkozhatnak velük az élőlények, vagyis hogy milyen koncentrációban 
fordulnak elő a természetben. Néhány alapkutatási céltól eltekintve nincs sok értelme a 
természetben előforduló koncentrációk sok százszorosának hatásairól kimutatni a toxicitást, 
ahogyan az is általában idő, pénz és emberi erőforrás pocsékolása, ha túlságosan alacsony, a 
természetben is megtalálható koncentrációk töredékéről bizonyítjuk be, hogy nincs hatásuk. 
A peszticidek természetben mérhető koncentrációja ugyanakkor a szer kijuttatott 
mennyiségén túl sok minden egyébtől is függ, úgymint a különböző komponensek 
adszorpciós képességétől, vízoldékonyságától, stabilitásától, de az alkalmazáskori klimatikus 
viszonyoktól (pl. szél, csapadék, hőmérséklet), és a domborzattól is (pl. merre folynak a 
felszíni és felszín alatti vizek). Mindezen meghatározó tényezők együtthatásának 
eredményét lehetetlenség megbecsülni, így elkerülhetetlenül szükség van az agrár-
ökoszisztémákból és környezetükből gyűjtött nagyszámú minta elemzésére. 

 

2.1.2. Módszerek 
Minél nagyobb számú (legkevesebb néhány száz) mintavételi pontból álló, lehetőleg az 
ország mezőgazdaságilag művelt területeinek nagy részét lefedő rendszeres mintavételezést 
kellene megvalósítani, a szerek felhasználási időszakaihoz alkalmazkodva legalább 3-4 
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időpontban. Szükség lenne a mezőgazdasági területeken belül, azok közvetlen környékén és 
tőlük távolabb talajból, felszíni vízből és élőlényekből vett mintákra egyaránt. A minták 
elemzését HPLC-MS módszerrel lenne a legcélravezetőbb elvégezni, mivel ez egy nagy 
érzékenységű és pontos módszer, ami lehetővé teszi megfelelő standardok megléte esetén 
(amik a növényvédő szerek és bomlástermékeik esetében többnyire rendelkezésre állnak) az 
egyes komponensek nagy biztonságú beazonosítását és mennyiségi mérését egyaránt. 
Figyelni kell a mintavételezés és a minták feldolgozása között eltelt idő minimalizálására, 
hogy az egyes vizsgálandó komponensek bomlása, molekuláris átalakulása, vagy adszorpciója 
ne vezessen téves eredményekhez (pl. Kylin, 2013). 

2.1.3. Várható eredmények 
A projekt alapvető fontosságú adatokat fog szolgáltatni arra vonatkozóan, hogy a különböző 
peszticidek és bomlástermékeik milyen koncentrációban vannak jelen az agrár-
ökoszisztémákon belül, azok közvetlen közelében, illetve ezektől távolabbi, természetes 
élőhelyeken. Ezen adatok felhasználásával lehet azután célzott kísérletes kutatásokat 
végezni annak megállapítására, hogy a növényvédő szerek használatának következtében 
kialakuló, a természetben ténylegesen meglévő koncentrációkkal találkozva az élőlények 
hogyan reagálnak, rájuk nézve milyen mértékben lehetnek mérgezőek ezek a szerek 
természetes körülmények között. Mivel ilyen jellegű, tudományos igényű felméréseket csak 
igen kis számban végeztek Magyarországon és a környező országokban egyaránt (pl. Mörtl és 
mtsai., 2013), és az ilyen nagy léptékű felmérés világszinten is ritka, ez a projekt rendkívül 
értékes adatokat fog szolgáltatni. 

 

2.2. Peszticidek hatásainak vizsgálata nem-célszervezetek 

kiszélesített körén  

2.2.1. Bevezetés 
A különböző peszticidek segítségével számos mezőgazdasági kártevő populációja jelentősen 
csökkenthető. Mivel a kártevők egymástól filogenetikailag igen távol is eshetnek egymástól, 
és így ökológiailag, viselkedésükben és élettani működésükben egyaránt nagymértékben 
különbözhetnek, a baktericid, a fungicid, a gyomirtó és a rovarirtó szerek hatóanyagainak 
széles palettáját fejlesztették ki, és ezek a fejlesztések új szerek folyamatos bevezetését 
jelentik ma is és várhatóan a jövőben is. Ezek a szerek ugyanakkor nemcsak fő 
hatóanyagukban, hanem a szer hatékonyságát növelő adalékanyagok összetételében is 
különbözhetnek egymástól. Mivel az adalékanyagok akár a fő hatóanyagnál is toxikusabbak 
lehetnek bizonyos szervezetekre nézve, és a fő hatóanyag és az adalékanyagok felerősíthetik 
egymás hatását (pl. Tsui és Chu, 2003), elkerülhetetlen, hogy minden egyes forgalomba 
kerülő szert alapos tesztelésnek vessünk alá. Ezt az engedélyezési eljárás során részben elő is 
írja a vonatkozó szabályrendszer, ugyanakkor a kötelező tesztek során csak néhány modellfaj 
felhasználásával történik egy-egy új szer toxicitásának vizsgálata. Nyílván való, hogy nem 
lehet minden szer esetleges nem kívánt hatásait fajok százain tesztelni, ez ugyanakkor nem 
jelenti azt, hogy egy az engedélyezési eljáráson megfelelő biztonságúnak talált szer 
ténylegesen ártalmatlan lesz minden vele a felhasználás során érintkezésbe kerülő 
szervezetre nézve. Könnyen érthető ez a hiány, ha figyelembe vesszük, hogy például 
kétéltűek egyáltalán nem szerepelnek a kötelezően tesztelendő szervezetek listáján. Ez 
különösen annak fényében ijesztő, hogy a kétéltűek általában véve is a gerincesek 
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legveszélyeztetettebb osztálya, ugyanakkor összetett életmenetük miatt mind a szárazföldön 
jelenlévő, mind a vizekbe bejutó növényvédő szereknek ki vannak téve, mivel ragadozók, 
akkumulálódhatnak bennük a peszticidek, és mert több létfontosságú funkciót ellátó bőrük 
sérülékeny és kevéssé védi meg őket a külső környezetben található kemikáliáktól (Davidson 
és mtsai., 2002). Másik komoly hiányossága az engedélyezési eljárás szabályrendszerének, 
hogy nem veszi figyelembe a mezőgazdaság számára hasznos szervezetekre, így például a 
pókokra, vagy a talajlakó vagy ragadozó atkákra, kifejtett káros hatásait sem. Emellett fontos 
tudni, hogy akár közel rokon fajok egyedei között is jelentős különbségek lehetnek a 
különböző növényvédő szerekkel szembeni érzékenységben, de még egy adott fajon belül, 
populációk között is kimutathatók különbségek abban, hogy milyen mértékben képesek az 
egyedek egy adott peszticid adott koncentrációját tolerálni (pl. Cothran és mtsai., 2013). Az 
engedélyeztetés során kötelezően elvégzendő toxicitás-tesztek elvégzésén túl ezért központi 
feladata az ökotoxikológiának, hogy kiterjessze a vizsgálatokat egyéb, korábban nem tesztelt, 
de potenciálisan érzékeny fajok populációira is. 

 

2.2.2. Módszerek 
Az engedélyeztetési eljárás során elvégzett tesztekbe kötelezően bevont modellfajok mellett 
az összes forgalomban lévő növényvédő szer esetleges káros hatásait vizsgálni kellene egyéb 
fajokon is, úgymint talajlakó és ragadozó atkákon, pókokon, valamint kétéltűeken. Mivel 
fajok között is lehetnek különbségek, az említett taxonok mindegyikéből több fajt kell 
bevonni a tesztekbe, hogy az adott taxonra megbízható és ténylegesen általánosítható 
következtetéseket vonhassunk le. Mivel irodalmi adatok szerint egy adott faj populációi 
között is lehetnek különbségek a növényvédő szerekre való érzékenységben, előnyös, ha 
több populációból származnak a vizsgált egyedek. A tesztek egyébiránt első megközelítésben 
követhetik a modellfajokra leírt protokollokat (www.oecd-ilibrary.org/environment), vagyis 
az akut és szubakut laboratóriumi vizsgálati módszereket. Ezeket lehet és kell azután az 
alább leírtaknak megfelelően kiegészíteni. 

 

2.2.3. Várható eredmények 
Ha a forgalomban lévő peszticidek hatásainak vizsgálatát kiterjesztjük az engedélyeztetési 
eljárásban előírt modellfajok mellett más, veszélyeztetett, vagy a mezőgazdaság számára 
hasznos taxonokhoz tartozó fajokra is, alapvető fontosságú és hiánypótló eredményeket 
fogunk szolgáltatni az egyes növényvédő szerek biztonságos használhatóságára 
vonatkozóan. Emellett a részletes, több faj több populációjából származó egyedeken végzett 
ökotoxikológiai vizsgálatok sokkal robusztusabb és jobban általánosítható eredményeket 
szolgáltatnak, mint az egy-egy modellfajon elvégzett tesztek, ugyanakkor magyarázatot 
adhatnak az irodalomban található egymásnak ellentmondó eredményekre is. Ideális 
esetben nagy biztonsággal alátámaszthatják egy-egy növényvédő szer adott állatcsoportra 
vonatkozó ártalmatlanságát, vagy akár validálhatják az adott szer vonatkozásában egy 
modellfaj használatát. Végső soron ez a projekt fontos eredményeket fog szolgáltatni az 
ökotoxikológiai vizsgálatok eredményeinek értelmezése és a jövőbeni tesztek tervezése 
szempontjából egyaránt. 
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2.3. Peszticidek toxicitását befolyásoló abiotikus és biotikus 

környezeti tényezők bevonása az ökotoxikológiai vizsgálatokba 

2.3.1. Bevezetés 
Az ökotoxikológiai vizsgálatok túlnyomó részében, így a növényvédő szerek engedélyezése 
során is, a nem-célszervezetekre kifejtett káros hatások tesztelését rendszerint erősen 
leegyszerűsített laboratóriumi körülmények között végzik. Ezzel szemben ismert, hogy a 
peszticidek toxicitását sok abiotikus tényező befolyásolhatja, úgymint a pH, a hőmérséklet, 
vagy a besugárzott UV mennyisége (pl. Tsui és Chu, 2003). Mivel Magyarországon és más 
országokban is több típusú növényvédő szert használnak fel nagy mennyiségben, és ezek így 
együtt is előfordulhatnak természetes vizekben, fontos kérdés az is, hogy többféle peszticid 
együttesen milyen hatást fejt ki a természetes flórára és faunára. Korábbi kutatások 
bizonyították emellett, hogy a táplálékellátottság, ragadozók vagy kórokozók jelenléte is 
nagymértékben felerősíthetik egy-egy peszticid toxicitását (ugyanakkor bizonyos speciális 
esetekben csökkenthetik is azt), ezért ezekez is fontos lenne bevonni a toxicitás-tesztekbe, 
hogy a természetben gyakran egyszerre előforduló és együtt ható több stressz-tényező 
összegzett hatásait vizsgálhassuk (Sih és mtsai., 2004). 

 

2.3.2. Módszerek 
Az ökotoxikológiai tesztekbe a növényvédő szerek különböző koncentrációi mellett további 
kezelésekként kellene bevinni a különböző abiotikus és biotikus tényezőket, amikről 
feltételezhetjük, hogy módosítják a peszticidek toxicitását. A peszticid és az egyéb tényezők 
hatásai külön-külön és együttesen is vizsgálandók, hiszen így lehet megállapítani, hogy az 
adott tényező módosítja-e a peszticid hatását, vagy sem, és fordítva, a peszticid módosítja-e 
a tényező hatását. A vizsgálatba bevont egyéb tényezők közötti, peszticid-kezelést nem 
magába foglaló interakciók ugyanakkor ökotoxikológiai szempontból nem érdekesek, így 
azok elhagyhatók, nincs szükség teljes faktoriális kísérleti elrendezésre. Irodalmi adatok 
alapján elsősorban a pH, a hőmérséklet, az UV-sugárzás és egyéb peszticidek jelenléte, 
valamint ragadozók, kórokozók és versenytársak megjelenése módosíthatja a növényvédő 
szerek toxicitását, így általánosságban ezen tényezők bevonása szükséges, de speciális 
esetekben további stressz-tényezők is fontosak lehetnek (pl. alacsony O2 parciális nyomás). 

 

2.3.3. Várható eredmények 
A környezetben általában egyszerre meglévő különféle stressz-tényezők együttes hatásainak 
vizsgálatával a természetes körülményeket hűebben lehetne modellezni, a peszticidek 
várható káros hatásait így pontosabban tudnánk előre jelezni, meglétüket megbízhatóbban 
tudnánk bizonyítani, vagy cáfolni, mint a „steril”, a peszticidek hatását önmagában vizsgáló 
laboratóriumi tesztek segítségével. A vizsgálatok eredményeiből ugyanakkor következtetni 
lehet majd arra is, hogy milyen környezeti tényezők megléte esetén kell az adott növényvédő 
szer toxicitásának növekedésétől tartanunk, és mikor kell különös gondossággal végezni a 
peszticidek kijuttatását. 
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2.4. A kísérleti környezet hatásainak vizsgálata és figyelembe 

vétele ökotoxikológiai tesztekben  

2.4.1. Bevezetés 
Az ökotoxikológia területén végzett vizsgálatok többségét laboratóriumban, leegyszerűsített 
körülmények között végzik. A klasszikus laboratóriumi akut toxicitás-tesztek célja általában 
egy LC50 (az adott szernek az a koncentrációja a levegőben, vagy vízben, ami mellett a 
vizsgált modellfaj egyedeinek 50 %-a elpusztul), vagy LD50 (az adott szernek az a testtömegre 
vonatkoztatott mennyisége, amit beadva a vizsgált modellfaj egyedeinek 50 %-a elpusztul) 
érték megállapítása. Ezen értékek alapján becsülik azután a környezetvédelmi szempontból 
biztonságos koncentrációt (Sih és mtsai., 2004). Az ilyen jellegű, standardizált laboratóriumi 
módszereknek megvan az az előnye, hogy egy jól működő, rutinos labor nagyszámú tesztet 
képes viszonylag rövid idő alatt elvégezni, eredményeik rutinszerűen értelmezhetők, 
különböző laboratóriumok eredményei könnyen összevethetők, gyakran jól becsülik a 
természetes körülmények között megfigyelhető letális hatásokat, lehetővé teszik a 
potenciálisan zavaró tényezők kontrollálását és így elősegítik az ok-okozati összefüggések 
beazonosítását a szennyező anyagok és a vizsgált szervezetekre kifejtett hatások 
vonatkozásában. Az ilyen jellegű vizsgálatok segítségünkre lehetnek a fajok közötti 
érzékenységbeli különbségek felderítésében is (Hoffman, 2003). Mindezek mellett azonban 
komoly hátrányai is vannak ennek a megközelítésnek. Egyrészt, ahogyan azt már korábban is 
írtuk, figyelmen kívül hagyja, hogy a peszticidek mellett jelenlévő egyéb stressztényezők 
felerősíthetik előbbiek toxicitását. Továbbá, a nagymértékben leegyszerűsített kísérleti 
környezetben nem érvényesülhetnek a természetes körülmények között oly fontos közvetett 
ökológiai hatások, bár a táplálkozási láncon keresztül átadódó, vagy a megváltozott 
versengési helyzetből adódó hatások jelentősen befolyásolhatják egy adott szennyező anyag 
jelenlétéből adódó tényleges káros következményeket (Relyea és Hoverman, 2006). Végül 
bizonyított, hogy az ökológiai vizsgálatok eredményei nagymértékben függhetnek a kísérleti 
környezettől, és ez az ökotoxikológiai tesztekre is igaz (Mikó és mtsai., 2015). Mindezekből 
következik, hogy a standardizált laboratóriumi tesztek jelentősen alulbecsülhetik a kémiai 
szennyező anyagok természetes körülmények között megfigyelhető toxicitását. 

 

2.4.2. Módszerek 
Annak megállapításához, hogy egy peszticid milyen hatással lehet egy adott szervezetre, 
elkerülhetetlen, hogy ne csak laboratóriumi, vagyis messzemenően leegyszerűsített és 
természetellenes környezetben végzett tesztekben vizsgáljuk a rájuk kifejtett hatásokat, 
hanem természetközelibb körülmények között is. A vizsgálatba bevont élőlény biológiájától 
függően ez sokszor komoly nehézségekbe ütközhet (pl. nagyméretű és nagy mozgásigényű 
állatok esetén), de gyakran viszonylag könnyen kivitelezhető, hogy a „steril” kísérleti 
környezet helyett a természetes körülményekre ökológiai szempontból nagyon hasonlító, 
mikro- vagy mezokozmoszokban teszteljük a peszticid esetleges káros (vagy akár előnyös) 
hatásait. Ezeket a mesterséges ökoszisztémákat lehetőleg az adott faj természetes élőhelyén 
előforduló szubsztrátummal, és az ott megtalálható szervezetekkel együtt (mikrobiom, flóra 
és fauna; a vizsgált fajra veszélyes ragadozók, kórokozók és paraziták kizárása mellett) kell 
berendezni, természetes fény- és hőmérsékletviszonyokat és kellő helyet biztosítva. Ez 
nehéznek tűnhet, valójában gyakran könnyen kivitelezhető. Halak, vagy kétéltűlárvák 
esetében például elég, ha szabadban felállított, csapvízzel feltöltött és ragadozók általi 
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immigráció megakadályozására szúnyoghálóval lefedett dézsákba helyezünk meghatározott 
mennyiségű falevelet (szubsztrátum, búvóhely és táplálékforrás), természetes vízből vett 
mintával „beoltjuk” azt (mikrobiom, perifiton, epifiton, fito- és zooplankton) és a kísérlet 
kezdetéig (néhány hétig) állni hagyjuk a rendszert. Ilyen módon önfenntartó és a 
természetes körülményeket és folyamatokat jól modellező rendszerekben tesztelhetjük a 
peszticidek hatását. 

 

2.4.3. Várható eredmények 
A kültéri mesterséges ökoszisztémákban végzett vizsgálatok az adott peszticid természetes 
körülmények között érvényesülő káros hatásaira vonatkozóan meglehetősen pontos becslést 
adnak, mivel a kísérletek körülményei nagymértékben hasonlítanak a tesztelt szervezetek 
megszokott körülményeihez, és többek között az összetett, indirekt hatások is 
érvényesülhetnek bennük. Az ilyen módon kivitelezett kísérletek ugyanakkor azt is lehetővé 
teszik, hogy eredményeiket a laboratóriumi tesztekével összevetve következtetéseket 
vonjunk le arra vonatkozóan, hogy a klasszikus toxicitás-tesztek milyen mértékben képesek 
pontosan becsülni az adott növényvédő szer agrár-ökoszisztémákban kifejtett hatásait, 
valamint hogy a természetes körülmények felerősítik, vagy éppen legyengítik a peszticidek 
laboratóriumi kísérletekben becsült káros következményeit. 

 

2.5. Szigorú standardizálás helyett a kísérleti környezet szándékos 

variálásának alkalmazása ökotoxikológiai tesztekben 

2.5.1. Bevezetés 
Az empirikus kutatásnak, beleértve a kísérletes ökotoxikológiát is, egyik alapja a 
standardizálásra való törekvés. A standardizálás során olyan technikai és módszertani 
szabályrendszert alkalmazunk, ami szigorúan és részletekbe menően meghatározza a 
kísérleti körülményeket és a laboratóriumi modellszervezeteknek gyakran nem csak a faji 
hovatartozását, hanem azon belül még a genetikai törzsét is. Tesszük ezt abból a célból, hogy 
a háttér-varianciát lecsökkentsük és a kísérleti csoportok, illetve egész kísérletek közötti nem 
szándékolt különbségeket minimalizáljuk, nehogy azok elfedjék a kezelések hatását, vagy 
megmagyarázhatatlan eredményekhez vezessenek. A standardizálás növeli a tesztek 
pontosságát, elősegíti az ok-okozati összefüggések felismerését és igazolását, megkönnyíti az 
eredmények különböző kísérletek közötti összehasonlítását, és lehetővé teszi a vizsgálatba 
bevonandó egyedek számának csökkentését (Richter és mtsai., 2009). Mindezek ellenére az 
elmúlt évtizedben kételyek merültek fel az állatkísérletek környezete standardizálásának 
előnyösségével kapcsolatban (Richter és mtsai., 2009). A lehető legmesszemenőbb 
standardizálás mindenhatóságát először a rágcsálók viselkedését kutató tudósok 
kérdőjelezték meg. A vitát az váltotta ki, hogy a szigorú standardizálás ellenére ismételt 
vizsgálatokban egymástól jelentősen eltérő eredményeket kaptak a különböző 
kutatócsoportok, de még az ugyanazon kutatócsoport által ismételt tesztek is. Megoldásként 
az a javaslat került előtérbe, hogy az egyes kísérleteken belül szándékosan variálni kell a 
környezetet, amiben a kísérleteket végezzük. Eredményeink így robusztusabbak, 
megbízhatóbbak lesznek, mégpedig nemcsak azért, mert egy adott, hibásan meghatározott 
kísérleti környezet okozta műterméknek nagymértékben lecsökken a súlya a végső 
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következtetések szempontjából, de azért is, mert így tulajdonképpen egy vizsgálaton belül 
többször ismételjük az egész kísérletet, márpedig az ismétlés az új tudományos eredmények 
helytállóságának igazolására az egyetlen biztos mód. A másik fő érv a szigorú standardizálás 
ellen, hogy az nagymértékben lecsökkenti az eredmények általánosíthatóságát, mivel a 
következtetések csak az adott, szűk keretek közé szorított kísérleti körülményekre 
vonatkoztathatóak. A kísérleti körülmények szándékos variálása erre a problémára is 
megoldást nyújt, hiszen ha a különböző kísérleti körülmények között kapott eredmények 
konzekvensen ugyanabba az irányba mutatnak, az rendkívül erős érvet szolgáltat az 
általánosíthatóságra vonatkozóan is. A túlzott standardizálás a toxicitás-tesztek esetében 
különösen problematikus lehet, mivel itt a téves negatív és kevéssé általánosítható 
eredmények nem csak tudományos ismereteink érdemi bővülését akadályozzák, mint 
például az alapkutatások sok területén, hanem, a tudományterület alkalmazás-közeli volta 
miatt, közvetlen katasztrofális következményekkel is járhatnak. 

 

2.5.2. Módszerek 
Vizsgálatainkban a kísérleti környezetet variálni kell. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 
hanyagul kell végezni a teszteket, így megengedve bizonyos mértékű különbségeket az egyes 
kísérleti egységek között a bennük beálló környezetben, hiszen így a véletlen folytán a 
kísérleti kezelések között is kialakulhatnak szisztematikus különbségek, ami hibás 
eredményekhez vezethet. Ehelyett pontosan megtervezett és precízen kivitelezett 
kísérletekbe kell bevinni változatosságot a kísérleti környezetben. Ezt a vizsgált állatfajtól 
függően el lehet érni például az együtt tartott egyedek csoportméretének, a kísérleti 
konténerek méretének és a bennük elhelyezett tárgyak (búvóhelyek) számának és 
minőségének, vagy a táplálék típusának a változtatásával. Segíthet az is, ha az ilyen módon 
különbözőképpen beállított alkísérletek gyakorlatilag külön kísérletként kezelve más-más 
kísérleti szobában kerülnek elvégzésre, ahol a hőmérséklet és a megvilágítás is valamelyest 
eltér, de nincs szükség drasztikus különbségek kialakítására. Az alkísérletek között eltérő 
tényezők hatásait nem kell külön-külön elemezni tudni, hiszen egy ilyen megközelítés 
sokszorosára növelné, és a mérete miatt gyakorlatilag megvalósíthatatlanná tenné a 
legegyszerűbb vizsgálatot is. Az ilyen módon elvégzett vizsgálatok ugyanakkor csak másfél-
kétszeresére növelik az eredeti kísérletet, így kétségtelen, hogy megnövekedett munka- idő- 
és anyagigénnyel kell számolni, de ez még elfogadható mértékű növekedést jelent. A kísérlet 
eredményeinek kiértékelése során az alkísérletekben megfigyelt kezeléshatások interakciós 
modellt használva elemzendők. Amennyiben az alkísérletek hasonló eredményeket adnak, a 
bennük kapott adatok összevonhatók. 

 

2.5.3. Várható eredmények 
A leírt módon végzett vizsgálat eredményei, ha pozitívak, jóval megbízhatóbbak, 
robusztusabbak és szélesebb körben általánosíthatóak, mint a klasszikus, szigorúan 
standardizált, egyféle környezetben elvégzett vizsgálatok eredményei. Természetesen, ha az 
alkísérletek eredményei egymásnak ellentmondanak, akkor további vizsgálatokra van 
szükség az adott kérdés egyértelmű eldöntéséhez, de ebben az esetben a megközelítés 
másik nagy előnye kerül előtérbe, mégpedig hogy jelentősen csökkentjük a hibás 
végkövetkeztetés levonásának esélyét. Az, hogy az alkísérletek megismétlik lényegében 
ugyanannak a kérdésnek a vizsgálatát azért is előnyös, mert így az új tudományos 
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eredmények igazolásához szükséges ismétlés eleve be van építve egyazon vizsgálatba. Az új 
eredmények ismétlés általi igazolása a tudományos fejlődés egyik megkérdőjelezhetetlen 
alapja, mégis gyakran lehet azzal a véleménnyel találkozni, hogy csak az új kérdésekre adott 
új válaszok az értékesek, a mások által már elvégzett vizsgálatok ismétlése pedig 
időpocsékolás. Ahogy azt a rákkutatás, a gyógyszerfejlesztés, és a pszichológia területéről 
származó legújabb vizsgálatok is megállapítják, ez a vélekedés egyértelműen hibás felfogást 
tükröz, mivel egyértelmű eredményeket és tudományos haladást csak ismétlések 
segítségével tesztelt és validált (vagy megcáfolt) eredmények birtokában lehet elérni (Begley 
és Ellis, 2012; Open Science Collaboration, 2015). A kísérleti környezet szándékos 
variálásával így több szempont miatt is különösen értékes eredményeket kaphatunk bármely 
kísérletes tudományág, így az ökotoxikológia területén is. 

 

2.6. Az ökotoxikológiai vizsgálatokba bevont nem-célszervezetek 

érzékenységének korfüggése 

2.6.1. Bevezetés 
A növényvédő szerekre való érzékenység sok külső biotikus és abiotikus tényezőtől függhet 
(lásd feljebb), ugyanakkor az egyedek belső tulajdonságai is meghatározóak lehetnek, 
úgymint a testmérete, kondíciója, egészségi állapota, neme, vagy életkora. Az életkor ezek 
közül különösen fontos tényezőnek tűnik, hiszen gyakran figyelnek meg érzékeny periódust, 
különösen az egyedfejlődés korai szakaszában (pl. Sheets, 2000). Ennek hátterében az áll, 
hogy a méregtelenítő szervek és enzimrendszerek fiatal egyedekben még nem működnek 
olyan hatásfokkal, mint kifejlett fajtársaikban. Például a citokróm P450-es enzimek, vagy a 
glutátion transzferázok sok, egymástól filogenetikailag távol eső fajcsoport esetében fontos 
szerepet játszanak a méregtelenítésben. Ezen enzimek expressziója jóval alacsonyabb a fiatal 
egyedeknél, mint öregebb fajtársaiknál, ami hozzájárulhat mindenféle méreganyagokkal, így 
a peszticidekkel szembeni érzékenység korfüggéséhez. Ez az összefüggés részleteibe menően 
bizonyított néhány modellfaj (pl. patkányok) esetében, ugyanakkor keveset tudunk arról, 
hogy a peszticidekkel szembeni érzékenység korfüggése az állatokra általánosan jellemző-e. 
Ez a kérdés nem csak elméleti szempontból érdekes, mert ha bebizonyosodik, hogy általános 
érvényű összefüggésről van szó, akkor a korfüggést az ökotoxikológiai tesztekben mind a 
kísérletek tervezésekor, mind az eredmények értelmezésekor figyelembe kell venni, az egy 
életkorban mért toxicitást nem lehet a vizsgált faj más korcsoportjaira nézve általánosítani. 
Az általános konszenzus szerint a fiatal egyedek a legérzékenyebbek, ezért sok esetben ezek 
részvételével végzik az ökotoxikológiai teszteket, ugyanakkor a standard, új szerek 
engedélyezése során előírt vizsgálatokat jórészt kifejlett állatokon végzik, valamint az 
érzékenység korfüggésének mértékét általában nem ismerjük, így sürgősen részletes és 
széles körben elvégzett vizsgálatokra lenne szükség ezen a téren. 

 

2.6.2. Módszerek 
A növényvédő szerekre való érzékenység körfüggésének teszteléséhez meg kell vizsgálni, 
hogy egy adott faj különböző életstádiumaiban milyen hatással van az egyedekre az adott 
szer. Ez jelentős plusz befektetést igényel a klasszikus LC50 / LD50 akut toxicitás-tesztekhez 
képest, ahol általában felnőtt egyedeket tesztelnek csak, de megkerülhetetlen, ha a 
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peszticidek toxicitása jelentősen változik az életkorral. Lehetőleg pete- v. tojásrakástól / 
születéstől (ideális esetben az embriók kialakulásától) kezdve egészen az ivarérésig, és azon 
túl legalább az átlagosan várható átlagos életkorig vizsgálni kell különböző korú egyedek 
csoportjain a peszticidek különböző koncentrációinak hatásait. Nincs szükség longitudinális, 
tehát ugyanazon egyedeken ismételten elvégzett tesztekre, ami megkönnyíti a vizsgálat 
kivitelezését. Lehetőleg a mortalitáson túl vizsgálni kell egyéb életmenet-változókat is 
(tömeggyarapodás, fejlődési sebesség, menekülési és táplálkozási hatékonyság, esetleges 
deformáltság), amikből következtetni lehet a túlélő egyedek rátermettségére kifejtett 
hatásokra is. 

 

2.6.3. Várható eredmények 
A leírt módon elvégzett, az egyedek érzékenyégének korfüggését tesztelő vizsgálatok fontos 
eredményeket szolgáltathatnak a korábban elvégzett ökotoxikológiai tesztek eredményeinek 
értelmezése szempontjából, hiszen sok, az irodalomban található ellentmondás 
származhatott a vizsgált egyedek eltérő életkorából és az emiatti érzékenységbeli 
különbségekből. A jövőbeli toxicitás-tesztek tervezése és kivitelezése számára is nagy 
jelentőségük lehet az ily módon kapott eredményeknek, hiszen ha egy korcsoportra nincs 
hatással egy adott peszticid, de az érzékenység korfüggő, akkor lehet, hogy ugyanazon 
terhelés más korcsoportokra komoly fenyegetést jelent. Végül, de nem utolsó sorban, a 
növényvédő szerek mezőgazdasági alkalmazása számára kiemelkedő fontosságúak lehetnek 
az érzékenység korfüggését vizsgáló kutatások, mivel ezen mintázatok ismeretében el lehet 
kerülni a peszticidek felhasználásából következő káros hatások jelentős részét. Például, ha 
tudjuk, hogy egy peszticid a hatékony növényvédelmi kezeléshez szükséges mennyiségben 
kijuttatva a kezelt mezőgazdasági terület környékén előforduló kétéltűekre nézve csak azok 
korai életszakaszában veszélyes, akkor a kétéltűek időbeli szaporodási mintázatát ismerve 
viszonylag könnyen elkerülhető, hogy azok a legérzékenyebb időszakban találkozzanak a 
szerrel. A kivitelezhetőség természetesen lényeges kérdés, és a peszticid-alkalmazás 
célterületének környékén előforduló, nem-célszervezetekhez tartozó érzékeny taxonokra 
vonatkozó információ gyűjtése plusz befektetést igényel. A konkrét példánál maradva 
azonban az rövid idő alatt, egyszerűen eldönthető, hogy a környező kisvizekben a 
kétéltűpeték röviddel kelés előtt vannak-e, és a növényvédő szerek kijuttatását így lehetőleg 
néhány nappal el kellene-e halasztani. Az ilyen jellegű, környezettudatos peszticid-
használatnak nem lenne nagy költségvonzata, ugyanakkor nagy lépést jelentene a káros 
hatások minimalizálása felé. 

 

2.7. Peszticidek hosszú távú ökotoxikológiai hatásainak vizsgálata 

2.7.1. Bevezetés 
A kísérletes ökotoxikológiai vizsgálatok, beleértve az új szerekkel kapcsolatos 
engedélyeztetési eljárásokban előírtakat is, túlnyomó részt akut, 1 és 4 nap közötti 
időtartamú tesztek, amikben csak a pusztulást figyelik, mint kísérletes kimenetet. A hosszabb 
időtartamot felölelő tesztekben a mortalitás mellett általában egyéb, szubletális hatásokat is 
vizsgálnak, úgymint változásokat a viselkedésben, a fejlődési sebességben, a 
tömeggyarapodás rátájában, vagy akár a szaporodási potenciálban. Ezek a szubakut 
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(általában 1-4 hét időtartamú), szubkrónikus (1-3 hónap időtartamú) és krónikus (több, mint 
3 hónap, de általában legalább 1 év időtartamú) vizsgálatok azonban sokkal ritkábbak, mivel 
nagy időbeli, anyagi és emberi erőforrás-ráfordítást igényelnek. Sok ökológiai vizsgálatból 
azonban ismert tény, hogy egy adott stresszhatás következményei nem feltétlenül 
jelentkeznek azonnal, ugyanakkor a később, az akut tesztek tipikus időtartama után 
jelentkező hatások is lehetnek súlyosak (Noguera és mtsai., 2012). Éppen ezért fontos lenne 
az ökotoxikológia terén is a hosszú távú vizsgálatokra nagyobb hangsúlyt fektetni, az ilyen 
teszteket nagyobb számban végezni. 

 

2.7.2. Módszerek 
Ahhoz, hogy a növényvédő szerek hosszú távú káros következményeit mérni tudjuk, a 
tesztekbe bevont szervezetek csoportjait egyedi életük minél korábbi fázisától kezdve 
kellene különböző időpontokban a peszticid hatásának kitenni, és élettartamuk minél 
nagyobb részében kellene rajtuk megfigyeléseket végezni. Mivel a gyors életmenetű fajok 
esetében akár 1-2 hét alatt megtörténik az ivarérés és az élettartam is csak néhány hét, míg 
lassabb életmenetű fajok esetében évekre lehet szükség az ivarérés befejeztéig, nem a 
klasszikus akut, szubakut, szubkrónikus, krónikus felosztáshoz kell igazodni. A kezeléseket a 
természetben várható peszticid-jelenlét időtartamához kell igazítani, majd az egyedeket 
minél hosszabb ideig kell megfigyelés alatt tartani. Ha lehetőség van rá, az utódgenerációt 
(F1) is érdemes vizsgálni, hiszen generációk között (pl. DNS-károsodás, vagy -metiláció útján) 
átöröklődő hatásokra is vannak példák. Természetesen a túlélésre kifejtett hatásokon túl 
ezekben a vizsgálatokban is fontos lenne egyéb jellegek mérése is, hiszen ha például egy 
adott szer pusztulást nem, de sterilitást okoz, a nettó következmények ugyancsak 
katasztrofálisak lehetnek. 

 

2.7.3. Várható eredmények 
Amennyiben a vizsgált egyedek élettartamához mérten hosszú távú vizsgálatokat végzünk el, 
a peszticidek nem kívánt hatásairól sokkal teljesebb képet kaphatunk, mint a rövid 
futamidejű tesztekkel. Kevésbé fordulhat elő az, hogy a káros hatások rejtve maradnak, és 
csak a peszticid alkalmazása során, vagyis utólag és megkésve válnak felismerhetővé. Mivel a 
hosszú távú ökológiai és ökotoxikológiai vizsgálatok viszonylag ritkák, az eredmények 
különösen értékesek lesznek. A rövid és hosszú távú vizsgálatok toxicitásra vonatkozó 
eredményeinek összehasonlításával megállapítható lesz, hogy mennyire becsülik jól egy 
adott szer veszélyességét az akut és szubakut tesztek, ami az alkalmazott ökotoxikológia 
számára fog fontos támpontokat adni. Ugyanakkor a szervezeteket érő stresszfaktorok 
hosszú távú következményeinek alaposabb megismerése az ökológia számára fog általános 
jelentőséggel bírni. 

 

2.8. Viselkedésen alapuló toxicitást vizsgáló protokollok kidolgozása 

2.8.1. Bevezetés 
A laboratóriumban végzett akut toxicitás-tesztek, de gyakran a természetes körülményeket 
pontosabban modellező ökotoxikológiai vizsgálatok mért végpontja is, a mortalitási arány, 
vagyis annak megállapítása, hogy a vizsgálat végén a különböző peszticid-koncentrációjú 
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kezelésekben mennyi elpusztult egyed jut mennyi túlélőre. Ennek a megközelítésnek előnye, 
hogy a pusztulás a legtöbb esetben egyértelműen megállapítható, és a mortalitás ugyancsak 
vitathatatlanul káros hatás. Ennek ellenére két tényező is ennek a végpontnak a használata 
ellen szól: Egyrészt a letális dózisnál jóval kisebb mennyiségű peszticid is okozhat komoly 
károsodást (pl. szaporodásképtelenné válhat az egyed), másrészt a mortalitáson alapuló 
tesztekben a vizsgált szervezetek jelentős része elpusztul, ami etikai és, veszélyeztetett, 
védendő faj esetén természetvédelmi szempontból is hátrányos. Ezért lenne szükség olyan 
megbízható, alternatív eljárásokra, amelyek a pusztulási arány helyett egyéb, a végleges 
károsodás bekövetkezte előtt is már megfigyelhető változásokon alapulnak. 

 

2.8.2. Módszerek 
Állatok, mint tesztalanyok esetében a viselkedésbeli változások megfigyelése sok esetben 
megfelelő lehet a toxicitás mortalitáson alapuló mérése helyett, de legalábbis mellett. Ahogy 
az ökológiában, például a hőstressz-tűrésével kapcsolatos vizsgálatokban, az 
ökotoxikológiában is ismertek a viselkedésen alapuló tesztek (Hellou 2011). Ezek aránya 
azonban viszonylag alacsony, annak ellenére, hogy a pusztulást, és a végleges károsodást 
megelőzően igen gyakran megfigyelhetőek a viselkedésben egyértelmű változások, úgymint 
térbeli elkerülés, letargia, mozdulatlanság, menekülési viselkedés elvesztése, abnormális 
testtartás, izomgörcsökből adódó rángások. A peszticid-koncentrációt lassan növelve és 
ezeket a viselkedésformákat megfigyelve, ezek fellépésekor az egyedeket semleges, 
peszticid-mentes környezetbe visszahelyezve az egyedek feláldozása nélkül is megállapítható 
lehet a káros koncentráció értéke. A természetellenes viselkedésformákat kiváltó peszticid-
koncentráció és a tényleges, maradandó károsodások kialakulása közötti összefüggést 
természetesen validálni szükséges, de ezt elég csak csökkentett egyedszámon és az adott 
taxon néhány fajára megtenni. 

 

2.8.3. Várható eredmények 
Amennyiben sikerül validálni egy adott taxon esetében a viselkedésen alapuló toxicitás-
vizsgálatot, vagyis abból a peszticid-koncentrációból, amin a természetellenes viselkedés 
valamely, vagy több eleme megjelenik, egyértelműen következtetni lehet arra a 
koncentrációra, ami felett toxikus az adott peszticid, akkor helyettesíthető lesz a 
mortalitáson alapuló tesztelés. A tudomány szempontjából fontos eredmények mellett így 
olyan módszerek kerülhetnek kidolgozásra és validálásra, amelyek segítségével 
veszélyeztetett fajok toxikológiai és ökotoxikológiai tesztelése is lehetővé válna, ami mind 
etikai, mind természetvédelmi szempontból igen előnyös lenne. 

3. Innovációs lánc 

A tervezett vizsgálatokat több kutatócsoport végezné el egymással együttműködésben. Sok 
kutató részvételét a projektek és a vizsgálatokba bevont taxonok sokszínűsége teszi lehetővé 
és egyben szükségessé. Az MTA ATK NÖVI Lendület Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport 
kutatói (Hettyey Attila, Bókony Veronika, Mikó Zsanett és Tóth Zoltán) kétéltűeken és 
laposférgeken, az ugyanezen intézet Állattani Osztályának kutatói (Samu Ferenc vezetésével) 
pókokon és (Kontschán Jenő vezetésével) ragadozó és talajlakó atkákon végeznének 
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ökotoxikológiai vizsgálatokat. A környezetanalitikai vizsgálatokat a Kórélettani Osztály 
munkatársai végeznék (Móricz Ágnes vezetése alatt) HPLC-MS-módszerrel. Az MTA ATK 
NÖVI kutatói mellett részt vehetnének a vizsgálatok kivitelezésében és az analitikai 
elemzésekben az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Talajbiológiai Osztály, a gödöllői 
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattudományi Alapok 
Intézet, Állattani és Állatökológiai Tanszék (Bakonyi Gábor vezetésével), a Debreceni 
Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Ökológiai Tanszék (Simon Edina 
vezetésével), valamint az egri Eszterházy Károly Egyetem, Biológiai Intézet, Állattani Tanszék 
(Milinki Éva vezetésével) környezetanalitikával és ökotoxikológiával foglalkozó kutatói. Az 
alkalmazott kutatásokból ugyanakkor részt vállalhatnának a NAIK, Agrárkörnyezet-
tudományi Kutatóintézet, Ökotoxikológiai Osztály munkatársai is (Darvas Béla, Székács 
András és Simon László vezetésével). 

4. Felhasználók 

Mivel az eredmények várhatóan befolyásolni fogják a különböző növényvédő szerek 
engedélyeztetésére és az alkalmazás mikéntjére vonatkozó szabályrendszert, az eredmények 
felhasználói nemcsak az ökotoxikológiát művelő kutatók és az azt mint tantárgyat tanító 
illetve tanuló oktatók és hallgatók lesznek, hanem a peszticidek engedélyeztetését végző és 
az alkalmazást felügyelő hatóságok munkatársainak, valamint a végső felhasználóknak, a 
gazdáknak a tevékenységére is hatással lesznek. Az új ismeretek a szabályalkotó részéről 
várhatóan néhol szigorítást fognak szükségessé tenni, máshol nem fognak változást 
előidézni, de az is elképzelhető, hogy bizonyos esetekben a szabályok lazítására lesz 
lehetőség. A gazdák által érzékelhető változás nem lesz túl nagy, esetleg más szert kell 
használniuk, mint amit eddig megszoktak, és másra kell odafigyelniük a felhasználás során. 
Mindezen változások ugyanakkor nagymértékben hozzájárulhatnak a peszticid-felhasználás 
káros hatásainak minimalizálásához, így segíthetik a szabályalkotó munkájának 
hatékonyságát, valamint a mezőgazdasági területek mentén a biodiverzitás megőrzését és 
azon keresztül az ökoszisztéma-szolgáltatások hosszú távú biztosítását (beporzók, kártevőket 
ritkító ragadozók, stb.). 

5. Az eredmények hasznosulása a felsőoktatásban és a 

tudományban 

A vizsgálatok több szinten is hatással lesznek a hazai felsőoktatásra. Egyrészt a vizsgálatok 
elvégzésében több város több kutatóintézményéhez kötődő kutatócsoport venne részt (lásd 
feljebb). Ez biztosítja, hogy egy sor felsőoktatási intézmény BSc, MSc és PhD hallgatói részt 
vehetnének az egyes alprojektekben, és így fontos tapasztalatokhoz juthatnának egy magas 
tudományos színvonalú, széleskörű összefogás eredményeként létrejövő projektben való 
részvételük során. A kivitelezés magas színvonalát a résztvevő kutatók szaktudása és 
tapasztalata és a köztük kialakuló szoros munkakapcsolatok és tapasztalatcsere biztosítaná. 
A projekt eredményei ugyanakkor beépülhetnének a hazai felsőoktatás tananyagába, és így, 
a legfrissebb eredményekre épülve, a világ élvonalába kerülhetne a hazai ökotoxikológiai 
oktatás, ami jelenleg több helyen folyik: a Szent István Egyetemen (Gödöllő) Ökotoxikológus, 
a Soproni Egyetemen Természetvédelmi Mérnök mesterképzés keretében, az Eszterházy 
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Károly Egyetem (Eger) és a Debreceni Egyetem Biológia BSc szakán a képzés részét képező 
ökotoxikológia tárgy keretében. A tananyagba beépülő friss és jelentős eredmények már 
rövid távon is emelni fogják a hazai ökotoxikológiai képzés színvonalát. 

Az eredmények a tudomány számára sok új ismeretet fognak hozni és a projekt új 
módszertani megközelítések megerősítését, terjesztését és továbbfejlesztését 
eredményezné. Emellett a projekt kivitelezése során szoros, új kapcsolatok épülnének ki a 
hazai ökotoxikológiai műhelyek között, és a már meglévő együttműködések is 
megerősödnének, ami a kritikus tömeg elérése mellett a hatékonyságot is elősegítve 
nemzetközi viszonylatban is kiemelkedővé tenné a hazai ökotoxikológiát. 
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MTA ATK TAKI Stratégiai tanulmányai 

 
A talajokra vonatkozó ismeretek térképezése; 

a térbeli talajinformációk stratégiai 
jelentősége  

MTA ATK TAKI Készítette Pásztor László 
 
 

Talajtulajdonságok, talajfunkciók és szolgáltatások, valamint a talajjal 
kapcsolatos folyamatok regionalizálása korszerű, alkalmazott matematikai és 
térinformatikai módszerekre építő térbeli modellezés és térképezési eljárások 

kidolgozásával a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés, a vízgazdálkodás, a 
környezet- és természetvédelem feladatainak támogatására. 

 

Összefoglalás 

 
A talaj Magyarország egyik legfőbb természeti kincse, és egyben társadalmi, kulturális 
értékeinek hordozója. A talajok állapotának, készletének és minőségének veszélyeztetése a 
fentartható fejlődés céljain túl a jövő nemzedékek jogait is sérti.  A talajképződési- és 
talajpusztulási folyamatok földrajzi elterjedésének vizsgálatához, illetve a talajkészleteink 
mennyiségi és minőségi állapotának felméréséhez, jellemzéséhez, a bekövetkező változások 
folyamatos nyomon követéséhez kapcsolódó feladatok szempontjából kiemelt fontosságúak 
a talajokra vonatkozó térbeli információk. Magyarország agroökológiai adottságainak 
megfelelő kiegyensúlyozott és stabil földhasználati struktúrájának kialakítása, valamint a 
környezetkímélő termelési módszerek széles körű elterjesztése, ezáltal a környezetvédelmi 
célkitűzések megvalósulása, természeti értékeink, a táj, a termőföld és a vízkészletek 
állapotának megőrzése és javítása nem valósítható meg a környezeti elemekre, így a 
talajokra vonatkozó aktuális alapadatok nélkül. A megfelelő minőségű, megbízhatóságú, 
reprezentációjú és térbeli felbontású térbeli talajinformációk a mezőgazdaság, a környezet-, 
és természetvédelem, a területi tervezés számos feladata (agrárkörnyezeti programok, 
öntözés, földértékelés, termésbecslés, földhasználat váltás, vízgazdálkodás, kockázatkezelési 
rendszerek, ökoszisztémaszolgáltatások felmérésének tervezése és támogatása) számára 
elengedhetetlenek.  

A talajokra vonatkozó információigény korábban is jelentős volt, napjainkban azonban 
amellett, hogy jelentősen bővül, egyidejűleg jellege is változik. A talajokról gyűjtött adatok 
körét és az azok alapján szerkesztett térképek tematikáját döntően a talaj, korábban szinte 
kizárólagosan tekintetbe vett, biomassza termelésre vonatkozó funkciója határozta meg. Az 
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általánosabb szolgáltatásokkal, a talaj multifunkcionalitásával kapcsolatos igények csak az 
utóbbi időben kezdik elérni a kritikus szintet, amelyek kielégítésére megoldásokat kell 
nyújtania a kvantitatív talajtannak és talajtérképezésnek. Másrészről az információval 
szembeni aktuális elvárás, hogy az digitálisan és minél szélesebb körben legyen 
hozzáférhető. Ennek köszönhetően vették át a legfőbb talajtani információhordozó 
szerepét térbeli talajinformációs rendszerek, amelyek korszerű tartalommal való 
feltöltéséről a digitális talajtérképezés gondoskodik.  

A talajokra vonatkozó térbeli adatok elérhetőségében nagy különbségek tapasztalhatók az 
egyes országok között. Magyarország jelentős hagyományokkal bír a talajtérképezések terén. 
Hatalmas mennyiségű talajtani információ érhető el, az adatgyűjtések különböző 
léptékekben történtek a gazdálkodásitól az országos szintig. A korábban gyűjtött, 
térképezések, felvételezések által szolgáltatott információk hosszú időn keresztül jól 
szolgálták a felmerült társadalmi igényeket. A jelenleg rendelkezésre álló hazai talajtani 
adatrendszerek egyike sem tartalmaz azonban közvetlen információkat számos újonnan 
felmerülő adatigény kielégítésére. Az aktuálisan rendelkezésre álló, illetve a felhasználók 
által specifikusan megkívánt információk nem mindig fedik egymást és így nem 
alkalmazhatók megfelelő hatékonysággal a döntéshozásban. Ez az információhiány 
megnehezíti számos stratégiai feladat ellátását és igen gyakran az ország hazai és 
nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségeinek végrehajtását. Ezen segíteni új, feladat 
specifikus adatgyűjtéssel és az ennek során gyűjtött adatoknak a rendelkezésre álló 
információkkal való adekvát integrálásával lehet. 

Archív és aktuális talajtani, valamint kiegészítő környezeti adatok, illetve térinformatikai és 
alkalmazott matematikai módszerek feladat specifikus integrációja megteremti a 
célspecifikus digitális talajtérképezés alapjait. A hazai és nemzetközi tapasztalatok 
nyilvánvalóvá teszik, hogy nincsenek univerzálisan használható módszerek, továbbá azt is, 
hogy az eredmények pontossága és megbízhatósága nagyban függ a felhasznált 
talajinformációs nyersanyag mennyiségétől és minőségétől, illetve az alkalmazott módszer 
relevanciájától. A digitális talajtérképezési környezet inherens lehetőséget biztosít a 
tematikus térképek térbeli pontosságának, megbízhatóságának térbeli jellemzésére is. 

A térbeli talajinformációs igények optimális kielégítésének alapfeltétele egy, a kutatás, az 
államigazgatás és a gyakorlat egységében, tudományos alapokon kialakított és gondozott 
talaj téradat-infrastruktúra, melynek négy kritikus eleme: 

 az új adatgyűjtés sokszempontú, tudományos alapú és optimalizált tervezése; 

 az egyes alrendszerek által gyűjtött adatok többcélú hasznosulása (átjárhatóság és 
multifunkcionalitás); 

 az adatok feladat-specifikus, minőségi térbeli kiterjesztése (térképezés); 

 a térképi termékek megfelelő jogosultságokkal történő rendelkezésre bocsájtása és 
publikálása (társadalmasítása) 

A talaj határfelületi helyzetéből adódó különleges környezeti 

szerepe 
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A talaj az atmoszféra, a hidroszféra, a litoszféra és a bioszféra metszéspontjában helyezkedik 
el, kölcsönhatásainak közege, számos környezeti folyamat aktív vagy passzív résztvevője. A 
földtani, éghajlati, domborzati, biológiai talajképző tényezők kiegészülve az emberi 
tevékenységekkel együttesen formálják a talajt, melynek fizikai, kémia és biológiai jellemzői 
a kiindulási állapot, a talajt érő hatások és az eltelt idő függvényeként alakulnak ki. A talaj 
számos antropogén funkcióval és szolgáltatással bíró, határfelületi helyzetű, környezeti 
elem. 

A talajképződési- és talajpusztulási folyamatok földrajzi elterjedésének vizsgálatához, illetve 
a talajkészleteink mennyiségi és minőségi állapotának felméréséhez, jellemzéséhez, a 
bekövetkező változások folyamatos nyomon követéséhez kapcsolódó feladatok 
szempontjából kiemelt fontosságú a talajokra vonatkozó ismeretek térbeli érvényességének 
és térképezhetőségének vizsgálata, a talajtulajdonságok, talajfunkciók és szolgáltatások, 
valamint a talajjal kapcsolatos folyamatok regionalizálása. A környezeti elemekre vonatkozó 
térbeli adatok felhasználása elengedhetetlen a talajtérképezésben, más részről pedig a 
célirányosan kidolgozott térbeli talajinformációk és talajtérképek szerepe és alkalmazása 
megkerülhetetlen a környezeti folyamatok modellezésében.  

 

 
 

1. ábra A talaj és a természeti környezet komplex kapcsolatrendszere. 
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A talajok állapotára, folyamataira, funkcióira vonatkozó, jellemzően térbeli információk iránti 
igények mind hazai, mind nemzetközi szinten számottevőek és folyamatosan bővülnek. 
Néhány jelentősebb terület, amely alapvetően támaszkodik a talajtakaró megbízható térbeli 
jellemzésére: agrárkörnyezetvédelem, élelmiszerbiztonság, klímaváltozás, 
környezetvédelem, környezeti kockázat becslés, természetvédelem, területi tervezés, 
vidékfejlesztés, területi vízgazdálkodás.  

A korábban gyűjtött, térképezések, felvételezések által szolgáltatott információk hosszú időn 
keresztül jól szolgálták a felmerült társadalmi igényeket, alapvetően annak köszönhetően, 
hogy döntően ez utóbbiak határozták meg gyűjtésük célját. A talaj multifunkcionalitásának 
széleskörű felismerése azonban éppen az adatgyűjtésre fordítható erőforrások 
beszűkülésével egyidőben következett be.  

Mindezeknek köszönhetően az aktuálisan rendelkezésre álló, illetve a felhasználók által 
specifikusan megkívánt információk nem feltétlenül, sőt egyre ritkábban fedik egymást. A 
korábbi kiterjedt adatgyűjtés, felvételezés, térképezés célja, az annak alapján elvégzett 
munka, illetve az ezek eredményeképpen született adatok direkt módon nem feltétlenül 
alkalmazhatók egy adott, talajtani információkat igénylő problémakör kapcsán. Emiatt 
számos esetben a döntéshozók jelenlegi igényeinek kielégítésé sem történhet meg megfelelő 
hatékonysággal. Ezen probléma megoldása érdekében számos próbálkozás született a létező 
talajtani információk kiegészítésére, javítására, harmonizációjára és integrálására. Jelen 
anyagban a térbeli jelleggel bíró, térképi alapú talajtani információk kérdéskörére 
koncentrálunk 

 

Nemzetközi kitekintés 

 
Számos nemzetközi értékelés az emberiség és a Föld fentartható fejlődésének alapjait a 
következő hat pontban foglalja össze (i) élelmiszer, (ii) víz és (iii) energia biztonság, (iv) a 
klímaváltozás mérséklése, a (v) a biodiverzitás megőrzése és (vi) az ökoszisztéma 
szolgáltatások biztosítása. Alaposabban szemügyre véve ezen környezeti kihívásokat, azzal a 
ténnyel szembesülünk, hogy a talaj mindegyikükben - akár kifejezetten jelentős - szerepet 
játszik. Az élelmiszer termelés alapvető forrása a termőtalaj (i), de a tüzelő és üzemanyagok 
egy része is, biomassza formájában innen származik (iii). A tiszta víz szűrésének jelentős 
részét a talaj végzi, a felszíni és felszín alatti vizek szennyezése igen gyakran a nem 
körültekintő talaj- és területhasználathoz köthető (ii). A klímaváltozás szempontjából igen 
fontos jelentőséggel bír a talajok szerves szén megkötése, illetve a talajokban kötött szén 
felszabadulása és légkörbe kerülése (iv). Egy kanálnyi egészséges talaj több élőlényt 
tartalmaz, mint a teljes emberi népesség (v). A talaj minden szárazföldi ökoszisztéma 
legfontosabb abiotikus eleme (vi).  

A talajnak, mint környezeti elemnek a különböző, döntően határfelületi helyzetéből adódó 
funkciói az élet fennmaradásában és az élhető környezet megőrzésében játszott szerepét 
írják le különböző aspektusokból. Az átalakítást, tárolást, szűrést, tompítást, táplálást, 
megőrzést etc., végző funkciók kiterjednek számos anyag és energia forgalmi folyamatra. A 
talaj egy feltételesen megújuló erőforrás. Funkciói természeti, illetve antropogén okokból 
gyakran sérülnek, a talajok különböző degradációs folyamatok következtében leromlanak. 
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A talajdegradáció azonban nem elkerülhetetlen és főképp nem kivédhetetlen 
következménye a mezőgazdasági termelésnek, valamint az általános társadalmi fejlődésnek. 
A folyamatok és kedvezőtlen következményeik többnyire megelőzhetők, megszüntethetők, 
de legalább bizonyos tűréshatárig mérsékelhetők. A talaj funkcióinak, szolgáltatásainak 
fenntartására a nemzetközi irodalomban manapság kezd elterjedni az élelmiszer, víz és 
energia biztonság mintájára a „soil security” azaz talaj biztonság terminus. A talaj biztonság 
számos nemzetközi program központi elemévé vált. 

Az ENSZ 193 tagállama 2015. szeptemberében fogadta el az új integrált fenntartható 
fejlődési és fejlesztési programot, az Agenda 2030-at. A Program központjában a 
Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) állnak, amelyek minden nemzetre érvényesek. A 15. cél 
a szárazföldi ökoszisztémák védelméről szól: „Védeni, visszaállítani és előmozdítani a földi 
ökoszisztémák fenntartható használatát. Fenntarthatóan kezelni az erdőket, leküzdeni az 
elsivatagosodást, valamint megfékezni és visszafordítani a talaj degradációját és a 
biodiverzitás csökkenését”. Ezen belül a 15.3. alcél: „2030-ra az elsivatagosodás okozta 
leromlott termőföldfelületek és talaj helyreállítása, beleértve az elsivatagosodás, aszály és 
áradás okozta talajromlást, a talajromlás nélküli világ elérésére való törekvés”. Az ily 
módon megfogalmazott cél a „talajok leromlásának megszűntetése” (Land Degradation  
Neutrality, LDN), melyet az Egyesült Nemzetek Egyezménye az Elsivatagosodás Elleni 
Küzdelemről (United Nations Convention to Combat Desertification; UNCCD) is 
megfogalmazott. Orr és munkatársai (2017) a minap publikálták az LDN tudományos, 
koncepcionális keretrendszerét, melyben hangsúlyos szerepet kapott a vizsgálati módszerek 
térbelisége. 

A talajok sokrétű jelentőségét és a talajerőforrásokkal való gazdálkodás globális kihívásait 
felismerve az ENSZ Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 2012-ben létrehozta a Global Soil 
Partnership (GSP) programot, amely mára intézményesült formában szolgálja a talajokkal 
kapcsolatos információs igényeket (lásd: http://www.fao.org/global-soil-partnership/en/). A 
globális program kontinensenként szerveződő regionális partnerségekre tagozódik, benne a 
European Soil Partnership (ESP) az európai társszervezet. A globális partnerség központja 
Rómában a FAO központban, az európai partnerség központja az Európai Bizottság Közös 
Kutatóintézetében (JRC), az Európai Talajadat(!) Központhoz (ESDAC) rendelve működik. 

A GSP koordinációjában formálódik az „International Network of Soil Information Institutions 
(INSII)” hálózat. A hálózat (INSII) tagjaként működő nemzeti talajinformációs intézmények 
feladatai közé tartozik többek között: 

 részvétel a nemzetközi talajadat-harmonizációs szakmai irányok meghatározásában, 

 részvétel az adott ország talajadatainak és információs rendszereinek nemzetközi 
harmonizálásában,  

 a globális talajadatokkal harmonizált nemzeti talajadatok és információk 
rendszerezése és megosztása, 

 származtatott információk képzése és interpretálása a hazai és nemzetközi 
talajpolitikák támogatásához.  
Az INSII felépítéséről és működési rendjéről teljes áttekintést a www.fao.org./3/a-

bl102e.pdf dokumentum ad. A globális partnerség egyik első közös terméke a világ talajainak 
új szerves-szén térképe (Global Soil Carbon Map), amelynek globális publikálását 2017. 
december 5-ére, a Talajok Világnapjára tervezik. A Global Soil Partnership különböző 
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programjaiban alapvetően támaszkodik az INSII által közvetített információkra (pl. a talajjal 
kapcsolatos fenntartható fejlődési indikátorok kidolgozása és monitorozása terén). 

A Nemzetközi Talajtani Unió (IUSS) Digitális talajtérképezés munkacsoportjának 
kezdeményezésére egy globális konzorcium jött létre, melynek célja, hogy egy új, digitális, 
nagy részletességű, világ „talajtérkép” (Global Soil Map; GSM; 
http://www.globalsoilmap.net/) jöjjön létre a legkorszerűbb talajtérképezési technológiák 
felhasználásával, melyeket a talajtulajdonságok nagy felbontású térbeli becslésére 
dolgoztak ki. Az új globális „talajtérkép” standardizált horizontális és vertikális felbontásban 
előállított tematikus térképek összessége, melyek elsődlegesen alap, kvantitatív 
talajtulajdonságokat jelenítenek meg. Ezek felépítése azonban olyan, hogy 
felhasználásukkal könnyedén származtathatók legyenek további interpretált és funkcionális 
bővítmények, amelyek célja, hogy a döntéseket segítsék számos globális kérdésben, mint 
például az élelmiszer-termelés, az éhezés felszámolása, a klímaváltozás és a környezet 
pusztulása. Az egész kezdeményezés hátterében az a felismerés áll, hogy jelentős szükséglet 
mutatkozik globális szinten (is!) a pontos, naprakész és térben explicit talajinformációkra, 
melynek szükségességét a modellező közösség, a földhasználók, a politika formálók és a 
döntéshozók egyaránt kifejezték. Az igény szerencsés módon egybeesik azzal a hatalmas 
technológiai ugrással, amely a talajra vonatkozó információk gyűjtésében és azok térbeli 
becslésének kivitelezésében (összességében a talajtérképezésben) az utóbbi időszakban 
kezdődött és jelenleg is zajlik (lásd következő szakasz). 

A fent körvonalozott nemzetközi folyamatok következménye és eredménye, hogy a 
nemzetközi szervezetek (ENSZ, FAO, UNCCD, OECD, EU, etc.) szakmailag illetékes képviselői 
felismerték a talajtérképezés és a térbeli talajinformációk rendelkezésre állásában 
bekövetkezett paradigmaváltást. Érdekes folyománya pedig, hogy ha egy tagország egy 
adott célú adatszolgáltatásban nem tud, vagy nem szándékozik az elvárásoknak megfelelő 
alapokon adatokat szolgáltatni, akkor felajánlják arra képes és megfelelő kapacitással 
rendelkező nemzetközi, szakmai szereplők (ESDAC, ISRIC etc.) térképezési tudását és 
erőforrásait az adatszolgáltatáshoz szükséges térképezési feladatok ellátására. Ehhez vagy 
nemzetközi (nem akkreditált, reprezentativításában gyakran megkérdőjelezhető, nem 
feltétlen teljeskörű és naprakész adatokat tartalmazó) adatbázisokból veszik a referencia 
adatokat. Ebben az esetben az adott ország területére nem várhatóak olyan pontosságú 
térképi termékek, mint a nemzeti adatokból kiindulva. Éppen ennek felismerése vezetett egy 
másik megoldási javaslathoz a legutóbbi időkben, mely szerint a segítség fejében és egyben 
annak elvégzéséhez, mintegy fizetségképpen, az adott ország által gyűjtött adatok 
„beszolgáltatását” kérik.  

Hazánk óriási hagyományokkal bír a klasszikus talajtérképezésben, a világ döntő részéhez 
viszonyítva alapadatokkal jól ellátott és a korszerű módszerek alkalmazásában, sőt 
fejlesztésében is élen jár és mára hatalmas tapasztalattal bír. Mindezek okán, de a térbeli 
adatokra általánosan jellemző stratégiai megfontolások miatt is, Magyarország nem 
engedheti meg, hogy olyan helyzetbe hozza magát, hogy a nemzetközi porondon a térbeli 
talajinformációk kezelése terén „tudás segélyre” szoruljon. Éppen ellenkezőleg, aktív 
szereplőként a tudás transzfer szolgáltatói oldalán kellene teret foglalnia. Ehhez a 
döntéshozásban illetékes és azt tudományosan alátámasztani képes szakmai szereplők 
együttműködésre törekvő, előrelátó, hosszabb távra tervező hozzáállása és koordinált 
munkája szükséges. 
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A digitális talajtérképezés keretrendszere 

 
A talajtérképezés célja a talajtakaróra vonatkozó tematikus ismeretek térbeli viszonyainak 
feltárása és megjelenítése. A talajtérkép olyan tematikus térkép, amelyen a tematikát 
valamely, a talajokra vonatkozó információ határozza meg. Ez lehet elsődleges vagy 
másodlagos (származtatott) tulajdonság, illetve osztály, valamint a talaj funkcióira, 
folyamataira, szolgáltatásaira vonatkozó ismeret. Az elsődleges (akár kvantitatív, akár 
kvalitatív) talajtulajdonságokat, osztályokat megjelenítő térképek szerkesztésének 
legnagyobb és megkerülhetetlen kihívása a lokális ismeretek regionalizálása, azok térbeli 
kiterjesztése. A talaj egyes tulajdonságainak megismerése mintavételezéssel történik, ami 
definit módon pontszerű információt szolgáltat, térkép készítéséhez a pontokra vonatkozó 
adatokat megfelelően választott módszerrel pedig térben ki kell terjeszteni. A 
talajtérképezés fejlődése bizonyos szempontból e módszerek tárházának tudatos bővítése a 
mentális térhasználattól a talaj-táj modellek alapján történő (alap)térképi lehatároláson át a 
különböző (mechanikus, geometriai, térinformatikai, geostatisztikai) interpolációs 
módszerekig, illetve a talajképződési folyamatok egyes komponenseire vonatkozó térképi 
alapú környezeti adatok segédváltozókként való bevonásáig. 

A mintavételezésen alapuló térképezés inherens módon prediktív, a fel nem keresett 
helyekre vonatkozóan csak becsülhető az aktuális változó értéke, illetve osztálya. A térbeli 
becslés történhet: 1. kizárólag a térképezendő változó figyelembevételével, annak térbeli 
tulajdonságai alapján; 2. szintén a térképezendő változó alapján, de a kiterjesztés 
érvényességének korlátait egyéb térképi alapú kiegészítő információk szolgáltatják; illetve 3. 
minden becslési pontban kisegítő környezeti segédváltozó(k)ra támaszkodva. 

A talajok térbeli változékonyságának leírására alapvetően két, egymásnak látszólag 
ellentmondó, de egymást kiegészítő koncepció használatos. Az egyik megközelítés 
lényegében a hasonlóságra épít és alapvetően objektum alapú. Homogén, vagy becsülhető 
összetételű aggregátumokból álló térképi egységekkel, talajfoltokkal reprezentálja a 
talajtakarót. Ennek térképi megjelenése a jelentősen nagyobb hagyományokkal rendelkező 
klasszikus talaj(folt)térkép. E talajtérképekbe foglalt modell szerint a talajtulajdonságok a 
térképi egységeken belül az adott felbontásban homogének vagy kartográfiailag tovább nem 
bontható formában heterogének; a folthatároknál pedig a térképezendő 
talajtulajdonság(ok)ban szakadás van. A másik megközelítés a talajtulajdonságok folytonos 
térbeli változását hangsúlyozza. A térképezendő talajtulajdonságot cellánként becsüljük, a 
térbeli felbontást pedig a cella mérete határozza meg. A térinformatikai raszteres 
adatmodellek ezen reprezentációhoz ideális keretet biztosítanak. Megemlítendő, hogy 
léteznek a két koncepció közötti kompromisszumos megoldások, pl. a fuzzy modellezés által 
a talajtérképezés számára nyújtott lehetőségek. 

A tematikus térképek jellemzően a tematikus ábrázolásból és a topográfiai 
alapinformációkat szolgáltató térképi alapból állnak. A talajtérképezés is hagyományosan 
támaszkodik alaptérképi támogatásra egyrészt az ábrázolandó talajtulajdonság térbeli 
változékonyságának értelmezésére, modellezésére és főképp a talajfoltok lehatárolására; 
másrészt a véglegesített tematikus térképi információ megjelenítésének is keretét, illetve 
hátterét adják. 



298 

A talajtérkép a talajtakaró célspecifikus térbeli modellje, melynek megalkotása a 
talajképző folyamatok szem előtt tartásával történik. A talajtérképezésben hatalmas 
változást hozott az egyes talajképző tényezők szerepének numerikus formalizálása. A 
digitális talajtérképezés térinformatikai környezetben integrálja a talajtani és környezeti 
adatokat, a klasszikus talajtani tudást és a modern adatbányászati, geostatisztikai 
módszereket. További lehetőség a cél-specifikusan, feladat-orientáltan elvégzett 
elemzések eredményeként a felhasználói igényeket célzottan és optimálisan kielégítő 
talajtérképek megalkotása, amiben jelentős szerep hárul az archív, de digitálisan már 
feldolgozott talajtani adatokra. 

A talajtérkép fenti definíciójának három központi tényezőjét érintően is jelentős és 
lényegében egyidejű változások történtek, amelyek hatásának köszönhető a digitális 
talajtérképezés megerősödése, majd elterjedése az utóbbi évtizedben.  

 A talajképző folyamatok egyes szegmenseire közvetve vagy közvetlenül vonatkozó 
térinformatikai (térbeli és egyben digitális) információk egyre nagyobb mennyiségben, egyre 
nagyobb térbeli felbontásban és egyre olcsóbban váltak elérhetővé. 

 Az így elérhető ún. környezeti segédinformációk és a talajok egyes jellemzői közti, 
néha igen bonyolult és áttételes kapcsolatok számszerűsítésére determinisztikus modellek 
híján is hatékony alkalmazható matematikai (geo)statisztikai és adatbányászati eszközök 
jöttek létre. Eredendőn ugyan teljesen eltérő szakterületek problémáinak kezelésére, de 
jelen kontextusban számos esetben mégis jól adoptálhatóaknak bizonyultak. 

 A globalizációs folyamatokkal párhuzamosan nyilvánvaló vált, a világ talajtakarójának 
ismerete mily nagymértékben inhomogén. Ez egyrészt a Világ nagy részén csak igen 
korlátozott konkrét talajtani adatok alapján is viszonylag megbízható talajtérképek 
előállítását és ezzel ezen területek talajtérképi információkkal való legalább minimális 
lefedettségének elérését indukálta. Másrészt az egységesítés alapjainak kidolgozását, hiszen 
(legalábbis ahol volt ilyen) a korábbi térképezések nemzetállamok szintjén, független 
módszertanok alapján történtek, melynek eredményeképpen a természet földrajzilag 
folyamatosan változó talajtakaró leképezésében az országhatárok mentén mégis 
mesterséges törések mutatkoznak. 
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2. ábra A digitális talajtérképezés koncepciója 

 

A digitális talajtérképezés (DTT) lényege (2. ábra): a talajra vonatkozó, mintavételből 
származó információk térbeli kiterjesztése a térképezendő területre teljes fedettséget 
biztosító, a talajképződési folyamatokkal, illetve azok következményeivel kapcsolatban álló, 
környezeti tényezőkre vonatkozó térbeli változók segítségével. A DTT az úgy nevezett 
SCORPAN egyenlet segítségével formalizálható:  

Stulajdonság vagy osztály = f (S, C, O, R, P, A, N), 

ahol a baloldalon a térképezendő kvantitatív vagy kvalitatív talajtulajdonság vagy 
általánosabban vett talajtani jellemző szerepel, a jobb oldalon pedig a talajképző folyamatok 
(Climate, Organisms, Relief, Parent material, Age and geographic positioN; azaz: Klíma, 
Növényzet, Domborzat, Alapkőzet, Kor, Földrajzi helyzet) az adott célváltozóra prediktív 
realizációi, kiegészítve a talajra vonatkozó (S) egyéb hasznosítható és rendelkezésre álló 
térképi alapú adatokkal. A leggyakrabban használt környezeti segédváltozók egyrészt a 
digitális domborzatmodellekből származtatott morfometriai deriváltak, másrészt a 
távérzékelés által szolgáltatott többidőpontú, multispektrális képi információk. A függő 
(térképezendő) és független (a térképezést segítő) változók közti kapcsolat funkcionális 
realizációjára (f) számos módszer ismeretes, amelyek alapvetően az alábbi három csoport 
egyikébe tartoznak. 

 Amikor a prediktív térképezés kizárólag a térképezendő változóra rendelkezésre álló 
adatok alapján történik, térbeli interpolációról beszélünk, aminek hátterében Tobler Első 
Földrajzi Törvénye áll, mely szerint „Minden mindennel összefügg, de az egymáshoz 
közelebbi dolgok közti kapcsolatok erősebbek”, ami a térbeli autokorreláció koncepciójának 
egy alternatív megfogalmazása. Az ide tartozó módszerek lényege, hogy a földrajzi 
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(geometriai) térben működnek. A különböző interpolációs eljárások azokat, amelyeknél a 
környezeti elem sztochasztikus modellezése dominál, geostatisztikai módszereknek hívjuk.  

 Amikor a predikciót környezeti segédváltozókra alapozva próbáljuk kivitelezni, a 
legfőbb kihívást a térképezendő változó és a térképezésben használt prediktor változók közti 
kapcsolat kvantifikálása jelenti. Különböző általánosított osztályozási, azaz adatbányászati 
módszerek ezen feladat megoldására megfelelőnek bizonyultak. Ezen eljárások alapvetően a 
fázistéret vizsgálják, annak szerkezetét elemezve a rejtett és/vagy komplex kapcsolatok 
feltárása érdekében. Regressziós és osztályozó fákat, véletlen erdőket, neurális hálókat, 
különböző Bayesi módszereket, support vector machines-t és egyéb további módszereket 
alkalmaznak sikerrel különböző digitális talajtérképezési feladatokban. 

 Vannak továbbá olyan módszerek, amelyek nem kizárólag a földrajzi vagy a fázistérre 
koncentrálnak. A két leggyakrabban használt eljárás a ko-krigelés, illetve a regresszió 
krigelés. A ko-krigelés során a geostatisztikai interpolációt egy sűrűbben mintavételezett és a 
térképezendő változattal térben korreláló segédváltozó teszi hatékonyabbá. A regresszió 
krigelés során a térképezendő változó varianciáját két részre osztjuk: a trendet a 
segédváltozók segítségével elvégzett többváltozós lineáris regresszió eredményével 
becsüljük; a magyarázott részen felül megmaradó rezidumokat ezt követően krigelés révén 
interpoláljuk. A végeredmény a determinisztikus és a sztochasztikus tényező eredőjeként áll 
elő. Mind a determinisztikus, mind a sztochasztikus tényező modellezésére újabb és újabb 
eljárások nyernek teret, illetve ezek lényegében tetszőleges kombinációja kap szerepet 
legújabban a digitális talajtérképezés gyakorlatában. 
A térbeli kiterjesztés lehetőségeinek és a potenciálisan elérhető környezeti segédváltozók 
tárházának köszönhetően számos lehetőség adódik egy adott talajtérkép származtatására. 
Azaz nem csak egy és kizárólagos módszer alapján készíthető el egy adott adatigényt 
kielégítő térképi állomány, hanem kompetitív módszercsaládok és háttér információk 
számos kombinációja szerint. Másképp fogalmazva egy adott célt kielégítő térkép maga is 
számos realizáció formájában születhet meg, amelyek tematikus tartalmuk, felbontásuk, 
pontosságuk, megbízhatóságuk szerint különbözhetnek. Cél-specifikus digitális 
talajtérképezés keretében a térképi termék paraméterei előre specifikálhatók, így a 
megalkotásához felhasználandó módszerek és segédinformációk az alapján jelölhetők ki, 
mennyiben képesek az adott elvárást teljesíteni. A DTT alkalmazása túlmutat az elsődleges 
és másodlagos talajtulajdonságok térképezésén, hatékony eszközként lehet rá támaszkodni a 
talajok magasabb szintű, általánosabb jellemzőinek (folyamatok, funkciók, szolgáltatások) 
regionalizálásában is. Egy meghatározott területre vonatkozó, talajtani céltérkép 
előállításához a következőkre van szükség: 

 A céltérkép paramétereinek megadására (tematikus tartalom, felbontás, pontosság, 
megbízhatóság); 

 A térképezendő változóra vonatkozó adatokra, amelyek mennyisége és minősége a 
céltérkép tervezett paramétereivel összhangban áll; 

 Az adott területre teljes fedettséget biztosító, a cél tematika szempontjából releváns 
talajképződési folyamatokra vonatkozó, térképi alapú környezeti segédadatokra a céltérkép 
felbontásával összemérhető térbeli felbontású reprezentációban; 

 A SCORPAN egyenlet funkcionális végrehajtását lehetővé tevő módszer(ek) 
kiválasztására és a rendelkezésre álló térinformatikai-geomatematikai környezetben történő 
implementálására. 
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A digitális, térképi alapú talajtani adatigények 

kiszolgálásának hazai lehetőségei 

A talajokra vonatkozó térbeli adatok elérhetőségében nagy különbségek tapasztalhatók az 
egyes országok között. Magyarország azok közé tartozik, melyek jelentős hagyományokkal 
bírnak a talajtérképezések terén. Hatalmas mennyiségű talajtani információ érhető el, az 
adatgyűjtések különböző léptékekben történtek a gazdálkodásitól az országos szintig. Az 
egymást követő térképezések felvételezési célja és módszere is különbözött, így az eltérő 
célok eltérő talajtani jellemzők hangsúlyozásához vezettek. Az 1980-as évektől kezdődően 
a térképi alapú talajtani információk jelentős része került digitális feldolgozásra és épült be 
különböző térbeli talajinformációs rendszerekbe (TTIR). A két leginkább ismert és széles 
körben használt TTIR az AGROTOPO és a Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer (DKTIR) 
az MTA ATK TAKI fejlesztésének eredménye. Minden előnyük ellenére is azonban ezen 
adatbázisok eredeti adatrendszere nem a mai igények kielégítésére jött létre és semmi 
esetre sem tekinthetők omnipotensnek. 

 
 

3. ábra Térképi alapú talajtani információk különböző léptékekben és méretarányokban. 
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Az első, hazai, széles körben használt térképi alapú adatrendszer az AGROTOPO, mely a 
„Magyarország agroökológiai potenciáljának felmérése” című országos program keretében 
elkészült 1:100.000 méretarányú „Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó 
tényezők” térképeinek térinformatikai feldolgozásával készült. Az adatbázis országos és 
regionális szinten hasznosítható adatokat szolgáltat. A talajjal kapcsolatos különböző 
tevékenységekhez (környezetvédelem; racionális művelési ág és vetésszerkezet; termőhely-
specifikus precíziós agrotechnika; nedvességforgalom-szabályozás; földértékelés; 
talajvédelem stb.) ennél részletesebb térbeli felbontású térképi alapú talajtani információk 
szükségesek. Ezen igények részleges kielégítésére a korábbiakban született, átnézetes és 
nagy méretarányú, gyakorlati felhasználás orientált térképekre lehet számítani digitális 
feldolgozásuk után, térinformatikai környezetben széleskörűen elérhetővé téve őket. Az 
egész ország területére elvégzett Kreybig-féle átnézetes talajismereti térképezés során 
felgyülemlett információkincs digitális feldolgozásának és az ezen alapuló Digitális Kreybig 
Talajinformációs Rendszer (DKTIR) kialakításának bizonyos szempontból kitüntetett szerep 
jutott, mivel ez a legrészletesebb, az ország teljes területére elkészült térképi alapú talajtani 
adatrendszer. A DKTIR a Kreybig-féle térképezés adataira épülő, de egyúttal a térinformatika 
nyújtotta lehetőségeket is kihasználó országos, térbeli talajinformációs rendszer, mely az 
igények változására reagálva, maga is folyamatosan alakul, lehetővé téve a rugalmasabb és 
többcélú felhasználását számos feladat-specifikus, digitális talajtérképezési eljárásokra épülő 
alkalmazásban. Az 1960-tól 1970-ig az ország mezőgazdasági területének mintegy 
kétharmadára elkészült genetikus üzemi térképek és tematikus kartogramok, valamint a 
Nemzeti Földértékelési Program keretében összegyűjtött talajtani információk egységes 
módszertan szerinti térinformatikai feldolgozása a következő fokozat a különböző 
mezőgazdasági termelőegységek korszerű, táblaszintű talajtani információkkal történő 
ellátása irányában. 

 

 

 
4. ábra A térbeli talajinformációs igények kielégítésének szintjei. 
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A talajfolt alapú vektoros adatbázisok sokrétű felhasználhatóságuk ellenére is statikusnak 
tekintendők. A georeferált talajszelvényeken alapuló adatbázisok a többszempontú 
felhasználhatóságuknak köszönhetően messze nagyobb potenciált biztosítanak. Az 
Agrotopográfiai térképek szintetizáló munka eredményeként születtek meg. A DKTIR esetén, 
a térképmű alapján készült talajfolt adatbázis a felvételezés egyszeri, adott 
szempontrendszer szerint szerkesztett terméke. Másrészről a Kreybig térképezés összes 
felvételezési információja digitális formában rendelkezésre áll, amely viszont számos újabb, a 
feldolgozottságának köszönhetően digitális térképezési feladatban is felhasználható. 

A talajok állapotára, folyamataira, funkcióira vonatkozó térképi alapú információk iránti 
kereslet mindeközben folyamatosan bővül. A korábbi felvételezések által szolgáltatott, 
illetve az azokból levezetett térképi alapú információk emiatt már nem feltétlenül 
elégségesek, számos esetben a döntéshozók jelenlegi igényeinek kielégítésé sem történhet 
meg megfelelő hatékonysággal, szükség van a létező talajtani információk kiegészítésére, 
javítására, harmonizációjára és integrálására. 

A hazai digitális, térképi alapú talajtani adatigények aktuális kiszolgálására többféle 
lehetőség adódik. Az ideális megoldás minden felmerülő probléma esetén egyedi, specifikus, 
térben és tematikusan is nagy részletességű adatgyűjtés lenne. A talajokra vonatkozó adatok 
gyűjtésének globálisan is jellemző beszűkülése azonban hazánkban is felváltotta a korábbi 
idők adatbőségét. A helyzet mind történeti visszatekintésben, mind jelen szervezettségét 
tekintve is elszomorító.  

Magyarországon a XX. században eltérő célokkal és felbontásban, országos talajtérképezések 
folytak, melyek tudományos alapjait olyan kutatóhelyek dolgozták ki, mint a Magyar Királyi 
Földtani Intézet, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Intézete. Az 
utóbbi évtizedekben azonban annak ellenére, hogy azt egyre több cél kiszolgálására is 
igényelnék, új talajtérképezés megtervezésére és megindítására nem sikerült programot 
indítani, forrásokat allokálni. Másrészről számos egyéb környezeti elemmel ellentétben 
Magyarországon nincs olyan központi szervezet (mint például a légkör esetén az OMSZ; a 
víz esetén a korábbi VITUKI vagy VKKI, illetve jelenleg az OVF; földtani közeg esetén az 
MFGI), amely a talajokra vonatkozó adatok gyűjtéséért felelős lenne, azt tudományos 
alapokon, célirányosan tervezné, koordinálná. Pedig adatgyűjtések folynak, csak 
széttagoltan és a gyűjtött adatok nemhogy egy jól felépített adatinfrastruktúrában lennének 
elérhetők az egyes állami, kutatási, gyakorlati szereplők sokrétű igényeinek megfelelően, 
hanem még az egyes intézményeken belül felmerülő, nem a gyűjtéssel kapcsolatos kérdések 
megválaszolásában sem hozzáférhetők kívülállók számára. Ráadásul az adatok gyűjtésének 
körülményeit kevésbé hatják át a tudományos igények, és tervezésük során egyáltalán nem 
vettek figyelembe olyan követelményeket, amelyek az adatok térképezében való 
alkalmazhatóságukra vonatkoztak volna. Szerencsére a talajtérképezés korszerű módszerei 
segítségével ez utóbbi nehézség a korábbiakhoz képest könnyebben kezelhető, de egy 
koherens rendszerben kivitelezett, mintavétel optimalizáció által tervezett térbeli 
adatgyűjtés hatékonysága ezt messzemenően meghaladná. Az adatok többszörös és 
többrétű hasznosulása pedig elkerülhetővé tenné az információszolgáltatás felesleges 
ismétléseit és zsákutcáit egyaránt. 

Archív és aktuális talajtani, valamint kiegészítő környezeti adatok, illetve térinformatikai és 
alkalmazott matematikai módszerek feladat specifikus integrációja megteremti a 
célspecifikus digitális talajtérképezés alapjait. A digitális talajtérképezés nemzetközi 
tapasztalatai egyrészt alátámasztják azt a feltevést, mely szerint kvantitatív (klasszikus 
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matematikai statisztikai, geostatisztikai, adatbányászati és térinformatikai elemeket ötvöző) 
módszerekkel feltárhatók és a digitális talajtérképezés számára formalizálhatók: 

 a különböző talajtani felvételezések, térképezések során gyűjtött adatok belső,  

 az ezekből a szakértői tudás alapján szerkesztett térképek térbeli és  

 ezeknek, a talajok keletkezésében és folyamataiban részt vevő egyéb környezeti 
elemekkel való külső összefüggései.  

Ugyanezen tapasztalatok másrészt nyilvánvalóvá teszik, hogy nincsenek univerzálisan 
használható módszerek, továbbá azt is, hogy az eredmények pontossága és megbízhatósága 
nagyban függ a felhasznált talajinformációs nyersanyag mennyiségétől és minőségétől.  

A céltérképek előállításának fontos momentuma, hogy modellezése, levezetése, 
szerkesztése során a tematikus és térbeli pontosságot meghatározó tényezők milyen 
hatással vannak egymásra és az eredményre. A módszer elemeinek milyen jellegű 
harmonizációját és fokú finomhangolását kell elvégezni az optimális eredmény elérése 
érdekében. A céltérkép megvalósulásában ugyanolyan meghatározó szerepe van a 
bemenő (adat) oldali lehetőségeknek, mint a kimenő (cél) oldali elvárásoknak. 

 

5. ábra A célorientált digitális talajtérképezés keretrendszere. 

 

A hazai talaj téradat infrastruktúra megújulása a nemzetközi trendeknek megfelelően 
megkezdődött. Vannak, voltak ugyan az országos szinten (is) félresiklott próbálkozások 
(kísérletek egyes térképek „omnipotenssé” nyilvánítására, módszerfejlesztési, vizsgálati 
zsákutcák), de a fősodorba tartozó munkálatok jellemzően a rendelkezésre álló erőforrások 
maximális kiaknázásával, az igényekkel és nemzetközi irányokkal szinergiában zajlanak. Ezek 
keretében az elmúlt egy-két évben folyamatosan születtek országos fedettségű, tematikus 
talajtulajdonság térképek (termőréteg vastagság, textúra, szemcse frakciók, szabadföldi 
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vízkapacitás, szervesanyag tartalom, CaCO3 tartalom, pH) a talaj egyes rétegeire 
vonatkozóan különböző digitális talajtérképezési módszerek felhasználásával, részben a 
GlobalSoilMap.net specifikációi szerint, részben azok kisebb-nagyobb mértékű 
változtatásával (mélység közök, felbontás, tulajdonság definíció) a felhasználói igények 
figyelembevételével. Az egyes célváltozók modellezése különböző térbeli kiterjesztési 
eljárások sorával történik (a módszerek, referencia és prediktor adatok változtatásával), 
melyek közül az eredmény térképekre elvégzett pontossági vizsgálatok alapján választják ki a 
legjobban teljesítőt és egyben az azt szolgáltató paraméter együttest (referencia talajadat, 
segédváltozó sokaság, módszer).  Az elkészült, elsődleges térképeket tovább is hasznosítják 
általánosabb értelemben vett talajtérképek kidolgozásához, amelyek másodlagos 
tulajdonságokat, funkciókat és szolgáltatásokat regionalizálnak. Központi szerepet játszik a 
kutatásokban a digitális talajtérképezési és a térbeli modellezési módszerek pontosságának, 
megbízhatóságának lokális és globális becslése, javítása és optimalizálása, az előállított 
térképek térbeli bizonytalanságának becslése és annak széleskörű, ugyanakkor cél-specifikus 
kommunikációja. 

Az elkészült termékek sokrétűen hasznosultak többek közt az agrárkörnyezeti programok 
területi lehatárolása, öntözésre alkalmas területek kijelölése, természeti hátrányokkal 
érintett területek lehatárolása, belvíz területi előfordulásának kockázati modellezése, erózió 
és defláció veszélyeztetettség térképezése, meteorológiai folyamatok előrejelzése, 
mezőgazdasági kárelhárítás rendszer működésének támogatása, ökoszisztémaszolgáltatások 
térképezése, országos területrendezési terv számára kiváló és jó termőhelyi adottságú 
szántó területek lehatárolása során. A felsorolást hosszasan lehetne folytatni további 
potenciális felhasználási irányokkal és célokkal, melyeket az előbbiekkel összemérhető 
fontosság, illetve adatigény jellemez, de elvégzésük vagy régóta húzódik, vagy túl sok 
kompromisszum mellett zajlott/zajlik. Ilynek a földértékelés megújítása, egy operatív 
termésbecslés rendszer kialakítása és működtetése, üvegházhatású gázok mezőgazdasági 
eredetű kibocsátási leltára, nitrát érzékeny területek lehatárolása, extrém hidrológiai 
események (aszály, árvíz) kialakulásának és területi előfordulásának és kockázatának 
modellezése. Az említett célok egy része ráadásul az adott feladat ismételt (általában 5, 7 
évenként) elvégzésével, illetve (kvázi)folytonos működéssel jár, melyek során a felhasznált 
térbeli talajinformáció megújítása egyben az eredmények javított felülvizsgálatát, újra 
gondolását, illetve folyamatosan frissülő javulását eredményezheti.  
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6. ábra A hazai talaj téradat infrastruktúra megújulása keretében született és tervezett térképi termékek 
összefoglaló táblázata. 

 

Az adatigények időbeliségéhez kapcsolódik a digitális talajtérképezés egyik, talán leginkább 
perspektívikus továbbfejlesztési lehetősége. A hagyományos talajtérképek megalkotása 
hosszadalmas folyamat eredménye, kezdve a felvételezéstől, a talaj-táj modellek adott 
környezetben való leképezésén át, a végtermékek kartografálásáig. Ezért a klasszikus 
térképek kapcsán fel sem merülhetett gyorsan változó talajjellemzők regionalizálása, illetve 
a térképek gyakori felülvizsgálata, reambulációja, horribile dictu utólagos javítása, 
pontosítása. A térképek robosztus információk megjelenítésével hosszabb távú 
felhasználásra készültek. A digitális talajtérképezés jelentősen lerövidítette az adattól a 
térképig vezető folyamat időtartamát, lehetővé tette továbbá a felhasználói igények 
nagyságrendekkel rugalmasabb figyelembevételét. A digitális talajtérképeket a tematikus 
robosztussággal szemben a feladat-orientáltságban, a célspecifikusságban megmutatkozó 
funkcionalitás jellemzi. Egy-egy térbeli kiterjesztés eredménye azonban továbbra is egy 
konkrét térkép, amelynek minőségét, használhatóságát meghatározza a felhasznált (i) 
referencia talajadatok, (ii) környezeti segédadatok és (iii) módszer hármasa. A három 
komponens elemeinek permutálásával ugyan a céltérkép több reprezentációban is 
előállítható, melyek közül gondosan elvégzett pontosság, megbízhatóság, hasznosíthatóság 
értékelés alapján áll elő az optimális eredmény. Az adatok körének bővülése, azonban új, az 
előzőtől független optimalizációs folyamat elvégzését igényli. A digitális talajtérképezési 
keretrendszer adatbővítésének és folyamatainak intelligens automatizálása azonban új 
lehetőségeket rejt. Elsődlegesen magában az optimalizációs folyamatban, hisz egy 
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automatizált környezetben a térképezési komponensek elemeinek permutálása, csakúgy, 
mint az egyes futtatások eredményének értékelése lényegében korlátozás nélkül 
elvégezhető.  Talán ennél is fontosabb azonban a következő. Mivel a modellezésben 
felhasznált akár referencia, akár a térbeli modellezést segítő környezeti (minőségi!) adatok 
mennyiségének növekedésével a céltérképek becslési pontossága nő, ezért az 
automatizálás által lehetővé tett, folyamatos újrafuttatások révén akár egy minimális 
növekmény is eredményesen hasznosítható. Végül, de nem utolsó sorban mód nyílik egy, 
mindig a legfrissebb adatokon alapuló, dinamikus térképi szolgáltatási potenciál 
kialakítására. 

 

 

7. ábra Az alap talajtulajdonságokra vonatkozó térképi termékek tovább hasznosításának lehetőségei. 
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8. ábra Példa a megújult térbeli talajinformációk kartografált megjelenítésére a térképezés kivitelezésére és 
eredményére vonatkozó metaadatok feltüntetésével. 

Röviden összefoglalva a térbeli talajinformációk (alap és általánosabb értelemben vett talajtérképek) 

értelmezésének és előállításának új paradigmája a következőkre épül: 

- A talajjellemzők térképi megjelenése térbeli becslés eredménye. 
- A térbeli becsléshez a legteljesebb és egyben az aktuálisan elérhető legpontosabb 

eredményeket biztosító adatok mind a térképezendő változó, mind a modellezésben használt 
segédváltozók részéről. 

- A térbeli becslés alapja a térképezendő területre teljes fedettséget biztosító, a talajképződési 
folyamatokkal, illetve azok következményeivel kapcsolatban álló, környezeti tényezőkre 
vonatkozó térbeli változók és a térképezendő talajtulajdonság kapcsolatának modellezése. 

- A térbeli modellezés geoinformatikai környezetben történik geostatisztikai és adatbányászati 
módszerek, illetve ezek kombinációinak felhasználásával. 

- A térképi végtermék a felhasznált referencia és segédadatok, illetve a módszer(ek) hármasának 
eredménye; minősége és használhatósága ezek függvényében alakul. 

- A korszerű módszerek a térképi eredményen túl a térbeli becslések globális és lokális 
pontosságát és megbízhatóságát is szolgáltatják. 

- Az új környezetben előállított talaj téradatok (talajtérképek) tematikájukban, azok 
reprezentációjában, mélységi vonatkoztatási lehetőségeikben messze túl mutatnak a korábbi 
térképek által közvetített tematikus tartalmakon. 

- A térképezett talajtani változókat a tematikai robosztussággal szemben a feladat-
orientáltságban, a célspecifikusságban megmutatkozó funkcionalitás jellemzi. 
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Javaslatok 

 
Elsődleges feladat a térbeli talajinformációs igények leltárának elkészítése, összekötve az 
adatok körének az igények és lehetőségek felmérésével és összehasonlító elemzésével 
történő harmonizálásával. Ezek alapján kerülhet sor a térbeli kiterjesztés céljából, illetve 
annak elvégzését támogatni képes talajinformációk gyűjtését és kezelését megalapozó 
keretrendszer kialakítására. Az adatgyűjtések térképezési célokra történő, tudományos 
alapokon optimalizált megtervezését követően következik az országos talaj téradat 
infrastruktúra kialakítása a (i) cél-specifikusan, feladat-orientáltan elvégzett elemzések 
eredményeként a felhasználói igényeket célzottan és optimálisan kielégítő talajtérképekből, 
(ii) az archív, de digitálisan már feldolgozott, illetve (iii) a már új alapokon kivitelezett, 
aktuális adatgyűjtések során keletkező talajtani adatokból, melynek felhasználói szintjei: 

 nemzetközi kötelezettségek (adatszolgáltatás, országleltár, etc.), 

 állami, kormányzati tervezés, döntés előkészítés, ellenőrzés, etc. (Földművelésügyi 

Minisztérium, Miniszterelnökség, Belügyminisztérium tematikailag érintett egységei, 

Központi Statisztikai Hivatal) 

 intézmények, szervezetek (Országos Vízügyi Főigazgatóság, Országos Meteorológiai 

Szolgálat, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 

Nemzeti Alkalmazkodási Központ, Herman Ottó Intézet, etc.), 

 szakértői hálózatok (talajtani, vízügyi, környezet-, természetvédelmi, falugazdászi 

etc.), 

 kutatás (agrár-, környezet-, föld-, műszaki tudományok, etc.), 

 felsőoktatás (agrár-, környezet-, föld-, műszaki tudományi, geoinformatikai, etc. 

képzés), 

 piaci felhasználók (mezőgazdasági nagyüzemek, ingatlanforgalmazás, biztosítás, etc.),  

 egyéni felhasználók (gazdálkodó, beruházó etc.). 

 
A társadalmi hasznosításra létrehozandó talaj téradat infrastruktúra alapvető jellemzői: 

 cél-orientélt, cél-specifikus, sokszínű, rugalmas termék együttes;  

 a pontosság és a megbízhatóság lokális és globális becslésével kibővítve; 

 feladatorientált és jogosultsági alapon kialakított hierarchikus szolgáltatási környezet. 

 
A kialakítandó keretrendszer és talaj téradat infrastruktúra elemei: 

 tudományos alapokon megtervezett, többcélúan optimalizált mintavétel tervezés; 

 állapotra vonatkozó és terhelési adatgyűjtés; 

 konszenzusosan kialakított adatgazdálkodás; 

 automatizált digitális talajtérképezés és minőség ellenőrzés; 

 térképi alapú adatszolgáltatás. 

 

Elméletben az egyes rendszerelemek rendelkezésre állnak, illetve rendelkezésre állásuk 
biztosítható, a megvalósulás akarat és döntés kérdése. A megfelelő döntés megszületése és 
az erőforrások biztosítása után a következő feladatok elvégzése válik szükségessé: 
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 az elemek rendszerszintű összekapcsolása;  

 az aktuális állapot tudományos alapú áttekintése, értékelése; 

 harmonizáció, visszacsatolások, tudományos alapon történő, optimalizációs 

megtervezése; 

 térbeli kiterjesztés (digitális talajtérképezés) kereteinek kidolgozása és folyamatos 

működtetése; 

 az automatizálás kidolgozása és integrálása; 

 az igények kielégítésére szolgáltatási környezet kialakítása. 

 

A kialakításban és működtetésben illetékességük és/vagy 

érintettségük révén, partnerként kellene összefognia az alábbi 

intézményeknek és szervezeteknek: 

 Földművelésügyi Minisztérium, 

 Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és 

Agrokémiai Intézet,  

 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet,  

 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,  

 Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai, 

 Agrárgazdasági Kutató Intézet, 

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara  

 Központi Statisztikai Hivatal 

 Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali 

Főosztály (korábban FÖMI), 

 Szent István Egyetem, Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem, Pannon Egyetem, 

 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 

 

További potenciális szereplőként lehet tekinteni szakmai 

érdeklődésük és/vagy tapasztalataik okán az alábbi 

intézményekre és szervezetekre: 

 
 Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont 

 Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 

 Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet,  

 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló 

Kutatási Osztály,  

 Magyar Talajtani Társaság  
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Az emberi tevékenység és a klímaváltozás 
hatása a talajban és környezetében lejátszódó 

folyamatokra 

 

MTA ATK TAKI Készítette Bakacsi Zsófia és Makó András 
 

 

Vezetői összefoglaló 

 
A talaj olyan komplex biológiai-szerves-ásványi rendszer, mely a talajalkotó ásványok, a 
szerves anyag (humusz), a víz- és a levegő fázis, illetve a mikroszervezetek különböző 
léptékű kölcsönhatásának eredményeként jött létre. A földi élet fenntartásában játszott 
egyik fontos szerepe, hogy a benne tározott (esetenként a talajvízből is utánpótlódó) 
talajnedvesség révén képes a növények vízellátását csapadékszegény időszakokban is 
kielégíteni. A talajokat fizikai-kémiai-biológiai adottságaik teszik képessé a víz befogadására, 
tározására. A talaj nedvességbefogadó (vízvezető és víztartó) képességét elsősorban a 
szemcseösszetétel, a talajszerkezet (morfológia, méret, stabilitás), a humusztartalom, 
valamint ezekkel összefüggésben a tömődöttség és porozitás határozzák meg.  Az emberi 
tevékenység eredményezheti a talajok szennyezését, leromlását (degradációját). Ennek 
megnyilvánulási formái lehetnek pl. a szerkezeti elemek elaprózódása (porosodás), a 
humuszanyagok mennyiségének és minőségének változása, időszakos vagy tartós 
hidrofóbitás kialakulása, illetve a szerkezeti stabilitás csökkenése, mely végső soron a 
nedvesség befogadására alkalmas pórusteret alakítja át, a vízgazdálkodási tulajdonságok 
változását eredményezi. A művelés hatására bekövetkezhet a felső és/vagy alsó 
talajrétegek tömörödése (pl. eketalp réteg), a növényi gyökerek számára nem, vagy 
nehezen átjárható szintek kialakulása, mely mind a mezőgazdasági termesztést, mind a 
felszínről érkező csapadékvíz mélybe szivárgását akadályozza. A tömődött réteg felett 
megtorlódó víz egyrészt túl bő nedvességviszonyokat eredményez; a pórustér huzamosabb 
ideig tartó víztelítettsége oxigénhiányos állapotot teremt, mely gátolja a növény 
növekedését, befolyásolja a tápanyagforgalmat, megváltoztatja egyes elemek oldhatóságát. 
Másrészt a tömődött szintek alatti talajrétegek vízhiányosakká válnak, növelve az aszály 
kockázatát. 

A Kárpát-medencére prognosztizált klimatológiai változások és a várható vízgazdálkodási 
szélsőségek megjelenése felértékelik a talajok vízgazdálkodási és hőháztartási 
tulajdonságainak ismeretét és ezek várható alakulásának modellezéssel történő 
előrejelzését. Valamennyi talajtulajdonság közvetlenül vagy közvetve hatást gyakorol a 
hidrológiai folyamatokra, melyek a biogeokémiai körfolyamatokat, a talajban raktározott 
tápanyagok forgalmának alakulását, valamint a felszabaduló üvegház-hatású gázok 
forgalmát is befolyásolják. Az egymáshoz kötődő, de térben-időben akár elkülönülő, a 
talajban, vagy a talaj-víz-légkör rendszerben lezajló folyamatok együttese egy-egy 
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vízgyűjtőn belül jól értelmezhető, kölcsönhatásaik eredménye modellezéssel 
szemléltethető. A változások előrejelzését szolgáló modelleknek korábbi mérési-
megfigyelési adatsorokra támaszkodnak, ezért a kifejezetten modellezési célokat szolgáló, 
adott problémára térben és időben specifikus, jól tervezett, monitoring rendszerű 
méréssorok a modellezés alapelemei. Külön kihívást jelent a modellezés számára, hogy a 
korábban statikusnak tekintett talajjellemzők, mint pl. a talajszerkezet, víztartó képesség, 
valamint a talajok szénforgalma (szerves szénkészlete, szén-dioxid felszabadulás mértéke) is 
változhat az emberi tevékenység és a klímaváltozás hatására, potenciális pozitív 
visszacsatolásokat hozva létre az éghajlatváltozással. 

A tervezett munka várható eredménye, hogy a laboratóriumi-, szelvény-, illetve parcella 
szinten folytatott vizsgálatok során kapott eredményeket integrálva és vízgyűjtő szintre 
kiterjesztve modellezzük, hogy egy-egy klímaváltozási forgatókönyv bekövetkezése esetén 
milyen biogeokémiai és vízforgalmi következményekkel számolhatunk egy adott vízgyűjtőn.  

 

Bevezetés 

A klímaváltozás várható meteorológiai hatásai 

 
Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) jelentése szerint „a változó éghajlat a 
szélsőséges időjárási és éghajlati események gyakoriságának, erősségének, területi 
kiterjedésének, időtartamának és lehetséges bekövetkezési idejének megváltozásához 
vezet és példátlan időjárási és éghajlati szélsőségeket eredményezhet” (IPCC, 2011).  

A magyarországi éghajlati szélsőségek változásait összefoglaló jelentés (HREX, 2012) a 
közelmúltra vonatkozóan hőmérséklet és csapadék szélsőségindexek segítségével hasonlít 
össze két időszakot: a megfigyelések kezdetétől napjainkig (1901-2010) és a legutóbbi 30 
évre, a 1981-2010 közötti időszakra. A feljegyzések szerint a nyári napok (napi maximum 
hőmérséklet> 25 ⁰C) száma 8 nappal, míg a hőhullámos napok (napi átlagos hőmérséklet> 
25 ⁰C) száma 5 nappal nőtt a 20. század eleje óta. A fagyos napok (napi minimum 
hőmérséklet <0 ⁰C) száma 10 nappal csökkent ugyanezen időszak alatt. A százaz időszakok 
(napi csapadék < 1 mm) hosszabbodtak, ősszel a legnagyobb a növekedés, 4 nap. A 
nagycsapadékú (20 mm feletti) napok száma kettővel nőtt, a napi intenzitás nyáron nőtt 
meg leginkább. A jövőben várható változások előrejelzése a 2021-2050 és 2071-2100 
közötti időszakokra készült el, a légköri üvegházgáz koncentráció mérsékelt emelkedésének 
feltételezése mellett. Eszerint a nyári napok száma 2021-2050-re átlagosan 16-20 nappal 
nő, a változás a keleti országrészben lesz erőteljesebb. A száraz időszakok maximális hossza 
a közeljövőben nyáron növekszik, míg az évszázad végére tavasszal és ősszel is érezhetően 
nő, a legnagyobb változással a déli és keleti országrészben kell számolni.    A nagycsapadékú 
napok számában már a közeljövőben egyértelmű emelkedés várható tavasszal, ősszel és 
télen is. A magyarországi éghajlati szélsőségek változásait összefoglaló jelentés (HREX, 
2012) szerint hazánkban az elkövetkező években-évtizedekben a szárazság és aszályhajlam 
nyáron növekedni fog, a melegedés hatására meghosszabbodik a tenyészidőszak, a fagyos 
napok száma lecsökken, a nagycsapadékok ősszel és télen érkeznek, a meleg szélsőségek 
növekedése hatással lesz a vízigényre (mind ivóvíz, mind öntözővíz formájában). A sugárzási 
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kényszer megváltozásán alapuló ún. RCP4.5 és RCP8.5 szcenáriókkal végzett legújabb, 2016-
os modellkísérletek előzetes eredményei szerint a fagyos napok évi száma az 1981-2000 
közötti időszak 86-129 napjához viszonyítva 51-95-re, illetve 38-80-ra változik a két 
forgatókönyvben a 2061-2080-as időszakra. 

 

Talajok szerepe a változó klímában 

 

A talaj dinamikusan változó rendszer, melynek környezeti elemekhez való viszonyára a 
visszacsatolási folyamatok összetett rendszere jellemző. A talaj kialakulására, víz- és 
hőforgalmára alapvető hatással van az éghajlat (MÁTÉ et al., 2009). A talaj nedvessége és 
annak dinamikája közvetlenül, vagy közvetve minden biotikus és abiotikus talajfolyamat 
meghatározó része, ezért a klímaváltozás hatásait alapvetően a talajok vízháztartásának 
változásában és az ezzel összefüggő folyamatokban érhetjük tetten (1. ábra).  

Az időjárási szélsőségek növelik az olyan szélsőséges vízháztartási helyzetek 
bekövetkezésének valószínűségét, tartósságát és mértékét, mint az aszály, árvíz vagy a 
belvíz (VÁRALLYAY, 2015, 2016). A fagyos napok számának csökkenésével egyrészt 
megváltozik a talajok nedvesség befogadásra alkalmas időszakának hossza, másrészt a 
hirtelen lezúduló csapadékvíz-terhelés esetében kihívást jelent a talajba beszivárgó, 
tározódó vagy a felszínen elfolyó vízmennyiségek biztonságos kezelése. A klímaváltozás 
hatással lesz a víz, ill. a szél okozta eróziós folyamatokra is, mind annak területi 
kiterjedésére, mind az áthalmozott anyag mennyiségére vonatkozóan. Korlátozott 
beszivárgás esetén az intenzív esőzések felerősítik a felszíni lefolyást, a hosszabbodó száraz 
időszakokban fellépő erős szél kedvez a széleróziónak. Az erózióval sújtott területekről 
eltűnő növényzet okozta felszínborítás változás fokozza a talajerózió mértékét. A lejtős 
területeken detektálható anyagvándorlás, a könnyen elmozduló talajrészek szelektív 
eróziója révén, a lepusztulási és felhalmozási térszíneken az eredetitől jelentősen eltérő 
felépítésű talajszelvényeket eredményez (KERÉNYI, 1991; SZALAI et al., 2016). A 
szedimentációs térszíneken felhalmozódó üledék – a szemcseösszetételével és 
vastagságával összefüggő mértékben – hatást gyakorol a felszín vízáteresztő képességére. A 
csapadék-, hőmérséklet- és párolgási viszonyok változása hatással lesz a talajok 
szervesanyag-dinamikájára, valamint sóforgalmára, befolyásolva a szikesedési 
folyamatokat, okozhat egy adott helyen sófelhalmozódást, vagy sziktelenedést, kihívás elé 
állítva az ehhez a környezethez alkalmazkodott élővilágot. A kórokozók áttelelése, valamint 
ennek pl. az erdőpusztulásban játszott szerepe szintén a klímaváltozás egyik eredője. 
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1. ábra 

A hazai erdő-, csernozjom és réti talajok százalékos vízkészlet változása kukorica 
monokultúrában, a felső 100 cm-es talajrétegben: A. a közeli jövőben (T1-T2 időszak 

között) B. a távoli jövőben (T1-T3 időszak között). A változások számítása a modellezett 30 
éves időszakok (T1: múltbeli referencia 1981-2010; T2: 2021-250; T3: 2071-2100) becsült 

átlagértékeinek figyelembevételével történt (TÁMOP, 2015). 

 
Az iparosodás óta eltelt időben az emberi tevékenység következtében jelentősen 
megváltozott egyes elemek biogeokémiai körfogalma. Az antropogén kibocsátások 
megjelenése miatt az elemek természetes forrásainak és nyelőinek egyensúlya 
megváltozott: a légkör szempontjából a források irányába tolódott el, a gáz halmazállapotú 
termékek koncentráció-növekedését eredményezve. Ennek következtében a légkörben 
emelkedő tendenciát mutat több erős üvegház hatású gáz koncentrációja, mely többlet 
főként a nitrogén és a szén természetes biogeokémiai körforgalmának megváltoztatása 

A. 

B. 
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miatt kerül ki a légkörbe. A felszínhasználat-váltás, fosszilis tüzelőanyag égetés valamint a 
mezőgazdasági tevékenység (mind az állattartás, mind pedig a növénytermesztés) felelősek 
elsősorban a kibocsátás nagy részéért. A legfontosabb, mezőgazdasági forrással rendelkező 
üvegház hatású gázok (ÜHG) között szerepel a CO2, N2O, CH4, NH3 stb. A felszínhasználat-
váltáshoz és a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó emissziók mértékét illetően igen 
nagy a bizonytalanság. A globális jelentőségét tekintve és az egyes országok kibocsátási 
kvótáinak kezelését, a vállalások betartását szem előtt tartva fontos a fenti ágazatok 
biogeokémiai körforgalomban betöltött szerepének minél pontosabb ismerete. 

Az egymáshoz kötődő, de térben-időben akár elkülönülő, a talajban, vagy a talaj-víz-légkör 
rendszerben lezajló folyamatok együttese egy-egy vízgyűjtőn belül jól értelmezhető, 
kölcsönhatásaik eredménye modellezéssel szemléltethető (2. ábra). A vízgyűjtő nemcsak 
egy jól körülhatárolt térbeli egység, hanem egy olyan, rendkívül bonyolult, soktényezős 
rendszer, amely magában foglalja az élő és élettelen környezeti elemek közötti 
kölcsönhatásokat, továbbá nem nélkülözi a gazdasági-szociológiai vonatkozásokat (SULTAN & 

SPENCER, 2002). A vízgyűjtő léptékű megközelítés tehát nemcsak a természet- és 
élettudományi érdeklődés preferált tervezési alapegysége, hanem ezzel összhangban a 
társadalmi-gazdasági tervezés és döntéshozatal egységeként is szolgál. Hazai vízgyűjtőink 
(csakúgy, mint a világ nagy részén) fokozottan ki vannak téve mind a várható klímaváltozás, 
mind az esetleges földhasználat-váltás kedvezőtlen hatásinak (erősödő talajerózió, élőhely 
fragmentáció stb). Ezek a hatások jelentősen befolyásolhatják az egyes vízgyűjtőkre 
jellemző természetes és agrárökoszisztémákat, így a táji mozaikokat, amelyek a lefolyási 
viszonyok átalakításával erősen meghatározzák a hidrológiai kapcsolatokat (konnektivitást), 
így az egész rendszert. Egy vízgyűjtőterület lefolyási viszonyaira jelentékeny hatást 
gyakorolnak a jellemző terület-(felszínborítás) és talajhasználati módok a rendszer 
vízháztartási eleminek, így a talajtulajdonságoknak, valamint a növényzetnek 
megváltoztatásán keresztül. A változások előrejelzését szolgáló modelleknek korábbi 
mérési-megfigyelési adatsorokra támaszkodnak, ezért a kifejezetten modellezési célokat 
szolgáló, adott problémára térben és időben specifikus, jól tervezett, monitoring rendszerű 
méréssorok a modellezés alapelemei. 

 

 

2. ábra 

Az oldatmozgás dinamikáját meghatározó folyamatok bemutatása egy vízgyűjtőn (MUSOLFF et al., 2015) 
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Problémafelvetés 

 
Az emberi tevékenység képes gyökeresen megváltoztatni egy-egy terület adottságait, annak 
kölcsönhatásait és folyamatait. Különösen igaz ez a mezőgazdasági tevékenységre, ahol az 
emberi beavatkozás igen intenzív. Napjainkban a tudományos és civil társadalmat egyaránt 
foglalkoztató kérdés az éghajlatváltozásra adott megfelelő válasz. Az emberi tevékenység a 
művelt területek érzékenységét is befolyásolja a klímaváltozással szemben. Ezen a téren a 
vízgazdálkodás, és az azzal szoros összefüggésben a mezőgazdaság kérdésköre integrált 
megközelítést igényel. A mezőgazdaság fokozott kitettsége miatt az agrárkutatásban 
prioritást kell, hogy élvezzen az élelmiszer termelés biztonsága, valamint a 
nemzetbiztonság/geopolitika kérdésköre. Emellett azonban a vizsgálatoknak a környezeti 
hatásokra is ki kell terjednie, a fenntartható alkalmazkodási stratégiák kidolgozásában fő 
szempont kell, hogy legyen a mezőgazdaság környezeti hatása. A nem megfelelően 
megválasztott és alkalmazott talajhasználati és művelési módok következtében talajaink 
degradálódhatnak, nőhet az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása, ugyanakkor a túlzott 
mértékben vagy nem megfelelően kijuttatott termésnövelő anyagok veszélyeztethetik 
vizeink minőségét is, tovább súlyosbítva az éghajlatváltozás esetleges negatív hatásait. 

A fenti folyamatok mindegyikében fontos szerepet kap a talaj, mely az alkalmazkodás 
legfontosabb potenciális, természetes közege. A mezőgazdasági termelés klímaváltozáshoz 
kapcsolódó elsődleges célja, hogy biztosítsa a megfelelő termésmennyiséget a megfelelő 
termésminőség mellett a megváltozott klimatikus körülményekhez alkalmazkodva. Ez az 
erőfeszítés azonban magában hordozza a kedvezőtlen környezeti hatások növekedésének 
kockázatát, különösen a talaj erőforrásainak túlzott kimerülését, a természetes 
transzportfolyamatok és anyagáramok alakulásának befolyásával. A klímaváltozás 
lehetséges negatív hatásaival kialakuló hátrányos visszacsatolások elkerülése érdekében az 
élelmiszer termelés biztonsága és a termelés környezeti hatásai csak együtt vizsgálhatók.  

 

Célkitűzés 

 
Az éghajlatváltozás hatással lesz a talajok vízgazdálkodására, ezen keresztül a 
mezőgazdasági területek produktivitására, valamint a művelés környezeti hatásaira is (pl. 
szén, nitrogén biogeokémiai körfogalma; tápanyag kimosódás). Ez a hatás területenként 
eltérő lehet, amit a talajok térbeli heterogenitása (foltossága és rétegzettsége) is 
befolyásol. A felszínborítás, talajhasználati rendszerek, művelési módok megfelelő 
megválasztása segít az éghajlatváltozással szembeni alkalmazkodásban, ugyanakkor a 
környezeti hatások minimalizálásával elősegíti a fenntartható megvalósítást. Éppen ezért a 
talajban zajló és az azzal összefüggő folyamatok megfelelő vizsgálata, megértése, 
modellezése nélkülözhetetlen az éghajlatváltozáshoz való fenntartható alkalmazkodás 
kidolgozásában.  

Fő célkitűzésünk az emberi tevékenység (különösen a mezőgazdaság) környezeti hatásának 
minimalizálását/fenntarthatóságát, továbbá a lehetséges alkalmazkodási stratégiák 
megfogalmazását alátámasztó olyan alapkutatási tevékenység megszervezése, melynek 
középpontjában a talajnak a vízgazdálkodásban, biogeokémia folyamatokban betöltött 
szerepe áll, különböző tér és idő léptékben. 
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Megoldási javaslat 

 
Az emberi tevékenység és klímaváltozás talajokra gyakorolt hatását különböző léptékben 
vizsgálhatjuk. A talajtulajdonságok leírásának hagyományos színtere a szelvény. Itt 
vizsgálhatjuk többek között a talajszelvényen belül elkülönülő szintek kialakulásának 
folyamatait, azok hatását a szelvény egészére, a talaj hő- levegő és vízgazdálkodására. A 
talajszintek szerveződési egysége alatti szint a talaj szerkezetét adó és pórusrendszerét 
kitöltő szilárd-folyadék-gáz fázis(ok) kölcsönhatásainak vizsgálati színtere (pl. talajszerkezet 
vizsgálatok, hidrofil/hidrofób karakter viszgálata). A talajszerkezet várható változása 
hatással van a víz- és tápanyag forgalomra, ezen keresztül a talaj szerves anyagának 
képződési és lebontási folyamataira, befolyásolja a biogeokémiai folyamatokat (pl. szén- és 
nitrogén forgalmat), kihat a talajszelvény vízgazdálkodására, s ezáltal hatással van a 
vízgyűjtő szintű anyagforgalmi folyamatokra is.   

A vízgyűjtő-szintű modellezés során a domborzat-földhasználat-talajtakaró alapján 
homogénnek tekintett modellezési egységterületek határolhatók le, az erre vonatkozó 
referencia mérések alapozzák meg a modellezés megbízhatóságát. Mivel a változások 
előrejelzését szolgáló modelleknek korábbi mérési-megfigyelési adatsorokra támaszkodnak, 
ezért a kifejezetten modellezési célokat szolgáló, adott problémára térben és időben 
specifikus, jól tervezett, monitoring rendszerű méréssorok a modellezés alapelemei. Fontos 
a különböző földhasználati területeken a talaj- és légköri paraméterek átalakulása alapján 
bekövetkező változások mérése és monitorozása. 

Hazánkban a talajokról, illetve célzott talajtulajdonságokról, vagy tulajdonság-csoportokról 
rendelkezésre állnak jellemzően 1:10 000-1:100 000 méretarányú térképi-alapú (VÁRALLYAY, 
2012) és pont-alapú vagy parcellákra vonatkozó (ún. átlagmintán alapuló), néhány száztól 
néhány ezerig terjedő elemszámú adatbázisok. A pontadatbázisok lehetnek egyszeri mérési 
adatokon alapuló, kutatási, vagy gyakorlati célú adatbázisok, mint pl.: DKTIR Pontadatbázis 
(PÁSZTOR et al., 2013.), HUNSODA (NEMES, 2002), MARTHA (MAKÓ et al., 2010). Pontszerű, 
vagy parcella-alapú információk származhatnak monitoring-alapú, bizonyos 
rendszerességgel ismétlődő talajtani mintavételezésből (pl. TIM adatbázis- mintegy 1200 
pontra; VÁRALLYAY et al., 2009), vagy egyéb, egymástól függetlenül épülő, üzemi és/vagy 
gazdálkodási adatokat gyűjtő, részben már inaktív rendszerekből (AIIR, AKG, web GN, 
MePAR, AKI tesztüzemi rendszer, KSH adatok) (KOCSIS et al., 2014), de ezek vízgyűjtő szintű 
modellezési célú talajtani adatok kinyerésére többnyire csak korlátozottan, vagy nem 
alkalmasak. Az MTA ATK TAKI-ban 2012-ben kialakításra került egy, a gazdálkodói (terhelés) 
és talajtani (állapot) adatok együttes gyűjtésére-elemzésére alkalmas rendszer (OKIR-TDR), 
de országosan csak egyszeri adatgyűjtés valósult meg.  

A célkitűzés megvalósítása az alábbi főbb témakörök egymásra épülő moduljainak 
vizsgálatával történne: 

1. Talajfizikai vizsgálatok. A műveléssel, szennyezéssel és a klímahatással 
összefüggésben bekövetkező talajszerkezeti változások (szerkezet-leromlás, 
humusztartalom csökkenés, nedvesíthetőség változás) talaj vízgazdálkodásra 
gyakorolt hatásának vizsgálata és az eredmények vízgazdálkodási modellekbe 
történő illesztése. 
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2. Biogeokémiai folyamatok nyomon követése. Felszínhasználati típusok, 
talajhasználati rendszerek és művelési módok hatása a szén- és nitrogén-
forgalomra. 

3. Talajhidrológiai modellezés. Szelvény-, parcella és vízgyűjtő szintű modellezési 
eredmények összekapcsolása, különböző klímaváltozási/földhasználati 
forgatókönyvek figyelembevételével. 

 

Várható eredmények 

 
A tervezett munka várható eredménye, hogy a laboratóriumi-, szelvény-, illetve parcella 
szinten folytatott vizsgálatok során kapott eredményeket integrálva és vízgyűjtő szintre 
kiterjesztve modellezzük, hogy egy-egy klímaváltozási forgatókönyv bekövetkezése esetén 
milyen biogeokémiai és vízforgalmi következményekkel számolhatunk egy adott 
vízgyűjtőn. 

A talajfizikai alapkutatások eredményei rövidtávon egyrészt a talajtulajdonságok 
vízforgalomra gyakorolt hatásának, másrészt a biogeokémiai ciklusokkal való 
kölcsönhatásának leírásában hasznosulnak. Hosszútávon elősegítik a monitoring mérések 
tervezését, kivitelezését, illetve becslő módszerek kidolgozását, pontosítását, valamint az 
anyagforgalmi modellezés megbízhatóságának növelését. A kutatások során egy olyan 
talajszerkezeti-hidrofizikai monitoring adatbázist kívánunk kialakítani, mely jellemzi a 
különböző hazai talajféleségeket, földhasználati és földművelési formákat, ugyanakkor 
alkalmas a területeken bekövetkező rövid távú változások nyomon követésére, illetve a 
hosszú távú folyamatok modellezésére.  

A tervezett talajszerkezeti-hidrofizikai adatbázisra épülő pedotranszfer függvények 
alkalmazásával és térinformatikai eszközök felhasználásával olyan országos, talaj 
vízgazdálkodási térképek állíthatók elő, melyek jól felhasználhatók a gyakorlat számára (pl. 
az öntözés optimalizálásához, a talajok aszályérzékenységéhez igazodó növénytermesztés 
kialakításához, a belvíz elleni védekezés tervezéséhez). 

A talaj fizikai tulajdonságainak várható változása, hatása a 

vízgazdálkodásra 

 
A klímaváltozás, a talaj- és a talajvízszennyezések hatására a felhasználható vízkészleteink 
drasztikusan csökkennek, ezért nő a vízgazdálkodási kutatások szerepe (GÜNAL et al., 2015). 
E tekintetben kiemelt kutatási terület a klímaváltozás vízforgalomra gyakorolt hatásának 
vizsgálata, a belvizek és az aszálykárok következményeinek csökkentése, a mezőgazdasági 
vízigény meghatározása. A várható hatások előrejelzésére nélkülözhetetlen eszközök a 
különféle szimulációs modellek. A klímaváltozás a talajok vízgazdálkodásán keresztül 
érvényesülő közvetett hatással van a beszivárgásra rendelkezésre álló időtartam 
változására, a víznyelő-, vízvezető képesség, víztartás és ehhez kapcsolódva az egész terület 
vízellátásának változására, valamint részben a vegetációs időszak eltolódására. A talajok 
nedvességállapota többek között meghatározza művelhetőségük idejét és a műveléshez 
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szükséges energia mennyiségét is. A talajművelésre optimális nedvességállapot alsó és 
felső határa talajféleségenként különböző, értéke becsülhető a vízvisszatartó görbe alapján 
és függ az adott talaj textúrájától, szerves anyag tartalmától, szerkezetétől, ezzel 
összefüggésben tömődöttségétől, porozitásviszonyaitól (DEXTER et al., 2005; BIRKÁS et al., 
2015).  

A vízgazdálkodási és a környezetvédelmi tervezésre használt modellek feladata a víz- vagy 
egyéb folyadékmozgások leírása. Alkalmazásukhoz nehezen és/vagy költségesen mérhető 
talajparaméterek is szükségesek. A gyakorlatban ezeket – mérési adatok hiányában – 
gyakran alapvizsgálati talajtulajdonságok adataiból, ún. pedotranszfer függvényekkel (PTF) 
becsüljük (TÓTH et al., 2012; 2015). A pedotranszfer függvények többségét a talaj 
vízgazdálkodási tulajdonságainak (hidrofizikai jellemzőinek) becslésére dolgozták ki, de 
léteznek a talaj egyéb fizikai és kémiai jellemzőit számító módszerek is. RAWLS (1983) 
például a talajok térfogattömegére dolgozott ki becslő módszert; a talajok szervesfolyadék-
visszatartó képességét MAKÓ (2002) pedotranszfer függvénnyel becsülte; UNO és 
munkatársai (2005) távérzékelt információkból becsülték a talajok szerves anyag tartalmát; 
BELL és VAN KEULEN (1995) a talajok kationkicserélő képességének becslésére dolgoztak ki 
módszert. A mezőgazdasági és a környezeti modellezéshez szükséges hiányzó adatok 
pótlására azok pedotranszfer függvényekkel történő becslése megoldást jelenthet. A 
hidrofizikai talajjellemzők becsléséhez hagyományosan a talajokat alkotó elemi részecskék 
méret szerinti százalékos megoszlásának, a mechanikai összetételnek (MÖ) adatait 
(általában az agyag, por és homok százalékos mennyiségét) használják fel, kiegészítve 
néhány rutinszerűen mért talajtani jellemzővel (térfogattömeg, humusz- és mésztartalom, 
esetleg só- és/vagy kicserélhető Na+-tartalom). A mechanikai összetétel vizsgálatok során 
alkalmazott mérettartományokat a gyakorlati tapasztalatok alapján alakították ki, mégis 
országonként, sőt szakterületenként eltérő határértékeket alkalmaznak az egyes frakciók 
elkülönítésére. Szem előtt kell tartani, hogy a becslő függvények megbízhatósága mindig 
azon az adatbázison a legnagyobb, amely mérési adatai alapján kidolgozásra kerültek, az 
kidolgozási adatbázistól jelentősen eltérő talajkörnyezetben ugyanazon összefüggések nem 
alkalmazhatók sikerrel. Külön kihívást jelent a modellezés számára, hogy a korábban 
statikusnak tekintett talajjellemzők, mint pl. a talajszerkezet, víztartóképesség, valamint a 
talajok szénforgalma (szerves szénkészlete, szén-dioxid felszabadulás mértéke) is 
megváltozhatnak az emberi tevékenység és a klímaváltozás hatására, potenciális pozitív 
visszacsatolásokat hozva létre az éghajlatváltozással. 

 

A talaj fizikai tulajdonságaival összefüggésben tervezett munkafolyamatok: 

1.1. Lézerdiffrakciós mechanikai összetétel vizsgálatok talajfizikai adaptációja 

Célja a lézerdiffrakciós vizsgálat, mint egyszerűen elvégezhető, részben 
automatizálható mérési módszer tesztelése, illetve a korábbi mérési 
módszerekkel kapott vizsgálati eredményekkel való összehangolása. Hatékony 
és kis mintaigényű mechanikai összetétel mérést és talajszerkezet vizsgálatot 
tesz lehetővé, amennyiben a mintaelőkészítési rutineljárás szabványosítása 
megtörténik. 

1.2. Talajszerkezet vizsgálatok a hidrofizikai becslő módszerek pontosítására 
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Célja a talajok szerkezeti tulajdonságainak számszerűsítése, talajszerkezeti-
hidrofizikai adatbázis létrehozása, illetve annak tisztázása, hogy a szerkezeti 
jellemzők miként függnek a talajtani és környezeti tulajdonságoktól, miként 
írható le a szerkezetnek más talajfizikai tulajdonságokra gyakorolt hatása. 

1.3. A talajok hidrofób karakterének vizsgálata 

Célja a víztaszító talajkarakter kialakulásának jellemzése. Ismerve ennek okait, 
illetve mértékét, lehetőség nyílik a víztaszító jelleg csökkentésére (pl. 
agyagtakarások, felületaktív adalékok alkalmazása az öntözővízbe) vagy a 
megfelelő talajművelési módok megválasztására. 

 

1. A lézerdiffrakciós mechanikai összetétel vizsgálatok 

talajfizikai adaptációja 

A szakterületenként alkalmazott, szemcseösszetételre vonatkozó mérési módszerek 
különbözőek lehetnek. A különböző módszerekkel kapott eredmények eltérhetnek 
egymástól, attól függően, hogy pl. milyen előkészítési módot és/vagy a frakciók 
elkülönítéséhez milyen mérőeszközt alkalmazunk. Mivel a talajok mechanikai 
összetételének meghatározása – a fentiek alapján – több szakterület egyik leggyakrabban 
elvégzett rutin vizsgálata, egyre inkább szükségessé válik olyan mérési módszerek 
szabványosítása, amely az egyes szakterületek számára elfogadható, a mérések egyszerűen 
elvégezhetőek és minél inkább automatizálhatóak. Fontos feladat lenne továbbá a már 
meglévő, a különféle szemcseméret-osztályozási rendszerek, mérési módszerek stb. alapján 
meghatározott mechanikai összetétel adatok egységes adatbázisba szervezése és 
összehasonlíthatóságuk megteremtése (NEMES et al., 1999). A talajok aggregáltsága miatt a 
mechanikai összetétel mérésénél általában kulcsfontosságú a minták előkészítése 
(roncsolása és diszpergálása)(McKEAGUE, 1978). 

A talaj szemcseösszetételének vizsgálatára leginkább két ülepítéses módszer terjedt el: a 
pipettás módszerrel az ülepedő szuszpenzió tömegszázalékos koncentrációját, a 
hidrométeres módszerrel a sűrűségét határozzuk meg (GEE & BAUDER, 1986). A vizsgálati 
módszereket szakterületenként különféle nemzeti és nemzetközi szabványok rögzítik (pl. 
MSZ-08.0205: 1978; ISO 11277:2009(E)). Újra és újra felmerül a különböző ipari 
alapanyagok szemcseeloszlás-meghatározására használt műszeres mérési módszerek 
(optikai vagy scanning elektron mikroszkópok, röntgensugár gyengítéses módszer, az ún. 
Coulter részecskeszámláló módszer vagy a fényszórás fotometria vizsgálatok) talajtani 
alkalmazhatóságának lehetősége. Ezek közül az eljárások közül a lézerdiffrakción alapuló 
módszertant (LDM) az 1970-es években fejlesztették ki és jó eredménnyel adaptálták már 
különböző üledékek vizsgálatára (KONERT & VANDENBERGHE, 1997; KENKILÄ, 2005). A módszer 
előnye a gyorsasága (max. 3-10 perc/minta) mellett, hogy a mérési eredményt egy 
folytonos függvényként adja meg, így az eredmények könnyebben összevethetők 
különböző szemcseméret osztályozási rendszerek és mérési módszerek MÖ adataival. 
Emellett az eredmények jól reprodukálhatók (a különböző egyéb mérési módszerekhez 
képest legalább egy nagyságrenddel pontosabbak) (ROBERSON & WELTJE, 2014; WEIPENG et al., 
2015). Az LDM mérések legfőbb hátránya, hogy – többek között a talajfizikai mérésekre 
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vonatkozó szabványosított módszer hiánya miatt – nem áll rendelkezésünkre kellő 
mennyiségű tapasztalat a különböző hagyományos mérési módszerekkel kapott 
eredményekkel való összehasonlíthatóságról, átszámíthatóságról (RYŻAK & BIEGANOWSKI, 
2011). Az eddigi talajfizikai tapasztalatok többsége azt mutatja, hogy a LDM MÖ vizsgálatok 
során kapott részecskeméret eloszlások eltérhetnek az ülepítéses módszerek 
valamelyikével kapott eloszlásoktól.  

A fentiek alapján a lézerdiffrakciós szemcseanalízis egy korszerű módszer a talajfizikai 
vizsgálatokban, ám egy egységes mérési szabvány kidolgozása és bevezetése 
nagymértékben növelné a mérések reprodukálhatóságát, az eredmények más 
módszerekkel történő összehasonlíthatóságát. Kutatásunkban célul tűztük ki a (műszer-
specifikus) szabványosítás előkészítését, a hagyományos módszerek eredményeire történő 
konvertálhatóság kidolgozását.  

 

Tervezett vizsgálatok: 

- talajfizikai és talajkémiai tulajdonságaikban nagy heterogenitású talajmintaanyag 
begyűjtése jellemző hazai talajtípusainkról 

- összehasonlító MÖ vizsgálatok pipettás módszerrel (különféle szabvány előkészítések 
mellett) és lézeres szemcseanalizátorral 

- adatbázis építés 
- a lézeres szemcseanalizátoros mérések talajfizikai adaptációjának kidolgozása. 

 

Eszközök: 

- Malvern Mastersizer 3000 (Hydro LV előkészítő egység) lézeres szemcseanalizátor 
(MTA ATK TAKI) 

- Malvern Mastersizer 2000 (HydoG előkészítő egység) lézeres szemcseanalizátor 
(Lengyel Tudományos Akadémia, Agrofizikai Kutatóintézet, Lublin) 

 

Együttműködő partnerek: 

- PE MIK, Műszaki Kémiai Kutatóintézet, Veszprém 
- Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 

Környezettudományi Intézet 
- Lengyel Tudományos Akadémia, Agrofizikai Kutatóintézet, Lublin 

 

1.1. Talajszerkezet vizsgálatok a hidrofizikai becslő módszerek 
pontosítására 

A talajszerkezet minősége alapvetően meghatározza a talajok mechanikai, hidrofizikai 
(elsősorban folyadékvezető és folyadék-visszatartó), mikrobiológiai és ezáltal tápanyag-
gazdálkodási, termékenységi sajátságait. Feltételezésünk szerint részben a szerkezeti 
sajátságoktól függ továbbá a hagyományos ülepítéses és az új lézeres szemcse-analizátoros 
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(LSZM) mechanikai összetétel (MÖ) vizsgálatok eredményeinek konvertálhatósága is. 
Ugyanakkor nincs határozott ismeretünk a rutin talajvizsgálati eredmények és a 
talajszerkezet kapcsolatáról. Sok a bizonytalanság azon a téren, hogy a talajok szerkezeti 
tulajdonságai miként számszerűsíthetők. Nem tisztázott, hogy miként függ a talajtani és 
környezeti tulajdonságoktól a talajszerkezet, illetve nem írható le egyértelműen más 
talajfizikai tulajdonságokra gyakorolt hatása. 

A talaj alkotóelemei közötti kölcsönhatások közül kiemelkedő fontosságúak az ásványi és 
szerves anyag (elsősorban az agyag-humusz) kölcsönhatások, melyek jobb megértése mind 
a fenntartható növénytermesztés, mind a talaj CO2 emissziója, mind pedig a talajok 
különféle szennyezőanyagokkal szembeni kármentesítése szempontjából kiemelt 
jelentőségű kutatási feladat. 

A talajokat változatos ásványi összetétel jellemzi. Talajfizikai és talajkémiai szempontból 
kiemelt jelentőségűek az agyagfrakció ásványai, melyek nagyfokú (bár különböző mértékű) 
víz-, tápanyag-, nehézfém- vagy szerves anyag megkötő képességgel rendelkeznek 
(HOCHELLA et al., 2008).  

A földfelszín szerves anyag tartalmának nagy része a talajban található. A felső 1 m-es 
talajréteg közelítőleg 109 t szenet tartalmaz (BATJES, 1996). A „holt” szervesanyag ~ 60%-a 
található a talajban. Talajtani szempontból a legjelentősebbek a humuszanyagok, azok 
mennyisége, összetétele, stabilitása, illetve hozzáférhetősége.  

A talajok változatos ásványi anyag és humuszanyag összetételétől, illetve a környezeti 
feltételektől függően különféle agyag-humusz kapcsolódási módok alakulhatnak ki 
egyidejűleg (STEVENSON, 1994; CHRISTENSEN, 2001; EUSTERHUES et al., 2003; KAISER & 

GUGGENBERGER, 2003; KÖGEL-KNABNER et al., 2008). A szerves anyagok részt vesznek az 
aggregátumok stabilizálásában, a részecskék összetapasztásával növelik az 
aggregátumokon belüli kohéziós erőket, illetve az aggregátumok felületét 
hidrofóbizálhatják, és ezáltal csökkentik a nedvesítés sebességét, illetve a szétiszapolódás 
mértékét. A talaj szerves anyag tartalma és az aggregátum-stabilitása között kapcsolat van, 
azonban ennek a kapcsolatnak a pontosítása, kvantifikálása még további kutatásokat 
igényel. A szerves anyagok stabilizáló hatása erősen függ a szerves anyag minőségétől 
(BACHMANN et al., 2008). 

A talaj aggregátum-stabilitása arról ad tájékoztatást, hogy a szerkezeti tulajdonságok 
hogyan változnak az idő függvényében különféle degradációs hatásokra (pl. talajművelő 
eszközök mechanikai, eső vagy öntözővíz szétiszapoló hatása), illetve milyen egy adott talaj 
víz- vagy szélerózióra való hajlama. Az aggregátum-stabilitás mérésére számos módszer 
található a szakirodalomban, a legelterjedtebb az ún. nedves szitálásos módszerek 
valamelyik változata (pl. KEMPER & ROSENAU, 1986; LE BISSONNAIS, 1996). Előnyük, hogy azonos 
módszerrel előkészített, azonos mérési körülmények között mért minták esetén egymással 
összehasonlítható értékeket kapunk. A nedves szitálási módszerek legfőbb korlátja, hogy 
stabil aggregátumokat csak néhány meghatározott mérettartományban képesek mérni. 

A lézeres szemcseeloszlás vizsgálatok módszertana az aggregátum-stabilitás mérések fenti 
korlátait részben képes kiküszöbölni (MASON et al., 2011; RAWLINS et al., 2013; JOZEFACIUK & 

CZACHOR, 2014). 
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Az ásványi és szerves anyag kapcsolódásoknak – a szerkezet javításán keresztül – pozitív 
hatása lehet számos egyéb talajfizikai tulajdonságra is (tömörödési hajlam, művelhetőség, 
omlósság, víztartó- és vízvezető-képesség, levegőzöttség stb.).  

 

Tervezett vizsgálatok: 

- A kutatómunka keretében összegyűjtjük a hazai és nemzetközi talajadatbázisok 
talajszerkezeti információit; meghatározzuk a talajszerkezettel összefüggő talaj- és 
környezeti változók sorrendjét; talajszerkezet-becslő függvényeket dolgozunk ki.  

- Új talajszerkezeti-hidrofizikai adatbázist építünk a hazai talajtípusokat reprezentáló 
talajszelvények adataiból. Az adatbázis tartalmazza a talajok ásványtani jellemzőit, 
szerves anyag tartalmának és minősítésének leírását, különféle mérési és előkészítési 
módszerekkel mért MÖ adatait, talajfelületi adatokat (BET felület és hy1), a 
morfológiai szerkezeti jellemzőket, az aggregátum összetételt és stabilitást, valamint 
a vízzel és szerves folyadékkal mért folyadék-visszatartó és –vezető képesség 
értékeket.  

- A meglévő talajadatbázisok és a tervezett talajszerkezet kutatás céljából felépítendő 
adatbázis elemzésével kívánjuk a mechanikai összetétel (MÖ) – talajszerkezet – 
pórusméret-eloszlás, illetve az ezzel összefüggő folyadék-visszatartás és –vezetés 
kapcsolatát statisztikailag rögzíteni. 

-  A talajszerkezet ismeretében elemezzük a MÖ meghatározási módszerek 
részecskeméret adatainak megfeleltethetőségét, illetve vizsgáljuk a korszerű MÖ 
meghatározás részecskeméret adataival kidolgozott, a talajok folyadék-visszatartását 
és vezetését becslő pedotranszfer függvények becslési hatékonyságát. 

 

Eszközök: 

- Eijkelkamp-rendszerű nedves szitálásos aggregátum-stabilitás mérő berendezés (MTA 
ATK TAKI) 

- Malvern Mastersizer 3000 (Hydro LV előkészítő egység) lézeres szemcseanalizátor 
aggregátum-stabilitás mérésekhez (MTA ATK TAKI) 

- PL-300 UGT permeaméter a talajok légáteresztő képességének vizsgálatára 
(beszerzendő) (MTA ATK TAKI) 

- Malvern Mastersizer 2000 (HydoG előkészítő egység) lézeres szemcseanalizátor 
aggregátum-stabilitás mérésekhez (Lengyel Tudományos Akadémia, Agrofizikai 
Kutatóintézet, Lublin) 

- BET fajlagos felület mérések (MOTIM Kft) 

- Soilmoisture-rendszerű porózus kerámialapos extraktorok folyadék-visszatartás 
mérésekhez (PE Georgikon Kar) 

- Eijkelkamp-rendszerű folyadékvezető képesség mérő készülékek (beszerzendő) (MTA 
ATK TAKI) 
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- XRD  és  XRF  spektroszkópiai vizsgálatok (MTA Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet) 

- C/N  analizátor (PE Georgikon Kar) 

- UV-Vis spektrofotometres szerves anyag vizsgálatok (MTA Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet) 

- Malvern Morphologi G3 készülék a talajrészecskék alakjának leírására (MTA 
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet)  

 

Együttműködő partnerek: 

- PE MIK, Műszaki Kémiai Kutatóintézet, Veszprém 

- MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet  

- MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet 

- MOTIM Műkorond Kft., Mosonmagyaróvár 

- Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 
Környezettudományi Intézet 

- Lengyel Tudományos Akadémia, Agrofizikai Kutatóintézet, Lublin 

- PE Georgikon Kar, Keszthely 

 

1.2. A talajok hidrofób karakterének vizsgálata 

Az utóbbi évtizedekben a talaj vízgazdálkodási kutatásokban egyre növekvő szerephez jut a 
talajok víztaszító sajátságainak vizsgálata (DOERR et al., 2006). Az ásványi és szerves anyag 
kölcsönhatások révén esetenként erősen víztaszító talajok alakulhatnak ki. A hidrofób 
szerves anyag bevonatok következtében csökkenhet a vízbeszivárgás sebessége, 
növekedhet a felszíni elfolyás és az erózió, illetve a talajok aszályérzékenysége.  

A jelenség felléphet a legkülönbözőbb textúrájú talajokon, különféle művelési ágak és 
talajművelési rendszerek mellett, változatos természetes növénytakarók alatt, eltérő 
klimatikus körülmények mellett. A víztaszítás mértéke is nagyon változatos lehet: néha 
szabad szemmel is jól megfigyelhető, máskor csak műszerekkel kimutatható. A talajok 
hidrofóbitása térben nagyfokú heterogenitást mutat. Ugyanakkor a vízzel kapcsolatba 
kerülő talajok víztaszító sajátságának időtartama is széles időskálán változhat: néhány 
másodperctől akár hónapokig is fennállhat a hidrofób karakter. A hidrofóbitás általában 
akkor mutatkozik, ha a talajok nedvességtartalma egy meghatározott határérték alá 
csökken, és gyakran megszűnik egy hosszabb nedvesség-periódus után (DOERR et al., 2006). 

A hidrofób szerves anyag bevonatok kialakulása számos tényezőtől függhet. A kutatások 
kiemelik többek közt a talaj fizikai féleségének és szerkezetességének, a felületek 
érdességének hatását, a növényzet gyökérváladékainak, az avartakaró kémiai 
összetevőinek, a mikrobiológiai lebontás módjának és ütemének szerepét. Számos szerző 
számol be az erdőtüzek után a hidrofób talajok kialakulásáról. Bizonyos talajszennyezők 
(nem-vizes fázisú szerves szennyező folyadékok, felületaktív adalékok) is növelhetik a talaj 
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víztaszító képességét (pl. MCHALE et al., 2005; SHAKESBY & DOERR, 2006; SCHAUMANN et al., 
2007).  

A talajok hidrofil/hidrofób sajátságainak meghatározására számos módszer ismert. Ezek 
közül talán a leginkább elterjedt az un. „Water dropp penetration time” (vízcsepp 
szétterülési/beszivárgási idejének mérése) módszer. A vízcsepp szétterülésének és 
beszivárgási idejének méréséből következtetnek a talaj/víz/levegő rendszer illeszkedési 
szögére („contact angle”), mely a nedvesítési tulajdonságok jellemzője (LETEY et al., 2000). 

Ismerve a talajok hidrofób karakterének okait, illetve ennek mértékét, lehetőségünk van a 
víztaszító jelleg csökkentésére (pl. agyagtakarások, felületaktív adalékok alkalmazása az 
öntözővízbe) vagy a megfelelő talajművelési módok megválasztására (pl. teljes kiszáradás 
megelőzése, kis vízadagok kijuttatása) (BLACKWELL, 2000).   

 

Tervezett vizsgálatok: 

- A tervezett talajszerkezet kutatás céljából vett talajmintaanyagon a nedvesítési 
tulajdonságok vizsgálata (desztillált vízzel, különféle polaritású szerves folyadékokkal, 
felületaktív anyag-kezelések alkalmazásával és anélkül). 

- Az eredmények ismeretében a hazai talajtípusok hidrofil/hidrofób tulajdonságainak 
jellemzése. 

- A talajok vízvezető és víztartó képességének kapcsolata a hidrofil/hidrofób 
karakterrel.  

 

Eszközök: 

- Krüss GmbH gyártmányú DSA100 (Drop Shape Analyzer) mérőműszer (beszerzendő) 
(MTA ATK TAKI) 

- mikro-infiltrométer (szlovák kollegák segítségével fejlesztett) (MTA ATK TAKI) 

 

Együttműködő partnerek: 

- Lengyel Tudományos Akadémia, Agrofizikai Kutatóintézet, Lublin 

- Szlovák Tudományos Akadémia, Hidrológiai Intézet, Pozsony 

2. Biogeokémiai folyamatok összefüggése az emberi 

tevékenységgel és a vízgazdálkodással 

A globális szénforgalom során a szénvegyületek átalakulásuk során a bioszférában, 
pedoszférában, atmoszférában, geoszférában, valamint hidroszférában is megtalálhatóak, 
jelen vannak. Minden szerves vegyület alkotóeleme a szén, ezért a szén minden élőlény 
legfőbb alkotórésze is. A szárazföldi ökoszisztémákban tározott szénmennyiség jelentős 
része, mintegy 80%-a a talajban halmozódik fel (RASMUSSEN et al., 1998), azonban a talajok 
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szénmegkötése lassú folyamat (SCHLESINGER & LICHTER, 2001; POST & KWON, 2000). 
Földhasználat váltás, például művelésbe vonás, vagy erdőirtások következtében könnyen 
felszabadulhat a raktározott szénmennyiség egy része (RASMUSSEN et al., 1998). 
Agrártudományi szempontból a szénciklus legfontosabb része a talajban felhalmozódó és 
ott akár hosszútávon megkötődő szén, vagyis a kötött szervesanyag-frakció. Ezért igen nagy 
jelentősége van a talaj szerves anyag tartalom hosszú időn át történő szisztematikus 
vizsgálatának. A talajban található szervasanyag aerob bomlása során a szén CO2 
formájában távozik a légkör felé (talajrespiráció), míg anaerob körülmények között CH4 
szabadul fel. (Utóbbi a hazai mezőgazdasági gyakorlatban kevésbé jelentős.) A 
talajrespiráció, vagyis a gyökérlégzés és a talajban található (főként aerob) 
mikroorganizmusok aktivitása révén kibocsátott CO2 vizsgálatán keresztül vizsgálható a 
talajban található szerves szén kijutásának mechanizmusa. A növénytermesztés keretein 
belül az elsődleges cél a növénytermesztés sikeressége, így a növényállomány státuszáról is 
folyamatos mérésekre van szükség a környezeti hatások mellett. A növényzet fejlődésére, 
működésére vonatkozó információk (fotoszintézis, levélfelületi-index, transzspiráció, 
gyökérfejlődés, növénymorfológiai jellemzők stb.) a talaj-növény-légkör rendszer CO2 
kicserélődésének értelmezéséhez is szükségesek. 

A nitrogén-forgalom egyik legfontosabb rendszere a talajban található szerves nitrogén 
mineralizációja mikroorganizmusok által a nitráton keresztül a gáz halmazállapotú 
nitrogénig. A nitrogén-forgalom magában foglalja a N-mineralizációt, nitrifikációt, 
denitrifikációt és N2-megkötést. Szerves N mineralizációja ammónium ionná (NH4

+) sokféle 
mikroorganizmus által történhet; a szerves tápanyag, valamint a talajban megtalálható 
egyéb formában jelen levő nitrogén növények által felvehető formába történő átalakítását 
jelenti. Az ammónium a továbbiakban immobilizálódik (új biomassza részét képezheti), vagy 
nitritté és nitráttá oxidálódik az aerob nitrifikációs folyamat részeként. A folyamat ezen 
részében nitrogén kimosódás történhet és talajvízszennyezés következhet be. Természetes 
körülmények között azonban, amikor megfelelő mennyiségű tápanyag jut a talajba, a nitrát 
gázhalmazállapotú nitrogénné alakul dinitrogén-oxid (N2O) képződéssel, mely az anaerob 
denitrifikációs folyamat része. A nitrifikációs és denitrifikációs folyamatok által a felvehető 
nitrogénben veszteség léphet fel az N2 és N2O gázok légkörbe való kerülése által. A N2 
viszont újra beépülhet a talajba N2-megkötő mikroorganizmusok segítségével. Ezen 
biogeokémiai folyamatok vizsgálata és változásának ismerete szükséges a rövid- és 
hosszútávú változások becsléséhez, azok pontosabb modellezéséhez, ezáltal a negatív 
hatások csökkentésére történő lépések megtervezéséhez.  

Az N2O igen erős üvegház hatású gáz (ÜHG) a légkörben. A műtrágyázás következtében a 
természetes N-körforgalom felgyorsult, így légköri koncentrációja folyamatosan növekszik. 
A talajban zajló folyamatokat számos tényező befolyásolja. A művelés és a megfelelő 
tápanyag-utánpótlás megfelelő megválasztásával a kibocsátás mérsékelhető, a környezeti 
terhelés (pl. tápanyag kimosódás) csökkenthető. A hosszú-távú monitoring vizsgálatok 
elengedhetetlen részei ezen folyamatok jobb megismerésének, a várható változások 
becsléséhez. 

A kutatás várható eredményeként pontosíthatók lesznek az egyes mezőgazdasági ágazatok 
ÜHG kibocsátására vonatkozó információk (ez többek közt a kibocsátási kvóták 
szempontjából lehet lényeges), árnyaltabb képet kaphatunk a mezőgazdasági adaptációs 
stratégiák hatásairól. Az élelmiszerbiztonság költséghatékony biztosítása mellett fontos 
szempont – a mérleg másik serpenyőjeként –  a mezőgazdasági tevékenység környezeti 
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hatása, melynek fontos indikátora többek közt az ÜHG kibocsátáshoz való hozzájárulás. A 
kutatások tükrében könnyebben fogalmazhatók meg ajánlások a fenntartható művelési 
módokra, felszínhasználati rendszerekre. 

 

A biogeokémiai folyamatok vizsgálatára tervezett munkafolyamatok: 

2.1. Felszínhasználati típusok hatásának vizsgálata  

Célja a különböző felszínhasználati típusok és földhasználati rendszerek szén- 
és nitrogén forgalmában bekövetkező változásának nyomon követése és a 
klímaváltozással való kapcsolatának értelmezése, hosszú távú megfigyelések 
alapján. 

2.2. Talajhasználati rendszerek hatásának vizsgálata 

Célja a hazai szántóföldi növénytermesztésben jellemző talajhasználati 
rendszerek tartamkísérleteiben vizsgálja a növényi sorrend, növényszám, 
trágyázás hatását a talaj üvegházhatású gáz kibocsátására. 

2.3. Művelési módok hatásának vizsgálata 

Célja a hagyományos és talajkímélő művelési rendszerek, a talaj 
üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátására, ezen belül a szén-dioxid (CO2) és 
dinitrogén-oxid (N2O) emisszióra gyakorolt hatásának vizsgálata. 

 

2.1. Felszínhasználati típusok hatása 

A különböző felszínhasználati típusok és földhasználati rendszerek szén és nitrogén 
forgalmának változásáról területi monitoring rendszerek, valamint hosszú távú 
megfigyelések alapján kapunk összetettebb képet. A mechanikailag kevésbé bolygatott 
földhasználati területeken (például az erdős vagy gyepes területek) a biogeokémiai 
folyamatokra (a C és N forgalomra) vonatkozóan inkább a lassabban és természetes úton 
lejátszódó (pl. a légkörből a talajfelszínre kiülepedő, onnan a mélyebb rétegekbe jutó) 
változásokat tudjuk pontosabban megfigyelni. Ezek az adatok háttér-információként 
szolgálnak a minimális emberi beavatkozások hatásairól. Amint a talaj bolygatás révén 
változik, a biogeokémiai folyamatok változásainak a felerősödése várható. Ide tartozik a 
felszínhasználati típusok megváltozása (pl. erdőterületek irtása és annak kaszáló vagy 
szántó területekké alakítása). Az egyik legkiemelkedőbb emberi beavatkozás a talajok 
biogeokémiai folyamataiba a műtrágyák és egyéb talajjavító anyagok használata az 
agrárágazatban. Mivel a műtrágya nagy mennyiségben tartalmaz szervetlen nitrogént, a 
talajban lévő mikroorganizmusok és növények gyors biogeokémiai reakciók keretében 
ezeknek a nitrogén-formáknak egy részét átalakítják és felhasználják, míg egy részük az 
adott területről kimosódik, vagy a légkörbe kerül. Ezeknek a folyamatoknak időszakossága 
fontos, ezért szükség van a monitoring jellegű rendszeres mérésekre. A nitrogén kimosódás 
(nitrát), CO2 és N2O ÜHG-ok légkörbe jutásának mértéke többek között nagymértékben 
függ a talajba kerülő vagy már ott található C és N koncentrációtól, a vegyületeik fajtáitól, 
valamint különböző környezeti hatásoktól (pl. hőmérséklettől vagy talajnedvességtől).  
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2.2.Talajhasználati rendszerek hatása 

A szántóföldi növénytermesztésben számos talajhasználati rendszer előfordul, a növényi 
sorrend, növényszám, trágyázás és talajművelési módok megválasztásával valósul meg. A 
hazai agrárkutatás központjaiban több nagy múltú tartamkísérlet is működik, melyek 
korszerű megközelítéssel történő vizsgálata fontos, hiánypótló információkat nyújthat a 
talajhasználati rendszerek környezeti hatásai és az alkalmazkodóképesség szempontjából. 
Az MTA ATK TAKI több tartamkísérletben is folytat vizsgálatokat évek óta. Martonvásáron 
lehetőség van arra, hogy évtizedek óta működő változatos tartamkísérletekben 
vizsgálhassuk a mezőgazdasági területek ÜHG kibocsátásának.  

 

2.3. Művelési módok hatása 

A kutatás célja hagyományos és talajkímélő művelési rendszerek, a talaj üvegházhatású gáz 
(ÜHG) kibocsátására, ezen belül a szén-dioxid (CO2) és dinitrogén-oxid (N2O) emisszióra 
gyakorolt hatásának vizsgálata. A különböző művelési rendszerek ÜHG emisszióra gyakorolt 
rövid- és hosszú távú hatásának elkülönítése az abiotikus és a biotikus tényezők együttes 
figyelembevételével kell, hogy történjen. A kutatás a talajművelés hatásainak elemzésén túl 
az üvegházhatású gázok kibocsátását befolyásoló fizikai, kémiai illetve biológiai 
(mikrobiológiai aktivitás) talajtulajdonságokra is kiterjed. Ennek hátterében az áll, hogy a 
szakirodalom (i) gyakran ellentmondó eredményeket közöl a talajhasználat talajlégzésre 
gyakorolt hatásáról (ii) kevéssé vizsgálja a talajbolygatás N2O emisszióra gyakorolt közvetlen 
és közvetett hatását.  

A kutatás célja eltérő talajművelési rendszerek talajlégzésre és N2O emisszióra 
gyakorolt rövid- és hosszú távú hatásának értékelése. Az általánosan elfogadott nézet az, 
hogy a nagyobb talajbolygatással járó művelési rendszerekben nagyobb a talaj CO2 
kibocsátása, mindemellett a talajbolygatás N2O emisszióra gyakorolt hatásával viszonylag 
kevés tanulmány foglalkozik. A kiinduló hipotézis szerint a talajművelést követően 
rövidtávon valóban megnő a talaj CO2 kibocsátása, részben a mikrobiológiai aktivitás, 
részben a frissen feltáruló szerves anyag készletek növekedése miatt. Az intenzív 
talajbolygatás hosszú távon azonban a szerves anyag készletek csökkenéséhez, alacsonyabb 
mikrobiológiai aktivitáshoz vezet, melynek következtében a vegetációs periódusban mért 
talaj respiráció értékek akár alacsonyabbak is lehetnek a hagyományosan művelt 
talajokban, mint a kímélő műveléssel hasznosított talajoknál. A bolygatás mértéke kihat a 
talaj szerkezetére és azon keresztül a talaj nedvességtartalmára, mely erősen 
befolyásolhatja a talaj N2O kibocsátását. A hipotézis szerint a talaj bolygatásával járó 
művelési módok a talaj CO2 kibocsátásán túl a N2O emissziót is befolyásolják. A különböző 
talajművelési rendszerek CO2 és N2O emisszióra gyakorolt hatásának értékeléséhez 
szükséges a bolygatás rövid- és hosszútávú hatásainak elkülönítése és értékelése. A kutatás 
célja ennek megfelelően a talaj ÜHG kibocsátásának és az ezeket befolyásoló 
talajtulajdonságoknak a vizsgálata mind szántóföldi, mind laboratóriumi körülmények 
között.  

 

Modellezés, térbeli kiterjesztés 
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A talajban zajló biogeokémiai folyamatokat a talajtulajdonságok időbeli és térbeli 
változékonysága nagymértékben meghatározza. A térbeli heterogenitás miatt mind a 
pontszerű, a talajtulajdonságokra, hidrológiai viszonyokra, illetve talaj hőháztartásra 
vonatkozó in-situ mérések, mind a közvetett információk igen hasznosak a biogeokémiai 
mérések nagyobb területen történő értelmezéséhez. 

A (talaj)hidrológiai mérések, valamint (talaj)hidrológiai modellezés fontos eszközt 
nyújthatnak a biogeokémiai folyamatok megértéséhez is. A talaj CO2 és N2O kibocsátását 
nagymértékben befolyásolja mind a talaj levegőzöttsége, mind a nedvességtartalma, mely 
függ a talaj szerkezetétől, fizikai tulajdonságaitól. A CO2 és N2O kibocsátás szelvény szinten 
jól monitorozható, a talajból kikerülő vízoldható nitrogénvegyületek azonban vízgyűjtő 
szintű mérésekkel írhatók le (pl. nitrátkimosódás). Az összes korábban végzett szabadföldi 
mérés azonban vagy egy adott térbeli pontra vonatkozóan nyújt adatot, vagy egy adott 
nagyobb területről (vízgyűjtő) szolgáltat teljes mértékben integrált információt. A két 
térbeli skála összekapcsolásához és a vízgyűjtő szintű kölcsönhatások megértéséhez 
szükséges az alulról-felfelé történő építkezés, vagyis a pontszerű (pl. talajszelvény szintű) 
információk felskálázása, melyet a nagyobb skálájú mérések (pl. vízgyűjtő szintű) 
segítségével validálhatunk.  

A térbeli felskálázás történhet rácspontokban, kvadrátokban, transzektekben történő 
felszíni mérésekkel, valamint felszíni (telepített), légi vagy űrbázisú távérzékeléssel készült 
mérésekkel. A térbeli és időbeli kiterjesztés másik fontos eszköze a matematikai és 
statisztikai modellezés. 

A talajban történő vízmozgást többféle matematikai modell segítségével szimulálhatjuk, 
mint például a HYDRUS, SWAT, vagy SWAP. A különböző talajszerkezeti jellemzőkkel 
rendelkező, különböző szennyezettségű talajokban (szervetlen vagy szerves –  pl. nitrát 
vagy szénhidrogén szennyezők) a különböző környezeti változások alkalmával bekövetkező 
vízmozgás matematikai modellekkel sikeresen követhető, szimulálható (HOREL et al., 2014, 
2015). A talajban a biogeokémiai változások egy részéért a talajokban található 
mikroorganizmusok a felelősek, ezek hatását a modellek különböző modulok segítségével 
pontosítani tudják, így egy komplexebb, de pontosabb képet kapunk a talaj, víz, 
talajbiológia, és talajkémia kapcsolatáról. A parcella léptékű CO2 és N2O emisszió modellek 
kiválasztását követően lehetővé válik a mérési eredmények idő- és térbeli kiterjesztése, 
ezáltal a parcella szintű ÜHG emisszió becslése a  különböző mintaterületeken. 

Mivel a talajba szivárgó (különböző szennyezettségű) víz egy része eléri a talajvíz szintjét, a 
szennyeződések veszélyeztetik az ívóvíz készletünket is, a terjedés vonalát – mérések 
mellett vagy helyett – modellek vagy azok egyes moduljai (pl. MODFLOW) segítségével 
nyomon tudjuk követni. A talajban lévő víz másik része a növények és mikroorganizmusok 
által átalakul, ill. elhagyja ezt a közeget, pl. a CO2 vagy N2O az atmoszférába kerül. Ezeket a 
folyamatokat, a talajvíz forgalmára épített modellek segítségével tovább vizsgálhatjuk, 
amelynek segítségével hosszú távú szimulációs eredményeket, valószínűsíthető adatokat 
kapunk. Az ÜHG becslések mind talaj- és területhasználati, mind művelési rendszerek 
esetén fontosak, ezek alapján ÜHG csökkentő technológiákra, negatív hatások 
minimalizálására törekvő döntéseket segítő információk birtokába juthatunk.  
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Eszközök 

A talaj fizikai jellemzői meghatározzák víz-és levegőgazdálkodását, mely szoros 
kapcsolatban van a talaj biológiai környezetének tevékenységével, hatással van a talajban 
tározott és az átszivárgó vizek minőségére és a talaj respirációjára. A talaj vízminőségre 
gyakorolt hatásának, illetve a szén- és nitrogénforgalomban betöltött szerepének kutatása 
biogeokémiai vizsgálati módszereket igényel. 

 

Szabadföldi mérésekhez: 

- Meteorológiai állomás 

- Talaj CO2, N2O és CH4 mérések: Picarro G2508 gázanalizátor + Li-8100A automatikus 
talajfluxusmérő kamrarendszer 

- Talajnedvesség és talajhőmérséklet 

- Talaj hő fluxus 

- Ci-600 minirizotron - CDI Bioscience 

- Klorofillmeter – AP-5000 (vízminőség indikátor); SPAD 502 Plus Chlorophyll Meter 
(növényekhez) 

- Telepített spektrális szenzorok (pl. PPSystems Unispec) 

Laboratóriumi mérésekhez:  

- Agilent 1220 Infinity II LC System HPLC (high perfomance liquid chromatoraphy) – 
szerves anyagok és szennyeződések mérésére vagy Agilent 1290 Infinity II LC System 

- Los Gatos Research (LGR) üvegház gázok izotópos mérésére (származásuk 
nyomonkövetése), CO2, CH4, N2O 

- GC TCD – gázok mennyiség/minőség és összetételi vizsgálatára (Shimadzu vagy 
Agilent, Bruker) 

- Fotoszintetikus aktivitás mérő (LI-COR photosynthesis meter) 

- Thermo Scientific Delta V - IRMS Delta - a talajrespiráció autotróf és heterotróf 
részének elkülönítéséhez szükséges rendszer izotóp-arány mérési módszer 

- UV-3100PC - UV-VIS spektrofotometer – oldott szervetlen pl. NO3
- 

- Shimadzu  TOC-L series  TOC analyser – teljes szerves széntartalom mérésére 

- MIMS  membrane inlet mass spectrometry – vízben oldott gázok mérésére 

- Bruker scion 456 GC with Dual detectors (TCD and ECD). 

 

Együttműködő partnerek: 

- MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet 
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- Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (SZIE-MKK), 
Környezettudományi Intézet  

- Eötvös Loránd Egyetem Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszék 

3. Talajhidrológia és az emberi tevékenység 

 
Az emberi tevékenység, különösen a művelt területeken erősen befolyásolja egy adott 
terület hidrológiai viszonyait. Az adott terület felszínhasznosítását a terület adottságainak 
figyelembe vételével, optimalizásával ez a sokszor negatív hatás mérsékelhető. Különösen 
igaz ez a jövőben várhatóan szélsőségesebb hidrológiai folyamatok tükrében. Ehhez 
azonban szükséges, hogy ismerjük az emberi tevékenység, különösképp a mezőgazdasági 
termelés sajátosságait, és annak hatását. A megismerés azonban nem korlátozódhat egy 
tudományterületre és/vagy térbeli léptékre, integrált megközelítés szükséges mind 
tudományterületek (talajtan, hidrológia, meteorológia, agrártudomány, növénytermesztés) 
mind tér-és időbeli skálán (szelvény versus vízgyűjtő léptékű; esemény szintű versus 
klimatológiai skálán mérhető). 

A meglapozott következtetések levonásához összehangolt mérési tervvel készülő 
szabadföldi valamint laboratóriumi mérésekre van szükség, azonban megkerülhetetlen a 
matematikai modellezés eszköze is. Az informatikai fejlődésnek köszönhetően számos 
fejlett és egyszerűbb matematikai modell áll rendelkezésre a kutatáshoz, melyek 
mindegyike előnyökkel és hátrányokkal is jellemezhető. Újabb modellek megalkotása 
helyett azonban a jelenlegi modellek fejlesztése, minél pontosabb használata, és főként a 
különböző tulajdonságú matematikai modellek együttes használata (ún. ensemble 
megközelítés) segíthet a bizonytalanságok számszerűsítésében. 

A vízgyűjtő szinten tervezett vízgazdálkodás egyik részfeladatának kell lennie a jövőben a 
hidrológiával (lefolyással) szorosan összefüggő tápanyag és lebegtetett hordalékkal való 
gazdálkodásnak, hiszen a hordalék és tápanyag hiány vagy többlet számos probléma 
okozója lehet. A hordaléktranszport kihat a víztest vízminőségére, hidromorfológiai és 
ökológiai állapotára és közvetlen társadalmi-gazdasági hatása is lehet.  

Az ipari, mezőgazdasági tevékenységből, közlekedésből eredő szennyezőanyagok felszín 
alatti vízminőségre gyakorolt hatásai leggyakrabban a talajokon keresztül áthaladva 
érvényesülnek. Talajvízszennyezők lehetnek pl. a túlzott mértékben alkalmazott műtrágyák 
(elsősorban a mozgékony N, mely hosszú távon nitrát formájában jelentkezik). 
Magyarországon medence-jellegének, valamint éghajlati adottságainak köszönhetően a 
felszínalatti vizek tartózkodási ideje még a legfelső rétegben is hosszú, így a bejutott 
szennyeződések felhalmozódnak. A talajvíz nitrátosodása, különösen csapadékszegény 
időszakokban a felszíni vizek minőségét is erőteljesen befolyásolja. A felhalmozódó 
szennyezések a különböző természetes utánpótlódási útvonalakon elérik az egyre hosszabb 
tartózkodási idejű mélyebb rétegeket is, távlatilag komoly fenyegetést jelentve a felszín alól 
biztosított ivóvízellátásra.  

A lefolyás és különböző transzport folyamatok alaposabb megértése mellett a vízkészletek 
vizsgálatánál alapvető fontosságú a párolgás/párologtatás ismerete. A felszíni lefolyás 
szempontjából a párolgás a leglényegesebb veszteségi tag, míg a mezőgazdaság 
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szempontjából a cél, mivel a terméshozamok arányban állnak a párolgás/párologtatás 
mértékével. A nemzetközi párolgáskutatás jelentős és gyorsan fejlődő terület. Az egyik 
hajtóerő az, hogy a klímamodellek igénylik a felszín és a légkör határfelületén végbemenő 
szenzibilis és látens hőcserék pontos mértékét. Különösen az utóbbi meghatározása igényel 
a bevett gyakorlatban vízmérleg számítást a talaj felszíne és a mélyebb talajrétegek között, 
ami a talajhidrológia szakterülete, így hidrológiai számítások nélkül nem létezik 
klímakutatás és így klíma-előrejelzés sem.  

 

3.1. Talajhidrológiai adatok és modellezés 

 
A meteorológiai, domborzati, talajtani és vízrajzi adatok napjainkban egyre inkább 
modellezési célokat szolgálnak ki. A rendszeres, nagy időbeli gyakoriságú és térbeli 
lefedettséget biztosító (automatikus) mérési módszerek együttesen lehetővé tennék rövid 
ideig tartó, tranziens, másrészt nagy területi léptéken lezajló események vizsgálatát 
egyaránt. A sokszorosára növekedett adatmennyiséggel a korábbiaknál jóval összetettebb 
modelleket lehet meghajtani, ezáltal több tényező egymásra hatását elemezni. A hidrológia 
modellek gyakran alkalmazott típusai a vízgyűjtő léptékű modellek, melyek eredményesen 
képesek leírni a rendszerben lezajló hidrológia és transzport folyamatokat, hozzásegítve a 
jövőben várható tendenciák feltárásához. A modellek megfelelő megválasztása ugyanakkor 
komoly körültekintést igényel, ami nem nélkülözheti az “in situ” verifikációt és validációt. 
Sokszor több modell együttes alkalmazása előremutató lehet; ez alatt értérő akár több, 
különböző tér és idő léptékű modell együttes használata is. Vízgyűjtő szinten is 
elkülöníthetünk esemény alapú modelleket, melyek pl. egy-egy szélsőséges időjárási 
esemény pontosabb leírásához nyújtanak segítséget. Az eltérő térbeli léptékben 
alkalmazott modellek (szelvény, parcella, vízgyűjtő) eredményeinek felhasználása és 
együttes alkalmazása vízgyűjtő szintű modellekkel hatékony eszközt jelent a folyamtok 
megértésben. 

 

Alkalmazott modellek 

 

A vízgyűjtők területén több, eltérő léptékű modellt alkalmazunk. Szelvény léptékű 
dinamikus, a talaj nedvességforgalmát leíró, fizikai összefüggésekre épülő matematikai 
modellt (HYDRUS 1D/3D, SWAP) illesztünk olyan, reprezentatívnak tekinthető parcellákra, 
melyeket a terepviszonyok, a földhasználat és talaj szempontjából választunk ki. Ezt a 
modellt kapcsoljuk össze vízgyűjtő szintű INCA modellel. A térben részben kiterjesztett, 
folyamat orientált INCA modell (integrált vízgyűjtő modell) használatával értékeljük a 
lebegtetett hordalék és tápanyag forgalmat a vízgyűjtőn. Az INCA modell többek között a 
pontszerű és diffúz forrásokból származó nitrogén és foszfor vízkémiai hatásának integrált 
értékelésére fejlesztették ki, szimulálja a víz áramlását, a nitrát és ammónium és foszfor 
koncentrációját a talajban és a vízfolyásban, s egyúttal számítja a tápanyagtranszporthoz 
kapcsolódó folyamatokból eredő terheléseket (WHITEHEAD et al., 1998a; b). Az INCA modell 
fő előnye, hogy magában foglalja mind a vízgyűjtőt, mind a vízfolyást érintő folyamatokat, s 
mindezeket egy viszonylag egyszerű hidrológiai modellel kezeli, így csökkentve a 
forgatókönyv-elemzésekhez használt, kalibrálandó paraméterek számát. (O'SHEA & WADE, 
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2009). Az INCA modellt több mint 10 országban, ökoszisztémák szempontjából sokféle 
típuson tesztelték, és megbízható eszköznek bizonyult a különböző rendszerek szerteágazó 
problémáinak értékelésében az egész világon. Az INCA modell napi felbontású bemenő 
adatokkal dolgozik, így alkalmasabb a „főbb tendenciák” leírásánál és előrejelzésénél, 
azonban az esemény alapú modellek együttes alkalmazásával kiegészítve (LISEM) átfogó 
képet kaphatunk a vízgyűjtőn lezajló folyamatokról, beleértve a szélsőséges időjárási 
eseményeket hatását is. 

A modellekhez a földhasználatban és kílmában bekövetkező változások leírása céljából 
szcenárió mátrixot hozunk létre, majd szcenárióanalízis keretében futtatjuk az 
összekapcsolt, szelvény- és vízgyűjtő-szintű modelleket olyan módszerek kidolgozása 
céljából, melyek alkalmasak a változó körülmények esetleges káros hatásainak 
csökkentésére 

 

Célkitűzés 

 
Integrált, több léptékű módszertan kidolgozása, mely alkalmas az előrejelzett 
klímaváltozás/földhasználat változás következtében megváltozott hidrológiai és 
anyagforgalmi folyamatok (tápanyag, lebegtette hordalék) hatásának együttes 
jellemzésére. Célunk, hogy adat-modell szintézis alkalmazásával integráljuk a szelvény, 
tábla, illetve vízgyűjtő szintű víz, tápanyag és talajszemcse áramlással kapcsolatos adatokat 
és ismereteinket, valamint becsüljük a különböző földhasználatok és klímaszcenáriók 
vízháztartásra, tápanyagforgalomra és talajerózióra kifejtett hatását.  

 

Várható eredmények 

 
A tervezett vizsgálatok eredményeként új, értékes mérési és monitoring adatok válnak 
elérhetővé a modellezés számára. Számszerűsíthetővé válik a különböző földhasználati és 
klímaváltozási forgatókönyvek hatása a víz- és tápanyagforgalomra, valamint az eróziós 
folyamatokra. A módszer előnye az, hogy az adaptációs stratégiákat tábla és vízgyűjtő 
szinten egyaránt optimalizáljuk.  

 

Tervezett vizsgálatok 

- Talajnedvesség-tartalom (SWC): Folyamatos pontbeli SWC-profil mérések, 
talajnedvesség szondák segítségével 

- Talajnedvesség mérése időtartománybeli reflexiómérés (TDR = Time Domain 
Reflectometry) elvén működő segítségével  

- Talajhőmérséklet monitoring 

- Lefolyás mérése és modellezése tábla és vízgyűjtő szinten 
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- Lebegtette hordalék, részecske transzport mérése és modellezése tábla és vízgyűjtő 
szinten 

- Tápanyag (N, P) kimosódás és transzport mérése és modellezése szelvény, tábla és 
vízgyűjtő szinten 

Eszközök: 

- automatizált vízhozam mérő,  

- automatizált, lézeres hordalék mérő, zavarosság mérő 

- TDR rendszerű talajnedvesség mérő szondák 

- meteorológiai állomás (kisvízgyűjtőn) 

Az MTA ATK TAKI korábbi együttműködő partnerei a témában  

 
1. Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), Budapest 
2. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Budapest 
3. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK), Halászati és Öntözési 

Kutatóintézet (HAKI), Szarvas 
4. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK), Erdészeti Tudományos Intézet 

(ERTI), Sárvár 
5. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki 

Tanszék, Budapest 
6. Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 

Kar (DE-MÉK), Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet, Debrecen 
7. Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar (ME-MFK) Földrajz- Geoinformatikai 

Intézet Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc 
8. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar (NYME-EMK) Környezet- és 

Földtudományi Intézet, Sopron 
9. Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (SZIE-MKK), 

Környezettudományi Intézet, Gödöllő 
10. Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék, 
Keszthely 
11. Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar, Műszaki Kémiai Kutatóintézet, Veszprém 
12. MTA Ökológiai Kutatóintézet, Balatoni Limnológiai Intézet, Tihany 
13. MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, 
Budapest 
14. MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet, 
Budapest 
15. Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Földrajz- és Földtudományi Intézet, 

Meteorológiai Tanszék  
16. MOTIM Műkorond Kft., Mosonmagyaróvár 
17. Lengyel Tudományos Akadémia, Agrofizikai Kutatóintézet, Lublin (Lengyelország) 
18. Szlovák Tudományos Akadémia, Hidrológiai Intézet, Pozsony (Szlovákia) 
19. Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), Oslo (Norvégia) 
20. Joint Research Center, Ispra (Olaszország) 
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Újgenerációs, talajhoz és mezőgazdasági 
gyakorlathoz adaptált arbuszkuláris 

mikorrhiza gomba oltóanyagok fejlesztése és 
az elektromos gyökérkapacitás -mérés 

alkalmazása a hatékonyság vizsgálatában  

 

MTA ATK TAKI Készítette Takács Tünde, Cseresnyés Imre 
Közreműködő: Parádi István 

 

Problémafelvetés, célkitűzés 

 
A globális klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási jelenségek és a Föld növekvő 
lakosságának egészséges élelmiszer iránti igénye egyre nagyobb kihívást jelentenek a 
mezőgazdaság számára. Az EU-ban, így hazánkban is bevezetett agrár-környezetvédelmi 
intézkedések összhangban vannak a környezetkímélő és fenntartható mezőgazdasági 
gyakorlat elveivel. Az intézkedések célja a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés 
mérséklése, a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló környezettudatos 
gazdálkodás és a minőségi termékek előállításának támogatása, az élelmiszerbiztonság 
fokozása, a gazdálkodók jövedelembiztonságának javítása és a környezettudatos 
gondolkodás népszerűsítése. A termesztés hatékonysága és a termésbiztonság növelése 
érdekében szükséges a termőhely- és fajtaspecifikus, klímaadaptív agrotechnika alkalmazása, 
valamint a talajok nyújtotta szolgáltatások ökológiai szemléletű használata.  

A talajmikroorganizmusok funkcionális sokfélesége kulcsfontosságú a talajok termékenysége 
és a talajfunkciók megőrzése szempontjából. A környezetkímélő és fenntartható 
mezőgazdasági gyakorlatban már alapvető a mikrobiális készítmények alkalmazása a 
tápanyagutánpótlás biztosítása vagy a kórokozók elleni védelem érdekében. A talajlakó 
mikroorganizmusok tenyészeteiből készült oltóanyagok a tápanyagfelvétel fokozásával, a 
másodlagos anyagcsere és a hormonháztartás modulálásával, a növény növekedését és 
immunrendszerét serkentő anyagokkal, valamint a növénypatogén szervezetek 
növekedésének és aktivitásának gátlásával segíthetik a növényeket, csökkentve ezzel a 
műtrágyák és kemikáliák használatának szükségességét. A talaj-mikroorganizmusok körében 
különleges helyet foglalnak el a szimbionta, gazdanövényeikkel szoros kölcsönhatásban élő 
szervezetek. A növény–mikroba szimbiózisok legfőbb élettani jellemzője, hogy alapvetően 
valamilyen tápanyaghiány esetére evolválódott adaptációt jelentenek, de számos ponton 
kapcsolódnak a növények élettani folyamataihoz, a víz- és hormonháztartáson keresztül a 
fotoszintézisig és a védekezési rendszerig. 

Az AM a legősibb és legelterjedtebb mikorrhiza típus. A legtöbb szárazföldi növény, köztük 
mezőgazdasági növényeink döntő többsége (gabonafélék, zöldségfélék, gyümölcsök) 
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kölcsönösen előnyös szimbiózist képez arbuszkuláris mikorrhiza (AM) gombákkal. Az AM 
gombák szerepe leginkább a talajt behálózó hifáikon keresztül megnövekedett 
tápanyagfelvevő felületnek köszönhető, amely akár többszörös foszforfelvételben 
mutatkozik meg, de a víz és más tápelemek felvételét is fokozza. A mikorrhiza-kapcsolat 
révén jobb tápanyagellátottságú növények ellenállóképessége is nagyobb az abiotikus 
stressztényezőkkel (szárazság, szikesedés, nehézfémek) és a kórokozokkal szemben. A 
gombák hifahálózata hatással van a talajszerkezetre, melynek hatására javul a talaj 
vízmegtartó képessége és a növények vízfelvételi lehetősége. A mikorrhiza-gombákkal 
kolonizált gyökerek környezete (mikorrizoszféra) mikrobiális összetétele speciális, 
növénynövekedést serkentő mikroorganizmusokban gazdagabb. 

Számos irodalmi adat bizonyítja, hogy a mennyiségi alapú, intenzív mezőgazdasági 
művelésből eredő mechanikai bolygatás hatására a hifahálózat sérül; a műtrágyázás, a 
növényvédőszerek alkalmazása és a monokultúrás növénytermesztés következtében az AM 
gombaközösség összetétele megváltozik, biológiai sokfélesége csökken, és természetes úton 
nagyon lassan, akár csak évtizedek alatt áll helyre. A mikrobiális közösségszerkezet 
átalakulása funkcionális változásokkal jár együtt. Az AM gombák és gazdanövényeik között 
nincs specifikus kapcsolat, viszont a partnerek egymás iránti fogékonyságában 
(kompatibilitás), ezáltal a szimbiotikus kapcsolat nyújtotta haszon mértékében jelentős 
különbségek lehetnek. Az AM gombák sajátos genetikai adottságaiból kifolyólag az azonos 
fajhoz tartozó AM gomba izolátumok hatásában is jelentős különbségek lehetnek 
(intraspecifikus variabilitás): általában hatékonyabbak és hosszútávú kolonizációra jobban 
képesek azok a kultúrák, amelyek helyi környezeti körülményekhez, talajviszonyokhoz és 
gazdanövényhez alkalmazkodtak. Az AM gombafajok száma kevés, ezidáig körülbelül 230 fajt 
izoláltak és határoztak meg. Világviszonylatban is nagyon kevés a törzsbankban elhelyezett 
kultúra és jóval kevesebb, általában egy-két generalista AM gombafajra alapozott, 
kereskedelmi forgalomban is kapható oltóanyag létezik. Magyarországon kereskedelmi 
forgalomban két külföldi gyártmányú AM gomba oltóanyag kapható, hazai talajokból izolált 
törzs(ek)re alapozott oltóanyag viszont a gazdálkodók számára nem elérhető. Hazai talajokra 
vonatkozóan nagyon kevés adattal rendelkezünk arról, milyen AM gombafajok fordulnak elő, 
és a mezőgazdasági művelés milyen mértékű diverzitáscsökkenést és funkcióvesztést okoz a 
talajok AM gombaközösségében.  

A kitűzött kutatás-fejlesztési célok összhangban vannak az EU és Magyarország Talajvédelmi 
Stratégiájának azon céljával, amely a termőhelyi adottságok és a termeszteni kívánt 
növények termőhelyi igényeinek eddiginél sokkal jobb összehangolására, a bio-geokémiai 
ciklusok szabályozására törekszik. Szükséges a termelők számára olyan mikrobiális 
oltóanyagok és protokollok biztosítása, melyek lehetővé teszik talajaink bennszülött, helyi 
adottságokhoz adaptálódott mikróbaközösségének megőrzését, felszaporítását és 
visszajuttatását a termesztési rendszerekbe.  

A stratégia célja hely- és növénykultúra-specifikus, újgenerációs AM gomba 
oltóanyagok előállítási technológiájának fejlesztése, helyspecifikus protokollok 
kidolgozása, valamint az oltóanyagok bázisát képező nemzeti AM gomba- és az 
ezt támogató baktérium-törzsgyűjtemény létrehozása (1. ábra).  

Kiemelt cél, hogy ne csak egy-egy kiválasztott fajjal vagy törzzsel oltsunk vissza talajokat, 
hanem lehetőleg egy minél szélesebb spektrumú (több, egymást segítő fajt vagy törzset 
tartalmazó és az adott talajra minél inkább jellemző) oltóanyaggal, melynek alkalmazása 



337 

esetén kiegyensúlyozott kolonizáció és hosszútávú működés várható. A mikrobiális 
készítmények hely- és célspecifikus alkalmazását biztosító stratégia egy hosszútávú nemzeti 
program lehet, amely a Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer részeként 
folyamatos talajmikrobiológiai felmérésekre alapozva, a helyi körülményekhez adaptálódott 
mikróbák izolálásával biztosítja a gazdanövények alkalmazkodását a változó termelési 
körülményekhez. 

A hazai kutatási, oktatási és kormányzati hivatalok, intézetek együttműködésére alapozott, 
nemzetközi partnerek bevonásával megvalósuló, az AM gomba oltóanyag fejlesztésen 
keresztül a talajerőforrás-hatékonyság és termésbiztonság növelését célzó kutatási-
fejlesztési és innovációs stratégia (K+F+I) a nemzetek, régiók tudásalapú gazdasági fejlődését 
célzó ún. nemzeti intelligens szakosodási stratégiai (S3) célokat támogat. 

Megoldási javaslat 

Szelektált, gazdanövény-kompatibilis szimbionták oltóanyagainak alkalmazása – különösen 
az ökológiai termesztés terén – jelentősen növelheti a növények víz- és tápanyagellátását, 
ezáltal gyomelnyomó- és stressztűrő-képességét. A nemzeti AM gomba törzsgyűjtemény a 
kutatási célokon túl számos lehetőséget biztosít majd mind a mezőgazdasági (szántóföldi, 
kertészeti és erdészeti növénytermesztés), mind pedig a természetvédelmi területek talajai 
által nyújtott szolgáltatások fokozására, megőrzésére és helyreállítására. 

A tervezett kutatás-fejleszés főbb lépései 

 A Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM) művelési ágtól és 
növénykultúrától függően szelektált pontjaihoz köthetően a törzsizolálás szempontjából 
lényeges „forrás” területek meghatározása Magyarország és a Kárpát-medence területén, 
ahonnan természeti és agroökológiai szempontból várhatóan megfelelő mennyiségű és 
minőségű AM gomba törzset lehet izolálni és szelektálni. 
 Az AM gombák és a mikorrizoszféra mikrobaközösségének taxonómiai és ökológiai 
diverzitásának tanulmányozása molekuláris (PCR alapú és metagenomikai) módszerekkel. 
Összefüggések keresése az egyéb talajtulajdonságok, növénykultúrák, AM gombaközösség 
domináns fajai, diverzitása, valamint a növénynövekedést segítő mikrobacsoportok 
előfordulása és összetétele között.  
 AM gombák és azok kolonizációját segítő baktériumok (MHB; Mycorrhiza Helper 
Bacteria), valamint a növényi növekedést segítő baktériumok (PGPR, Plant Growth-
Promoting Rhizobacteria) izolálása és törzsgyűjtemény létrehozása. 
 Monospórás AM gombakultúrák előállításának módszertani fejlesztése, a 
törzsgyűjtemény gombafajainak fenntartását és szelektált tulajdonságaik megőrzését 
biztosító protokollok kidolgozása. 
 AM gomba oltóanyagok kisléptékű előállítása, növénykultúra-specifikus (pl. 
gyümölcsfa, szőlő, zöldségféle, dísznövény, szántóföldi növényfajok és fajták) AM 
gombatörzsek és MHB szervezetek kompatibilitás vizsgálatai. Hazai izolálású AM 
gombatörzsek kolonizációs tulajdonságainak (infektivitás) és hatékonyságának (effektivitás) 
vizsgálata különböző abiotikus stresszekre (elsősorban szárazság) adott növényi 
válaszreakciók vizsgálatai alapján.  
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 Módszertani fejlesztés az AM gombák in situ (nem destruktív) funkcionális 
diverzitásának vizsgálatához, a törzsek szelekciójához és minőségének ellenőrzéséhez. Talaj- 
és művelési ág specifikus AM gombatörzsek és MHB szervezetek szelekciója oltóanyag-
előállítási célokra a szimbiotikus rendszer partnereinek komplex, státusz- és funkcionális 
vizsgálataira alapozva.  
 AM gomba oltóanyagok hagyományos és újgenerációs hordozóinak és azok 
környezetbarát adalékainak tesztelése nagyléptékű oltóanyag-előállításhoz. Prototípusok 
kisléptékű előállítása, valamint üvegházi és szabadföldi tesztelése, költség-haszon elemzése. 
Gazdálkodók (regionális, művelési ág, növénykultúra szempontból minél tágabb körben) 
bevonása a prototípusok tesztelésébe. 
 Ökogazdálkodók számára a talajok bennszülött AM gomba és PGPR közösségének 
működőképességét segítő on-farm módszerek elemzése. 
 Nagyléptékű AM gomba oltóanyag-előállítás technológiai alapjainak kidolgozása. 
 Hely- és kultúra-specifikus protokollok kidolgozása az AM gomba oltóanyagok 
alkalmazására, a helyi adottságokhoz adaptálódott mikróbaközösségek megőrzésére, 
felszaporítására és a termesztési rendszerbe való visszajuttatására. 

 

Várható eredmények 

Világszintű tudományos kutatás és gazdaságilag hasznosítható eredmények 

 

 A mikorrizoszféra mikrobaközösségének komplex vizsgálata a TIM rendszer által is 
vizsgált fizikai, kémiai és mikrobiológiai tulajdonságok mellett a talajok termékenységét 
befolyásoló biológiai jellemzők összefüggéseinek feltárására ad lehetőséget. Mindez a 
talajegészség biológiai indikációja szempontjából és a vonatkozó szakirodalom számára is 
hiánypótló.  

 A talajtermékenység vizsgálatára és a talajromlás indikációjára alkalmas és elégséges 
ún. „minimal data set” módszertani eszközkészlet kialakítása komplex talajfizikai, talajkémiai, 
státusz és funkcionális biológiai vizsgálatokra alapozva. 

 A mért adatok a TIM rendszer adatbázist gazdagíthatják: adatokat szolgáltathatnak 
metaanalízisekhez, modellekhez és funkcionális talajtérképek elkészítéséhez. 

 Az AM gomba, PGPR és MHB törzsgyűjtemény a kutatási célokon túl lehetőséget 
biztosíthat ún. primer oltóanyagok előállítására, valamint azok célorientált, helyspecifikus 
alkalmazására termésnövelési, talajmegőrzési és talajjavítási célokkal.  

 A törzsgyűjtemény mikróbáiról készült molekuláris ujjlenyomatok (a mikrobák 
identifikációra alkalmas genetikai markereinek szekvenciái) génbank/adatbázis jelleggel 
kutatási célokat és hatósági ellenőrzéseket egyaránt segíthetnek.  

 Módszertani fejlesztés AM gombatörzsek izolálására és primer inokulumok 
előállítására. 

 Módszertani eszközkészlet létrehozása a mikorrizoszféra–AM gomba–gazdanövény 
rendszer működőképességének jellemzésére. Mikrobiális készítmények 
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minőségellenőrzésére és hatásának nyomon követésére alkalmas, állapot- és funkcionális 
vizsgálatokra alapozott protokollok kialakítása. 

 A növények abiotikus stresszekhez (hő, szárazság, tápanyaghiány) történő 
alkalmazkodását segítő AM gomba(közösség) és szimbiózisát támogató mikróba–növény 
rendszer komplex vizsgálatának eredményei. A növények alkalmazkodóképességét növelő 
AM gombatörzsek azonosítása, előállítása és célorientált szelekciója.  

 Javaslatok helyspecifikus és célorientált összetételű AM-gombatörzs(ek)–PGPR–MHB 
mikrobiótákra alapozott oltóanyagokra.  

 Javaslatok AM gomba oltóanyagok lehetséges hordozóira és adalékanyagokra. 

 AM gomba alapú, újgenerációs oltóanyag-előállítás technológiája és verifikációja.  

 Javaslatok on-farm technológiákra az ökológiai gazdálkodások talajaiban a 
bennszülött mikróbaközösség működőképességének és hatékonyságának növelésére. 

 A szakterületet gazdagító, hiánypótló tudományos közlemények és oktatási anyagok 
elkészítése, termesztéstechnológiai szaktudást bővítő kiadványok; infokommunikációs 
fejlesztések. 

 A felvázolt biotechnológiai kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs programok 
keretében az e témáért felelős kormányzati, kutatási intézmények és az innovációban 
érdekelt üzleti szereplők együttes bevonásával biztosítja az ágazat verseny- és 
jövedelemtermelő képességének a tudásra épülő fenntartható fejlődést szolgáló 
növekedését. 

 Nemzetközi kapcsolataink kiterjesztésével a tervezett kutatások a talajmikrobiotára 
támaszkodó fenntartható növénytermesztés számára biztosítanak Kelet-Közép Európai 
Tudásbázist. 
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Irodalmi áttekintés 

Az arbuszkuláris mikorrhiza (AM) gombák növényi 

anyagcserében betöltött szerepe 

 
AM gombák funkcionális struktúrái  
 
Az AM gombák a Glomeromycota törzsbe tartozó gombák képeznek a növényfajok nagy 
részével. Az AM az endomikorrhizák közé tartozik, a gombára jellemző struktúrákat a 
gazdanövény gyökerében képezi. Az AM gombák (AM fungi, AMF) névadó képletei a 
szimbiotikus határfelületet képező, intracelluláris tápanyagátadó struktúrák, az 
arbuszkulumok (fácska gör.). Hasonlóan az arbuszkulumokhoz, az intracelluláris 
hifacsavarulatoknak (coil) a kétirányú tápanyagcserében lehet feladatuk. Idősödve a növényi 
sejtekben és a sejtközötti járatokban lipidraktározó vakuólumokat (vezikulum) képeznek.  

A talajt behálózó (extraradikális) hifahálózat (akár 20–4200 m/g talaj; talaj szerves 
szénkészletének akár 15%-a; mikrobiális biomassza 20–30%-a) a növényt ásványi 
tápanyagokkal látja el, míg a gomba szolgáltatásait a növény szénvegyületekkel honorálja 
(Leake et al. 2004). A hifahálózat a szimbiotikus kapcsolat legdinamikusabban változó és 
funkcionálisan diverz tagja. A 2–5 μm átmérőjű extraradikális hifák a gyökérfelszíntől távol a 
talaj olyan pórusaiba is eljuthatnak, ahova a 10–20 μm átmérőjű gyökérszőrök nem. Az 
extraradikális hifák növényegyedeket kötnek össze, önmagukkal és más egyedek hifáival is 
képesek anasztomózisra. Az így kialakult hifahálózatot nevezzük közös micélium hálózatnak. 
Aszexuális kitartó képleteiket, spóráikat többnyire talajban, ritkábban gyökérben képezik. A 
növény fotoasszimilátumainak akár 4–20%-át is fordíthatja a gomba fenntartására. 

Speciális esetben a gomba jelenléte a kétirányú tápanyagtranszporttól függetlenül, indirekt 
módon nyújthat adaptív előnyöket a gazdanövény számára a stresszhatások elleni 
védelemben.  

 
Elterjedésük, gazdanövények, életmódjuk 

 
Az AM képzés egy nagyon ősi tulajdonsága a növényeknek (400 millió éves kapcsolat), amely 
vélhetően már a növények szárazföldre lépésében is meghatározó szerepet játszott. A nem 
mikotrófok és egyéb mikorrhizát képző megjelenése az evolúció során egy másodlagos jelleg 
lehet. Az AM gombák a szárazföldi növények 85-90%-ának – a májmohák kezdődően, a 
páfrányokon, nyitvatermőkön és kétszikűeken keresztül az egyszikűekig mindenféle édesvizi 
és szárazföldi növény- gyökerében élnek (Brundrett et al. 2009).  

A mérsékelt övben az AM gombák elsősorban lágyszárú növények, köztük a legtöbb 
termesztett növényünk (búza, kukorica, napraforgó, zöldségfélék) gyökerét kolonizálják, de 
együtt élnek fásszárúakkal is. Hazai éghajlaton a rózsafélék családjába tartozó gyümölcsfáink 
mindegyike, erdőalkotó és telepített fáink közül a nyár (Populus sp.), az akác (Robinia 
pseudoacacia L.), a juhar (Acer sp.), a kőris (Fraxinus sp.), az éger (Alnus sp.), a fűz (Salix sp.), 
a szil (Ulmus sp.), a platán (Platanus sp), az ecetfa (Rhus typhina) és az ostorfa (Celtis sp.) is 
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gazdanövényük. Az ipari és mezőgazdasági jelentőséggel bíró „csodafának” nevezett 
császárfa (Paulownia tomentosa) kizárólag AM-képző (Comas et al. 2014). Az AM gombák 
obligát aerob biotrófok, szaprobionta funkciójuk nincs vagy csekély. A növénypartnerhez 
fűződő szoros kapcsolatukból eredően steril körülmények között, gazdanövény nélküli 
nevelésük nem lehetséges. Természetes körülmények között növekedni és szaporodni csak 
élő növény gyökerében képesek. Az AM gombák esetén a faj fogalmának értelmezése a 
szokásos formában nem lehetséges, mivel aszexuális, klonális szervezetek, intraspecifikusan 
magasszintű genetikai, fenotipikus és funkcionális diverzitással rendelkeznek. 

 

Mikorrhizafüggés, partnerek kompatibilitásának jelentősége 

 

Az erősen mikorrhizafüggő növények (pl. pillangósok) optimális növekedése a talaj jó 
tápanyagellátottsága esetén is csak a gombapartner jelenlétében biztosított. A kevésbé 
mikorrhizafüggő növények gombapartnertől való függőségét erősen befolyásolja a 
gazdanövény gyökérmorfológiája és a termőhely ökológiai adottságai. A hatékonyabb 
tápanyagfelvételt biztosító nagyobb abszorptív gyökérfelület (pázsitfűfélék) és kedvező 
környezeti állapot mellett a növény mikorrhizafüggése csökken.  

Bár az AM gombák és gazdanövények szimbiózisa nem specifikus kapcsolat (körülbelül 230 
gombafaj él együtt 200 ezer növényfajjal) az egyes partnerek között az együttműködés 
eredményességében jelentős különbségek tapasztalhatók. Az AM gombafajok diverzitása 
növényközösség-függő, a természetes ökoszisztémákban több tíz (száz), míg egy intenzíven 
művelt agrárökoszisztémában csak néhány faj van jelen. A változó környezeti feltételek 
változó igényeket támasztanak a növények részéről, aminek kielégítése csak egy 
funkcionalitásában nagyon változatos vagy változni képes (nagyfokú redundancia, reziliencia, 
adaptációs képesség és rezisztencia) gombaközösség esetén működik. Az AM gombák 
nagyfokú, intra és interspecifikus genetikai diverzitása óriási – a funkcionalitásban is 
megnyilvánuló – változatosságot eredményez (Pavlowska et al. 2004).  

 

Víz és tápanyagfelvételben betöltött szerepük (Parniske 2008) 

 

Az AM gombák jelenléte a gazdanövény vízfelvételének fokozása révén növeli a növény 
szárazsággal szemben tanúsított ellenállóképességét. A talajt behálózó hifahálózat és a 
gomba növényi hormonháztartást moduláló szerepe a növény vízfelvételének 
elősegítésében, a növényi anyagcsere befolyásolása (pl. a növény vízvezető képességének 
növelése) és a talaj vízmegtartó és vízvezető képességének javítása (aggregátum képzés) 
révén eredményezi az AM gombáknak tulajdonított kedvező hatást a gazdanövény optimális 
vízellátását illetően.  

Az AM gombák legjelentősebb hatása a foszforfelvétel (H2PO4
– formában) javítása egy 

nagyaffinitású P-felvételi rendszer segítségével. A P felvehetősége a legtöbb esetben limitált: 
ionjai lassan mozognak a talajoldatban, így a gyökerek környezete rövid időn belül 
elszegényedik foszforban. Az AM a növényi P-felvétel akár 90%-át is biztosíthatja; 
hatékonyságából kifolyólag a direkt növényi P-felvételi út erősen redukálódik, vagy teljesen 
visszaszorul. Az AM gombák nemcsak a felvételt, hanem a kötött foszfátok mobilizálását is 
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segítik: a mikorrizoszféra talaj pH-jának csökkentésével, fokozott CO2 kibocsátással vagy 
szerves savak kiválasztásán keresztül, valamint szinergista interakcióban vannak a foszfát-
szolibilizáló baktériumokkal. A mikorrhiza hatása erősen függ a növény aktuális P-hiányától. 
A talaj magas P-tartalma csökkenti a növény gombára való ráutaltságát, visszaszorítva a 
gomba gyökérbeni kolonizációját. A talajok magas tápanyagtartalma hosszútávon a 
gombaközösség diverzitásának csökkenéséhez vezethet. 

Az AM gombák a P mellett növelik más, a növényi anyagcsere szempontjából létfontosságú 
elemek, a nitrogén (NH4

+ és NO3-, 40%), kén (SO4
2-), a magnézium (Mg2+-), a kálium (K+-), a 

cink (Zn2+-), és a réz (Cu2+ akár teljes felvétel 60%-a) felvételét. A jobb vitalitással és fitnesszel 
rendelkező mikorrhizás növények kórokozókkal szemben ellenállóbbak, hamarabb fordulnak 
termőre, a termés mennyisége nagyobb, és minősége (beltartalom, méret) jobb lehet, mint a 
nem mikorrhizás növényeké. A hatékony, gazdanövényre szelektált szimbiózisok növelik 
növény betegségekkel (különösen gyökérkórokozókkal) szembeni ellenállását.  

 

Mikorrizoszféra, az AM gombák és talaj mikroorganizmusok lehetséges szinergiái 
 
Az AM gombák és gazdanövényeik együttélését sokáig a szimbiotikus partnerek kétoldalú 
kapcsolatának tartották. Az AM gombák kolonizációja mennyiségi és minőségi változást 
indukál a gazdanövény gyökérkörnyezetében (rizoplán és rizoszféra) élő mikrobiális 
közösségösszetételében. Mikrobiális szempontból egy speciális talajkörnyezet a hifák körüli 
talaj, a mikorrizoszféra. A mikorrizoszféra – szemben a nem mikorrhizált növények 
rizoszférájával – a növények növekedését segítő szabadonélő vagy gyökérasszociált 
(gyökérfelszínt vagy intercelluláris tereket kolonizáló) mikrobiotában gazdagabb. A növényi 
növekedést serkentő rizobaktériumok a rizoszférában élő baktériumok 2–5%–át teszik ki 
(Allison et al. 2008). A teljesség igénye nélkül a legfontosabb PGPR nemzetségek: 
Acinetobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, Arthrobacter, Azoarcus, Azospirillum, 
Azotobacter, Bacillus, Bradyrhizobium Burkholderia, Enterobacter, Frankia, Herbaspirillum, 
Klebsiella, Kocuria, Mesorhizobium, Paenibacillus, Pseudomonas, Rhizobium, Serratia és 
Thiobacillus. 

A PGPR funkciói:  
(1) a biofertilizátorok javítják a tápanygellátást, pl. a foszformobilizálók, szimbionta 
szabadonélő vagy endofiton nitrogén-fixálók.  

(2) a biokontroll szervezetek a növénybetegségek tüneteit enyhítik, a kórokozók 
fertőzőképességét csökkentik (bioprotektánsok) vagy biopeszticidet (antibiotikum) 
termelnek.  

(3) a biostimulátor baktériumok vitaminokat és növényi növekedést szabályozó anyagokat, 
hormonokat (auxin, gibberellin, citokinin, etilén termelés gátlás) termelnek.  

(4) a rizomediátorok a xenobiotikumok, szerves szennyezők lebontását segítik elő vagy a 
nehézfémek felvételét gátolják azok immobilizációjával. 

(5) Ozmoreguláció útján segítséget nyújtanak a szárazságstressz vagy szikesedés okozta 
ozmotikus stressz elleni védekezésben. 

Több irodalom számol be arról, hogy az AM gomba oltóanyagok alkalmazása kolonizáció 
nélkül is pozitív hatást gyakorol a növényekre, ami a valószínűleg az oltóanyagban található, 
fertőzőképes AM gomba képletekhez asszociált PGPR baktériumoknak köszönhető. A 
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kolonizált gyökérkörnyezet baktériumközösségének direkt előnyei nemcsak a növények 
életfolyamataiban nyilvánulnak meg, hanem a szimbiózis kialakulásában és működésében is 
érvényre jutnak. A PGPR-hez hasonlóan a mikorrhiza segítő baktériumok (MHB) különböző 
taxonómiai csoportok tagjai lehetnek, miközben az MHB funkcionális csoportba tartoznak. A 
Rhizobium-ok amellett, hogy PGPR baktériumok, a mikorrhiza képzést segítő baktériumok 
közé tartoznak. Az AM gombákat és a nitrogénkötőket (Rhizobium, Azospirillum) együttesen 
alkalmazó, ún. tripartitív szimbiózisban egy additív, szinergista hatás is kialakulhat a 
növénynövekedés serkentésében és a mikróbák egymás közötti viszonyában (Biró et al. 
2001). Az AM jelenléte növelheti a gyökérgümők képzését, amely a növény jobb 
nitrogénellátása és egyben nagyobb foszforéhsége révén növeli a gomba gyökérbeni 
kolonizációját. Az AM és a nitrogénfixáló endoszimbiózis vizsgálata során egyes deficiens 
mutánsok hasonló fenotipikus jellegzetességeket mutatnak. A legújabb eredmények alapján 
majdnem biztosra vehető, hogy az evolúciósan fiatalabbnak tekinthető Rhizobium-szimbiózis 
kialakulásához szükséges növényi génkészlet az ősi AM szimbiotikus génekből evolválódott.  

A nemzetközi piacon kapható AM gomba oltóanyagok elsősorban a hatóanyagot képező AM 
gombafajban, a hordozóban és adalékanyagokban különböznek egymástól. Az oltóanyagok 
többsége egy-két (többnyire egy) generalista, rendkívül infektív AM gombafajt tartalmaz, 
ellenben más, akár a kolonizációt segítő (MHB) vagy növénynövekedést támogató (PGPR) 
szervezetet nem feltétlenül. A bakteriális oltóanyagok és az AM gomba oltóanyagok 
egymástól függetlenül, a lehetséges szinergizmusok kihasználása nélkül kerülnek 
alkalmazásra.  

 

Az AM gomba oltóanyagok és lehetséges felhasználási területeik 

 
A szárazföldi ökoszisztémák többségében, az extrém tulajdonságokkal (túl alacsony vagy 
magas pH, magas hőmérséklet, extrém talajszennyezés, anaerob viszonyok stb.) rendelkező 
talajok kivételével a talajok mindegyikében kimutathatók az AM gombák. Azonban a 
szimbiotikus partnerek előnyös együttéléséhez a gombák jelenléte és kolonizáló képessége 
mellett számos egyéb feltételnek is teljesülnie kell. Az intenzív talajművelés (szántás, 
forgatás, herbicidek, peszticidek, fungicidek használata), a túlzott mértékű trágyázás 
(elsősorban mobilis P műtrágyák) és az egyoldalú növénytermesztés az AM gombák faji 
diverzitásának és mennyiségének csökkenéséhez vezet (Gosling 2006). Ebből adódóan a 
közösség funkcionális redundanciája, rezilienciája és rezisztenciája is csökken. 
Elszaporodhatnak az egyes kolonizációs tulajdonságaikban agresszívebb, de nem feltétlenül 
hatékony gombák, így a szimbiotikus rendszer nyújtotta szolgáltatások hatékonysága és 
megbízhatósága sérül. Természetes úton történő visszatelepedésük és felszaporodásuk több 
évet/évtizedet igényel még ideális mezőgazdasági kezelés mellett is (Galván et al. 2009).  

Az AM alapvetően a talaj P-tartalma által szabályozott fakultatív asszociáció. A talajok magas, 
könnyen felvehető P-tartalma gátolja az AM gombák gyökérkolonizációját. Ha a talaj 
foszfortartalma magas, a növénynek a gomba jelenlétére kevésbé van szüksége, a gomba 
gyökérkolonizációjának mértéke csökken. A talajban maradt nagy mennyiségű tápanyag 
„talaj- és vízszennyezővé” válik. Felmérések szerint a trágyázás során alkalmazott foszfor 
75%-át a növények nem hasznosítják egy éven belül.  
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A mikorrhizagomba oltóanyagok használata természetesen nem válthatja ki teljesen a 
műtrágyák alkalmazását, viszont kisebb műtrágya-bevitel mellett környezetkímélő és 
gazdaságos termelést tesz lehetővé. A növények optimális növekedéséhez a mikorrhiza 
gomba oltóanyag mellett szükséges az elégséges tápanyagutánpótlás is. A mikorrhiza 
gombák alkalmazásának kedvező oldala a nagyobb növényi produkció, termésmennyiség, 
valamint jobb termésminőség mellett kisebb műtrágya és növényvédőszer felhasználás.  

Az AM gombákkal történő oltás segíti a jelentős költséggel előállítható gyümölcscsemeték 
üvegházba történő átültetésekor vagy a konténerezéskor fellépő akklimatizációs stressz 
leküzdését, illetve akár 20-30%-kal csökkentheti a telepítéskori veszteséget. A mikorrhizált 
fák hamarabb fordulnak termőre és a termés minősége (egészségi állapot, nagyság, 
cukortartalom) is jobb lehet, mint az oltatlan növényeké. Az üvegházi és szántóföldi 
növénytermesztésben egyaránt fontos szempont, hogy a mikorrhizás növények állománya 
homogénebb, a fejlődés felgyorsul (hamarabb kezdődik a virágzás, termésképzés). A 
gyógynövények hatóanyagtermelésére mind minőségi, mind pedig mennyiségi szempontból 
kedvező hatása lehet az AM gombákkal történő oltásnak (Engel et al. 2016). 

Az AM-nek az elsősorban ektomikorrhiza-képzőként ismert fafajok stressztoleranciájában is 
jelentős szerepe van. Az ektomikorrhiza gombák a fák egyedfejlődésének csak későbbi 
szakaszában veszik át a dominanciát az AM felett, viszont a fák vékonyabb gyökereiben az 
AM szimbiózis mindvégig fennmaradhat. Nehézfémekkel szennyezett és nem szennyezett 
talajokban AM gombák kolonizációjának összehasonlító vizsgálatát végezték fémek 
kivonására alkalmas nemesnyár klónok gyökerében. Az átültetés és talajszennyezés okozta 
stresszt csak azok a klónok élték túl, amelyek gyökerében AM gombák jelenléte kimutatható 
volt (Takács et al. 2005).  

Az AM gomba oltóanyagok felhasználásának nemcsak az agrárium különböző területein van 
létjogosultsága. A környezetszennyezés és bolygatás következtében világszerte számos ritka, 
endemikus vagy reliktum növényfaj fennmaradása kerül veszélybe. Különösen 
veszélyeztetett, mikotróf növényfajok környezeti stresszekkel szemben tanúsított 
ellenállóképessége mesterséges mikorrhizálással növelhető. A szikesek spontán 
revegetációja számos akadályba ütközik; csak speciális védekezési mechanizmussal 
rendelkező, sótoleráns növények és mikroorganizmusok tudják elviselni a nátrium-, 
karbonát- és kloridionok magas koncentrációját, az ozmotikus stresszt, a magas pH-t és a 
tápanyaghiányt. 

Fitoremediációs eljárásokban a bennszülött AM gombák szaporodásának elősegítése 
mikotróf növények ültetésével vagy szelektált AM gomba oltással elősegíti a telepített 
növények túlélését, és növeli más fajok megtelepedési esélyét, továbbá a szukcessziós 
folyamatok sebességét. A talajok szennyezettségétől függően fitoextrakciós vagy 
fitostabilizációs céloknak megfelelő, fémtoleráns AM gomba–növény párok célorientált 
szelekciójával a nehézfémmentesítés felgyorsítható (fémakkumuláció növelése vagy 
csökkentése irányított mikorrhizációval), illetve a szennyezők táplálékláncba jutásának 
kockázata csökkenthető (Takács 2012). 

Erodálódott területek revegetációs célú kezelése során ugyancsak komoly szerepe lehet az 
AM gombák és általában a talaj mikrobióta megfelelő visszaépítésének, amely jelentősen 
gyorsíthatja a kívánt növénytársulás stabil megtelepedését és a terület későbbi használatát. 

Bár az AM gomba–növény szimbiózis nem specifikus, a partnerek között kompatibilitásbeli 
különbségek lehetnek, emiatt sok esetben szükséges a gazdanövényre és a talajra szelektált, 
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fertőzőképes és hatékony gombatörzs(ek) inokulumának alkalmazása. Nem minden talaj, 
illetve agrárökoszisztéma esetén célszerű és gazdaságos oltóanyagot használni. Az AM 
gomba oltóanyagok alkalmazása előtt több szempontot kell figyelembe venni; egyes 
esetekben előzetes talajtani és AM-ra vonatkozó mikrobiológiai felmérésre lehet szükség.  

 

A szántóföldi, kertészeti és erdészeti növénytermesztés következő területein jelenthet előnyt 
a jó teljesítőképességű, célorientáltan szelektált AM gomba oltóanyagokkal történő oltás: 

 

 Ökogazdálkodásban, főként a növények fejlődésének kritikus fenofázisaiban a 
tápanyagellátás, talajjavítás és vízhasznosítási hatékonyság fokozásában nélkülözhetetlen a 
növénykultúrával leginkább kompatibilis AM gombaközösség jelenléte. 

 A túlkemizált agrárökoszisztémákban, ahol a gyakori bolygatás, műtrágyázás és 
növényvédőszerek használata a természetes gombaflóra fajgazdagságát drasztikusan 
csökkentette. 

 Ahol a műtrágyafelhasználás mértékének csökkentése (nitrát direktíva, vízbázis 
védelem P-tól), és talajerőforrás hasznosítási hatékonyságának növelése szükséges. 

 Zöldség- és dísznövénytermesztésben, ahol az üvegházi növénynevelés 
teljesítőképességét fokozni kell, az állomány homogenizálása és az előbbre hozott generatív 
fenofázis jelentős gazdasági előnyt jelent.  

 Gyümölcsfák és szőlő telepítésénél, ahol a mesterséges mikorrhizálás jelentősen 
növeli a csemeték eredési erélyét, túlélési esélyeit, a talajuntsággal, kórokozókkal szembeni 
ellenállóképességét, termésminőséget és termésbiztonságot. 

 Gyepek telepítésénél, különösen nagy értékű területeken (parkok, golfpályák, 
stadionok), ahol fontos a homogén és egészséges gyepborítás. 

 Városi fatelepítéseknél és autópályák, autóutak mellett az eredési erély fokozására és 
a tápanyaghiány, környezeti stressz enyhítésére. 

 Energiaültetvények fáinál a biomassza-produkció növelése céljából. 

 Olyan erdőtelepítéseknél, ahol a területen korábban szántóföldi termesztés folyt, 
mert az ilyen talaj nem rendelkezik fásszárú növényekhez adaptálódott bennszülött AM 
gombákkal. 

 Tűz- vagy vízkár sújtotta területeken, ahol a talaj természetes mikroflórája sérült, az 
AM gombák hiányoznak vagy működőképességük romlott. 

 Erodált területeken, ahol a feltalaj lepusztult, és gyér a mikotróf növényzet. 

 Homokos, szikes talajokon, ahol a talajadottságokból kifolyólag a növények 
vízfelvétele korlátozott vagy vízhasznosítási hatékonyságuk alacsony, az AM gombák a 
növények vízfelvételének javítása révén növelik a termésbiztonságot. 

 Potenciálisan toxikus nehézfémekkel terhelt vagy szennyezett területeken, ahol 
csökkenteni kell a fémek táplálékláncba jutását, környezeti és humánegészségügyi 
kockázatát.  
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 Ipari területeken újrahasznosítás és helyreállítási kötelezettség (remediáció) esetén, 
ahol hiányzik a talaj természetes mikroflórája. 

 

Az AM gomba oltóanyagok 

 
Az újgenerációs AM gomba oltóanyag fejlesztési célon egyaránt érthető:  

(1) az AM gomba törzsek izolálására, fenntartására, szelekciójára irányuló protokollok 
kidolgozása;  

(2) az AM gombák és velük szinergizmusban a növényi növekedést, ellenállóképességet 
javító kompatibilis mikroorganizmus kombinációk létrehozása;  

(3) újszerű hordozók, akár ipari melléktermékek, hulladékok és természetes eredetű vagy 
szintetikus adalékok tesztelése;  

(4) a fejlesztés jelentősége továbbá abban rejlik, hogy akár a gazdanövény, akár a 
talajminőség oldaláról az oltóanyagfejlesztés hely- és célspecifikus alkalmazást biztosít. 

Külön fejlesztést igényel – elsősorban a kutatás részéről – a törzsgyűjtemény gombafajainak 
fenntartását és szelektált tulajdonságaik hosszú távú megőrzését vagy mesterséges 
szelekciós rendszert biztosító protokollok kidolgozása. A fenti célok teljesítése a piaci 
szereplők részéről nem várható, mert a kutatás-fejlesztés költség- és időigénye rövidtávon 
nem mérhető össze a specifikus oltóanyagok használatából fakadó haszonnal. Ugyanakkor 
egy pályázati támogatással és nemzeti kutatási erőforrásokkal létrehozott törzsgyűjtemény 
és módszertan már könnyebben hozzáférhetővé és megtérülővé teheti a mikorrhiza 
mezőgazdasági alkalmazását mind a potenciális hazai oltóanyaggyártók, mind pedig a 
felhasználók számára. 

Mivel az AM gombák obligát aerob biotrófok, törzseik fenntartása, felszaporítása többnyire 
élő növényen (“steril” kontrollált környezetben, többféle gazdanövényen és talajon), illetve 
in vitro speciális táptalajon, gyökérkultúrában történik. Az egyéb mikrobáknál alkalmazott, 
táptalajon történő fenntartás, felszaporítás vagy típusfajok tartós tárolása fagyasztás és 
liofilizálás formájában az AM gombáknál nem működik. Európában az AM gombafajok 
izolátumainak fenntartása a COST kezdeményezésére 1994-ben létrejött Banque 
Européenne de Glomales (BEG, jelenleg IBG, The International Bank of Glomeromycota) 
törzsbankban történik. A francia nemzeti kutatóintézet (INRA) gondozásában Dijonban 
működő szervezet 31 AM gombafaj 41 izolátumának 250 kultúráját tartja fenn. Kutatási 
célból korlátozásokkal és költségtérítés mellett igényelhetőek törzsek. Kisebb AMF 
gyűjtemények találhatóak még Belgiumban [GINCO-BEL, Louvain-La-Neuve (Glomeromycota 
In Vitro Collection at the Catholic University of Louvain] és Svájcban (SAF, Swiss Collection of 
Arbsucular Mycorrhizal Fungi at Agroscope ART, Zürich). Az IBG-vel szoros 
együttműködésben Európán kívül két, elsősorban nemzeti kutatási alap által finanszírozott 
törzsbank, az INVAM (The International Culture Collection of VA Mycorrhizal Fungi; West 
Virginia State University USA; 1990-től) és CICG (International Collection of Glomeromycota 
at FURB, Santa Catarina State, Brazília) működik.  

Hazánkban két jelentős mikroba törzsgyűjtemény található az Orvosi Baktériumok Magyar 
Nemzeti Gyűjteménye (HNCMB, Országos Epidemiológiai Központ) és a Mezőgazdasági és 
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Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteménye (NCAIM, korábban Budapesti Corvinus 
Egyetem, jelenleg a Szent István Egyetem Kertészeti Kar gondozásában). Az NCAIM-ban AM 
gombatörzs nem található. 

 

Hordozók és adalékok 

A kereskedelmi forgalomban lévő AM gomba oltóanyagokat többnyire szilárd hordozón 
állítják elő. A hordozó különböző szemcseméretű bányasteril vermikulit, zeolit, perlit vagy 
égetett agyaggolyó, továbbá üledékes kőzetek, tengeri üledék darálmánya, esetleg tőzeges 
közeg. A hordozóknak a talajszerkezetet és talajéletet elősegítő hatásuk is van, funkciójuk 
elsősorban a talajszerkezet és a vízháztartás javítása.  

A hatékony AM gombák szelekcióján túl az AM gomba oltóanyagok fejlesztésének egyik 
iránya a fertőzőképességet fokozó (de legalábbis azt nem gátló), az oltásra adott növényi 
választ kedvezően befolyásoló adalékok alkalmazása. Az adalékok oltóanyaghoz adása a 
felszaporítással egyidejűleg történő adalékolással vagy a felszaporítást követő dúsítással 
történhet. Ennek megválasztása egyrészt függ a hordozótól és az alkalmazni kívánt adaléktól, 
annak fertőzőképességre gyakorolt hatásától és a bekeverés kivitelezhetőségétől. A 
szimbiózis kialakulásának elősegítése, valamint az oltóanyag hatékonyságának növelése 
érdekében alkalmazott adalékoknak két formáját különböztetjük meg: (1) 
mikroorganizmusokat tartalmazó biotikus és (2) szerves vagy szervetlen (többnyire ásványi 
eredetű) abiotikus adalékok.  

A legtöbbet kutatott az AM gombák és nitrogénfixáló baktériumok, elsősorban rizóbiumok 
szinergizmusa. Az AM oltóanyagok szabadonélő vagy szimbionta nitrogénkötő 
baktériumokkal történő dúsításával a foszfor mellett a mikorrhizált növények 
nitrogénutánpótlása is javul. A Nemzeti fehérjeprogramot és a Duna Szója Szövetség céljait 
kétségkívül támogatná olyan Bradyrhizobium japonicum oltóanyagok előállítása, amely az 
Európában nem őshonos szója szimbiontáinak a leghatékonyabb együttműködését biztosítja 
(Takács et al. 2016). A foszfátmobilizáló mikroorganizmusokkal történő együttes oltás 
ígéretes technikai lehetőség, mivel növelheti a lassabban feltáródó nyers foszfáttal 
trágyázott talajok felvehető foszfortartalmát. Biokontroll hatóanyagok antagonisztikus 
hatásukkal fokozzák a növények talajpatogénekkel szembeni ellenálló képességét. A tőzeg, 
tengeri hínár, vulkáni hamu vagy akár a bioszenek magas lebomlott (humuszanyagok: 
fulvosav, huminsav, humin) vagy le nem bomlott szervesanyag- és egyéb ásványianyag-
tartalmuk miatt lehetnek alkalmasak adalékolásra.  

Az AM gombák kolonizációját és az oltásra adott növényi választ is segítő 
mikroorganizmusok együttes alkalmazása nagy körültekintést igényel. Az oltóanyag 
összetevőinek kompatibilitását több szempontból is biztosítani kell: egyrészt a 
mikroorganizmusok oldaláról vagy akár a hordozó és adalékok nem várt hatásainak 
kisküszöbölésére, másrészt a hely- és célspecifikusság érdekében. A hatékony szimbiózis 
kialakításának kulcslépése az egymással kompatibilis partnerek meghatározása, és a 
hatékony párosítások szelekciója (Vestberg & Cassell 2009). Az AM gomba oltóanyagok 
lehetséges hordozóinak (és abiotikus adalékoknak) kiválasztásánál számos feltételnek 
egyszerre kell teljesülnie. A felületnövelő vagy a talajtulajdonságokra gyakorolt kedvező 
hatás önmagában nem elegendő ahhoz, hogy egy anyag megfelelő AM gomba hordozó 
legyen.  
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Az oltóanyag hordozókkal és adalékokkal szembeni elvárások: 

(1) A hordozó és adalék biztosan nem gátolja az oltóanyag AM gombájának infektivitását 
és effektivitását; 

(2) a hordozó és adalék együttes beltartalmi adatai megfelelnek a mikrobiológiai 
készítményekkel és növényi növekedést serkentő készítményekkel szemben támasztott 
törvényi elvárásoknak; 

(3) a hordozó fizikai (porzás) és kémiai (nehézfém tartalom) tulajdonságai munkavédelmi 
előírásoknak megfelelnek, alkalmazásuk nem okoz jelentős pluszköltséget sem a gyártás, 
sem a termék alkalmazása során; 

(4) a hordozó és adalék azonos minőségben hosszútávon, gazdaságosan beszerezhető; 

(5) előállítható olyan termék, amely az alkalmazás során kompatibilis a felhasználói 
infrastruktúrával (pl. vetőgépekkel); 

(6) a tárolás alatt megőrzi fertőzőképességét; 

(7) a talajba kerülve megőrzi és kifejti kedvező tulajdonságait; 

(8) kialakítható egy optimális és gazdaságos dozírozás a növényfajtól és a termesztés 
technológiájától függően. 

 

Az AM gomba–növény rendszer vizsgálatai 

 
Jó agroökológiai adottságaink ellenére a talajromlás (a talajminőség kedvezőtlen változása) 
nagy területet érint hazánkban. Fontos, hogy a talajok érzékenységéről, terhelhetőségéről és 
regenerációs képességéről minél több információ álljon rendelkezésünkre, és ez a 
döntéshozók és felhasználók számára egyaránt elérhető legyen. A környezetkímélő és 
fenntartható talajhasználat esetén nélkülözhetetlen a talajok fizikai, kémiai és egyes biológiai 
tulajdonságainak komplex vizsgálata, valamint a talajökológiai indikációs módszerekre épülő 
talajmonitoring. A talajminőség/talajegészség mikrobiális indikációjára a 
státuszvizsgálatoktól (molekuláris biodiverzitás vizsgálat, mikrobiális biomassza, funkcionális 

gének jelenléte, kulcsindikátor fajok abundanciája stb.) kezdve a funkcionális vizsgálatokig 
(talajrespiráció, specifikus és nem specifikus enzimvizsgálatok, szubsztráthasznosítás 
mintázatok stb.) számos módszer létezik (Szili-Kovács et al. 2011). Európa különböző 
országaiban a talajmonitoring programok a mikrobiológiai indikáció terén nagyon változó 
eszközkészletet használnak. A leggyakoribb vizsgálatoknak tekinthetők a mikrobiális 
biomassza meghatározása, a nitrogén mineralizáció, a talajrespiráció mérése és a 
dekompozíciós teszt. A szakirodalom az AM gombákat a talajok minőségének megítélésében 
kulcsfontosságú tényezőnek tartja (Nielsen & Winding 2002). 

Az arbuszkuláris mikorrhiza (AM) gombák legfontosabb jellemzői a fertőzőképesség 
(infektivitás) és a fertőzésre adott növényi válaszban realizálódó hatékonyság (effektivitás). 
Az infektivitás és effektivitás meghatározására számos módszer áll rendelkezésre. Az AM 
gombák mikroszkópikus méretű, aszexuálisan (többnyire talajban, ritkábban gyökérben) 
képzett spóráit nedves szitálással lehet a talajból izolálni. Gyökérbeni képleteik mennyiségét, 
a gomba kolonizációját (inter- és intracelluláris hifák, arbuszkulumok, vezikulumok, 
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hifatekervények, spórák gyökérbeni denzitása) a gyökerek tisztítását és festését követően 
mikroszkópos vizsgálat alapján becsüljük (Füzy et al. 2015). Vizsgálati módszertől függően a 
gyökérkolonizáció a fertőzés százalékos arányától kezdődően az egyes képletek előfordulása 
mellett a szimbiózis működőképességére is ad információt. A talajok bennszülött AM 
gombáinak pontenciális kolonizáló képességét a talaj adott volumenében megadott infektív 
propagulumszám (fertőzőképes képletek) adja meg, amit tenyészedénykísérlet keretében 
beállított MPN tesztekben lehet meghatározni. A sporuláció mértéke és a spórák in vitro 
csírázási tesztekben mért életképessége érzékeny indikátora a szennyezéseknek. A 
diverzitásvizsgálatok a talajból izolált spórák morfológiai tulajdonságai alapján történő 
fajmeghatározás vagy örökítőanyaguk molekuláris vizsgálata (riboszómális DNS és ITS régiók 
szekvenálása és filogenetikai elemzése) alapján történik. Az effektivitás-vizsgálatok a 
mikorrhizás és nem mikorrhizás növények válaszreakcióinak összehasonlításán alapulnak, a 
gyökérkolonizácó vizsgálatokra és a növényélettani kutatások során alkalmazott 
módszerekre épülnek (víz- és tápelemfelvétel mennyiségi és minőségi sajátosságai, 
fotoszintézis és részfolyamatainak vizsgálatai, légzés jellegzetességei, genomika, 
transzkriptomika, proteomika és metabolomika kutatások stb.). Az AM vizsgálatok többsége 
destruktív, a gomba in situ működésére – a gyökérbeni rejtett jellegéből adódóan – nem ad 
választ.  

A mikorrhiza kutatásokban fontos eredményt jelentett az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai 
Intézete Talajfizikai és Vízgazdalkodási, valamint Talajbiológiai Osztályának munkatársai 
együttműködésével kidolgozott és alkalmazott módszer, amely in situ, a talaj–gomba–
növény rendszer elektromos paramétereinek mérésén keresztül nyer információt az AM 
gombák hifáinak funkcionalitásáról. A jelenleg ismert vizsgálati módok közül a talaj–növény 
rendszer elektromos kapacitásának mérése a legalkalmasabb, idő és költségtakarékos 
módszer (1) a gyökérbeni AM gomba kolonizáció roncsolásmentes detektálására, (2) a 
törzsek közti funkcionális különbségek kimutatására, ezáltal azok (3) szelekciójára különböző 
környezeti feltételek (estleg stresszhatások) mellett és az (4) oltóanyagok minőségének 
ellenőrzésére. Mivel az AM gomba oltóanyagok fejlesztésére irányuló stratégia legfontosabb 
pontjai az izolált és felszaporított törzsek szelekciója, működőképességük vizsgálata és az 
egyéb mikrobákat, hordozót és adalékokat is tartalmazó oltóanyagok minőségének 
ellenőrzése, ezért az elektromos kapacitás mérés módszerét, a kutatás fejlesztés jelenlegi 
eredményeit részletesen ismertetjük. 

 

A gyökérkapacitás-mérés és elméleti háttere 

 
A talajban növekvő és működő gyökérzet tanulmányozása a legtöbb esetben meglehetősen 
nehézkes, így egyre növekvő igény mutatkozik az egyszerű, gyors, in situ gyökérvizsgálati 
módszerek alkalmazására és fejlesztésére. Ezen eljárások egy része a gyökérzet elektromos 
tulajdonságainak vizsgálatán alapul. Ide sorolható a talaj–gyökér rendszer elektromos 
kapacitásának (a továbbiakban: gyökérkapacitás) detektálása (Postic és Doussan 2016). A 
módszer első alkalmazása Chloupek (1972) cseh kutató nevéhez fűződik.  

A talaj–gyökér rendszerben a mérhető, és a gyökérzet méretével arányos elektromos 
kapacitás megjelenése az élő gyökérmembránok külső elektromos tér által létrehozott 
(aktív) polarizációjára és ezt követő relaxációjára vezethető vissza. A talaj–gyökér rendszer 
elektromos viselkedését elsőként Dalton (1995) elvi modellje írta le. 
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Jól definiált és beállított körülmények biztosítása mellett, megfelelő nedvességtartalmú 
homogén közegben az eljárással egyszerűen és gyorsan becsülhető a gyökérrendszer 
mérete. Az eljárás lehetőséget nyújt nagyobb számú növényegyed rendszeres vizsgálatára is 
(jelentős eszközigény nélkül). A módszer egyik fő előnye, hogy nem destruktív, a növényt 
nem károsítja, így egyazon növény különböző fejlődési állapotokban (fenofázisokban) 
történő ismételt vizsgálatát is lehetővé teszi. Szintén előnyös, hogy az esetlegesen jelen lévő, 
szomszédos növényegyedek átfedő gyökérrendszerei sem zavarják a vizsgálatot (ellentétben 
pl. a minirhizotron technikával). A gyökérrendszer és a talaj (talajoldat) között váltakozó 
áram kizárólag az elektromosan is vezető, víz- és ionabszorpciós zónákon keresztül folyhat, a 
gyökér permeabilitásával arányos mértékben, míg a nem-abszorptív felszínek (pl. 
szuberinizálódott régiók) a vezetésből kizáródnak. Ennek köszönhetően a mért 
gyökérkapacitás lényegében egy "működő" gyökérméretet jelöl, azaz a gyökérzet méretén 
túl annak működési intenzitásáról, aktivitásáról is tájékoztat. 

 
Eddigi kutatási és módszerfejlesztési eredményeink 
 
A gyökérkapacitás-mérés jelentős előnye több más, destruktív eljárással szemben, hogy in 
situ jellegéből adódóan lehetőséget nyújt a gyökérjellemzők változásának folyamatos 
monitorozására. Számos eddigi, tenyészedény-kísérletekhez kapcsolódó kutatásunk – ezt 
kihasználva – a gyökérfejlődést befolyásoló környezeti tényezők (pl. különböző stressz 
faktorok) gyökérnövekedésre gyakorolt hatásának időbeni nyomon követésére fókuszált. 

Kukorica növények gyökérkapacitásának monitorozásával mutattuk ki különböző dózisokban 
alkalmazott, acetoklór tartalmú totálherbicid kultúrnövényre gyakorolt gyökérnövekedés-
gátló hatását, a herbiciddel együtt adagolt fajspecifikus ellenanyag (antidótum) jelenlétében 
és annak használata nélkül (Cseresnyés et al. 2012). Elsőként alkalmaztuk az eljárást 
gyökérszimbionta arbuszkuláris mikorrhiza (AM) gombák kolonizációjából eredő 
gyökéraktivitás-növekedés, mint funkcionális növényi válasz detektálására (Cseresnyés et al. 
2013b). Kimutattuk, hogy az AM-gomba kolonizáció, illetve az extraradikális hifák működése 
közvetlen módon megmutatkozik a gyökérrendszer elektromos kapacitásának 
növekedésében. 

Igazoltuk a gyökér elektromos kapacitása és vízfelvételi aktivitása közötti összefüggést 
uborka, bab és szója növényeken (Cseresnyés et al. 2014a,b). Kimutattuk, hogy e jellemzők 
az ontogenezis során megegyező trendeket mutatnak, maximális értéküket a virágzáskor 
elérve, valamint azt, hogy értéküket az AM gombák kolonizációja szignifikánsan növeli. A 
gyökérkapacitás mérésével in situ detektáltuk két AM gombatörzs (Funneliformis mosseae és 
Rhizophagus intraradices) eltérő fertőzőképességét és a kolonizációt követő működési 
hatékonyságát (Takács et al. 2014). Monitoroztuk különböző szójafajták gyökérnövekedési 
dinamikáját optimális öntözés és szárazságstressz mellett (Cserenyés et al. 2016a,b). 
Feltártuk a gyökérnövekedésben mutatkozó fajtaspecifikus különbségeket, és vizsgáltuk 
ennek lehetséges hatását a szárazságtűrésre. Hazai nemesítésű szójafajták és 
mikroszimbionták kompatibilitását vizsgáltuk, valamint tanulmányoztuk a szimbiózisok 
gazdanövény szárazságtűrésében játszott szerepét (Takács et al. 2016). 

Két, hazánkban is agresszíven terjedő mezőgazdasági gyomnövény, a közönséges kakaslábfű 
(Echinochloa crus-galli) és a selyemmályva (Abutilon theophrasti) kukorica 
gyökérnövekedésére gyakorolt gátló hatását tanulmányoztuk (Cseresnyés et al. 2016c). A 
kukorica gyökérkapacitásának mérésével nemcsak a különböző denzitásokban jelen lévő 
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gyomnövény okozta kompetíció erősségét, hanem annak időbeni megjelenését is 
monitoroztuk. 

A növényi stresszválaszok tanulmányozásán túl vizsgáltuk a kapott mérési eredményeket 
befolyásoló tényezőket is. Megállapítottuk, hogy a gyökér–talaj rendszer fázisszöggel 
kifejezhető kapacitív hatékonysága (a töltéstárolás során fellépő energiaveszteség), ezzel 
összefüggésben pedig mérési eredmények megbízhatósága is jelentősen függ az alkalmazott 
mérőfrekvencia nagyságától (Cseresnyés et al. 2013a). 

 

A gyökérkapacitás-mérés alkalmazhatósága az AM gomba kutatások és az oltóanyag-
fejlesztés különböző fázisaiban 

 

Az AM gombák gyökérkolonizációja és működése sok esetben jelentős változásokat okoz a 
gyökérrendszer morfológiájában (gyökértömeg, gyökérdenzitás, átlagos gyökérátmérő, 
mélységi megoszlás változása) és működésében egyaránt. Az AM gombák hifarendszere 
hozzájárul a talaj pórusaiban (főként a növényi gyökerek által nem vagy alig hozzáférhető 
mikropórusokban) lévő víz és a benne oldott tápanyagok hatékonyabb felvételéhez. A javuló 
víz- és tápanyagellátás a gazdanövény biomasszájának növekedéséhez, valamint a környezeti 
stresszekkel szemben mutatott nagyobb tűrőképességéhez vezet. 

Korábbi vizsgálataink (Cseresnyés et al. 2013b, 2014b, Takács et al. 2014, 2016) során 
sikeresen alkalmaztuk a gyökérkapacitás-mérést az AM gombák funkcionális 
hatékonyságának közvetett monitoring vizsgálatára, detektálva a kolonizáció hatására 
megnőtt növény–talaj kontaktfelületet, illetve az ebből eredő nagyobb vízfelvételi rátát. 

Az eljárással kapcsolatos további célok: 

1) A mérési eredményeket befolyásoló tényezők szerepének, jelentőségének 
tisztázása, valamint ezek standardizálása az eredmények megbízhatóságának és a 
mérőmódszer érzékenységének növelése érdekében. 

2) A gyökérkapacitás-mérés együttes alkalmazása egyéb in situ növényfiziológiai 
mérésekkel az AM gomba–gazdanövény kölcsönhatás vizsgálata során. 

3) A növénynevelő/ oltóanyag közeg nedvességtartalma, illetve fizikai–kémiai 
tulajdonságai hatásának felmérése a mért gyökérkapacitás-értékekre nézve. Ily módon a 
módszer alkalmassá tétele a gyökéraktivitás szabadföldi körülmények között történő 
folyamatos monitorozásához (adaptálás a térben és/vagy időben változó talajnedvességi 
viszonyokhoz). 

4) A gyökérkapacitás-mérés alkalmazása a növényi stresszválaszok detektálására, és 
ily módon az AM gombák stressztoleranciát növelő hatásának vizsgálata különböző 
gazdanövény, különböző tulajdonságokkal (infektivitás és effektivitás) jellemezhető AM 
gombatörzs, valamint ezek kombinációja esetén. 

5) A módszer alkalmazása különböző stressztűrő képességgel rendelkező 
kultúrnövény genotípusok gyökérfejlődésének vizsgálata során, összefüggésben a kísérletileg 
alkalmazott stresszhatás erősségével és az oltás során használt AM gombapartner 
tulajdonságaival. Ily módon az eljárás elősegítheti a nagyobb stressztűrést mutató 
kultúrnövény genotípusok szelekcióját, mikorrhiza-függésének felmérését, valamint 
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kompatibilis és effektív (stresszterhelt környezetben leginkább előnyös) AM 
gombapartnereik kiválasztását. Megfelelő körülmények között a vizsgált genotípusok 
terméshozama is mérhető a különböző kezelések során. 

 

Várható eredmények a módszer alkalmazásával kapcsolatban 

 

Amennyiben a gyökéraktivitás változásának monitorozása szabadföldi körülmények között is 
lehetővé válik, a gyökérkapacitás-mérés az AM-gomba oltóanyagok előállításának és 
vizsgálatának minden fázisában használható lesz a laboratóriumi tenyészedény-kísérletektől 
a törzsfelszaporításon át a kész oltóanyagok valódi szabadföldi növénytermesztésben 
történő teszteléséig. Az adott növényfajjal vagy -fajtával leginkább kompatibilis és a 
legnagyobb hatékonyságot mutató oltóanyag alkalmazása adott körülmények között a 
termesztett haszonnövény terméshozamának és/vagy termésminőségének növekedésével 
járhat, így a kritériumokban leginkább megfelelő oltóanyagok kidolgozását elősegítő 
módszertani fejlesztések közvetlen anyagi haszonnal is járhatnak.  

 

AM gomba–gazdanövény szimbiotikus rendszer kutatások az MTA 

ATK Talajtani és Agrokémiai Intézetében 

 

Az MTA ATK TAKI Talajbiológiai Osztályán 1989 óta folynak AM gombákra és azok 
növénymorfológiai és -élettani hatásaira irányuló kutatások. Ezek elsősorban az AM 
mezőgazdasági, környezet- és természetvédelmi alkalmazásának lehetőségeivel foglalkozó 
alap- és alkalmazott kutatási területekre terjednek ki. Vizsgálataikat az Országos 
Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA; később NKFIH), egyéb nemzeti programok 
által támogatott pályázatok (KAC, OMFB, GVOP, NKFP, ÖMKI) és nemzetközi 
együttműködések (EU-FP5, TÉT, Norvég Alap) keretein belül végezték. A fitoremediációs 
módszerek hatékonyságának fokozása érdekében kompatibilis AM gomba–növény 
párosítások vizsgálatán keresztül kidolgozták szelektált, fémtoleráns AM gomba törzsek 
előállításának módszertanát (Takács 2012). ERTI (jelenleg NAIK ERTI) együttműködés 
keretében igazolták az AM gombák fásszárú növények nehézfémszennyezéssel szemben 
tanúsított toleranciájában betöltött jelentős szerepét (Takács et al. 2005). Az AM gombák 
rendszertani vizsgálatai révén a hazai mikológiai kutatásokban is hiánypótló munkát 
végeznek. Több, Magyarországon új AM gombafajt írtak le (Takács & Bratek 2006). AM 
gombaspóra preparátumokból és izolátumokból herbáriumot készítenek. Tenyészedény és 
szabadföldi kísérletekben vizsgálták a talaj tápanyagellátásának, szántóföldi növények 
mikorrhiza függésének összefüggéseit, az AM gombák gyökérkolonizációjának viszonyát és 
időbeni alakulását. Vizsgálták a mesterséges mikorrhizáció hatását mikroszaporított 
gyümölcsfa csemeték akklimatizációs stressz és talajuntság okozta kiültetési veszteség 
csökkentésére (GYDKI jelenleg NAIK GYKI együttműködés). Tanulmányozták az AM hatását a 
gyógynövények hatóanyag-produkciójára (MTA ÖK ÖBI együttműködés; Engel et al. 2016), 
az AMF kolonizáció, mint biológiai indikátor alkalmazhatóságát a bioszén hatás vizsgálatára, 
valamint a kompatibilis mikroba oltások hatását szójafajták produkciójára. Jelenleg folyó 
kutatásaikban vizsgálják: (1) A szikes területek vegetációtípushoz kötött AM gomba 
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közösségek faji és funkcionális diverzitását, valamint az AM gombák szerepét a szikesedés 
okozta abiotikus stresszek kivédésében (OTKA K108572); illetve (2) az elektromos 
gyökérkapacitás-mérés alkalmazhatóságát a növényi abiotikus stressz detektálásában 
mikorrhiza-oltástól függően (NKFIH K115714). (3) A klímaváltozás hatásainak komplex 
vizsgálatain keresztül a szimbionta rendszer működőképességének jellemzésére alkalmas 
mutatókat határoznak meg a klimaadaptív termelést segítő modell input számára (GINOP-
2.3.2-15-2016-00028).(4) talajmetagenomikai felméréseket végeznek környezetkímélő 
növénytermesztési eljárások, talajerőforrás „menedzsment” létrehozása céljából (GINOP-
2.3.2-15-2016-00056); (5) AMF státuszvizsgálatok egy fenntartható szántóföldi kalászos-
pillangós növénytársításos termesztési rendszer talajéletre gyakorolt hatásának tesztelésére 
(H2020-SFS-2016-2-727217-2).  

Jelentősebb AM gomba kutatások folynak még az ELTE TTK Növényélettani és Molekuláris 
Növénybiológiai Tanszékén, Növényszervezettani Tanszékén és a Szent István Egyetemen. 
Az ELTE TTK-n folyó kutatásokban az egyetem oktatói és a TAKI kutatói szoros kutatási és 
PhD képzés keretében oktatási együttműködésben dolgoznak.  

A fentiek mellett további kutatási együttműködéseik akár több évtizedes múltra nyúlnak 
vissza többek között az ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszékével, az Alkalmazott Biotechnológia 
és Élelmiszertudományi Tanszék munkatársaival, a Debreceni Egyetem 
Mezőgazdaságtudományi Karával, NAIK intézetekkel (ERTI, GYKI), a NÉBIH Pécsi 
Talajbiológiai Laboratóriummal és az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettel (ÖMKI).  

Az MTA ATK TAKI mikorrhiza kutatásokkal foglalkozó csoportjának meglévő (jelenlegi és 
korábbi együttműködésekre alapozott) kapcsolatai is kiterjedtek: CAS Institute of Soil 
Biology, České Budějovice, Cseh Köztársaság; Institute of Molecular Biology and Genetics of 
National Academy of Sciences, Kijev, Ukrajna; Institute of Environmental Engineering of the 
Polish Academy of Sciences, Zabrze, Lengyelország; Plant Protection Institute; CNR; Bari, 
Olaszország; Departamento de Microbiologica del Suelo y Sistemas Simbióticos, Estación 
Experimental del Zaidín, CSIC, Granada, Spanyolország; Institute of Vegetables and Flowers, 
Chinese Academy of Agricultural Sciences; Peking, Kína; Norwegian Institute of Bioeconomy 
Research (NIBIO; korábban BIOFORSK), Ås, Norvégia; Graduate School of Horticulture, Chiba 
University, Matsudo, Chiba, Japan; International Bank for the Glomeromycota - INRA, Dijon, 
Franciaország; Wageningeni Egyetem, Hollandia; Sapientia EMTE, Csíkszereda- oktatási 
együttműködés ERASMUS. 

Az MTA ATK TAKI fenti partnerintézményei mellett az AM gomba oltóanyagok kutatás-
fejlesztési stratégiájának megvalósítási szakaszában az együttműködések kiterjesztése hazai 
és nemzetközi vonatkozásban egyaránt szükséges.  

 

A kutatás-fejlesztés operatív csoportjainak hazai résztvevői lehetnek: 

 MTA ATK TAKI Talajbiológiai Osztály, Talajfizikai és Vízgazdálkodási Osztály, 
Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály; 

 MTA ATK Mezőgazdasági Intézet (MGI) több tudományos osztálya; Növényvédelmi 
Intézet (NÖVI);  

 MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet; 
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 ELTE TTK Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék, 
Növényszervezettani Tanszék, Mikrobiológiai Tanszék; 

 NAIK intézetei: Agrár-környezettudományi Kutatóintézet (AKK), Gyümölcstermesztési 
Kutatóintézet (GYKI), Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet (MKB), Szőlészeti 
és Borászati Kutatóintézet (SZBKI), Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI), 
Zöldségtermesztési Önálló Kutatási osztálya (ZÖKO);  

 NÉBIH NTAI Pécsi Talajbiológiai Laboratórium;  

 Ökológiai és Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKI) 

 

Nemzetközi kapcsolatok kiépítése (a meglévők mellett): 

 Institute of Botany of the CAS (Průhonice, Cseh Köztársaság);  

 Plant Protection Products in the Julius Kühn-Institute (Braunschweig, Németország); 

 Catholic University of Louvain (Belgium);  

 Agroscope, Institute for Sustainability Sciences (Zürich, Svájc); 

 West Virginia State University, INVAM (USA). 
 
A felvázolt kutatási-fejlesztési eredményeinek innovációs hasznosításához piaci szereplők 
bevonása szükséges. Jelen tanulmány a kutatás-fejlesztés innovációban érdekelt lehetséges 
üzleti szereplőit nem tárgyalja.  
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Magyarországi talajok mezőgazdasági 
potenciálját megőrző és nedvességkészletével 

takarékosan gazdálkodó földhasználatok 
optimális területi arányának kidolgozása  

MTA ATK TAKI Készítette Rajkai Kálmán 

Vezetői összefoglaló 

A magyar mezőgazdaság növénytermesztési eredményessége döntően csapadékfüggő. Az 
éghajlatváltozással várhatóan a csapadék éves mennyisége és szezonális eloszlása is egyre 
szélsőségesebben alakul. Az esőmentes időszakokban a növények vízellátását elsősorban a 
talajnedvesség biztosítja. A talajnedvesség mennyisége, annak gyökerekhez eljutása főként a 
talaj szemcseösszetétele, tömődöttsége és humusztartalma szerint alakul. A talajok 
nedvességkészletének évenkénti alakulása továbbá a terület földhasználatától és a 
gazdálkodás módjától is függ.  

A jelen kutatási javaslat a szántó, gyep (rét/legelő), fáskultúrák (gyümölcsös, szőlő- és 
faültetvény) vízfelhasználásának felmérését célozza, minthogy a területi talajvízkészlet 
felhasználása, a talajpárolgás (E) és a növényzet párologtatása (ET) földhasználati 
típusonként különböző. A magyarországi kistájak, kisvízgyűjtők jelenlegi földhasználata a 
területi vízellátáshoz illeszkedik. A kistájanként előre jelzett csökkent területi vízmennyiség 
hasznosítását a földhasználati és gazdálkodási módoknak a klímaváltozással csökkenő, 
hasznosítható vízmennyiséghez illesztése jelentheti. Ennek érdekében a kistáj valamennyi 
földhasználati módja éves vízfelhasználását, majd azok kistájra vonatkozó összegét a várható 
vízbevétellel együtt indokolt számításba venni. A célkitűzés újszerű, mert kistájakra, ill. 
kistájak földhasználati formáira vízmérleg korábban nem készült.    

A Föld szárazföldi felszínének 83%-án érvényesül emberi behatás, aminek eredményeként a 
szárazföldi ökológiai rendszerek 60%-án az ökológiai szolgáltatások az utóbbi 50 évben 
romlottak. Annak ellenére, hogy globálisan 1961 és 2005 között a mezőgazdasági földterület 
csupán kismértékben, a termésmennyiség viszont jelentős mértékben nőtt. A 
termésnövekedéssel együtt a vízigény is folyamatosan növekszik. Minthogy a népesség-
növekedés további élelmiszertermelés növelést jelent, ezért 2050-re a jelenlegi 
mezőgazdasági vízigény (7,130 km3) kétszeresére lesz szükség. A klímaváltozás 
következtében a víz elérhetősége a száraz és a fél-száraz területeken azonban romlik és ott a 
súlyos aszályok gyakorisága is megnő (FAO, 2012).  

Az emberi behatás egyik leginkább látható indikátora a földhasználat és a felszínborítás 
változása (LUCC), amely egyben előidézője a biodiverzitás csökkenésének és a talajromlás 
(degradáció) különböző formáinak (FAO, 2012). A földhasználat- és felszínborítás-
változásokat leíró modellek a változások biofizikai, azaz természeti környezeti és társadalmi-
gazdasági okait kapcsolják össze. A LUCC modell-típusok: földrajzi, közgazdasági és ökológiai, 
valamint az ezek egyesítésével készített, ún. integrált modellek. A kiterjedt modellválaszték 
igazolja, hogy a földhasználat-változás nemzetközileg intenzíven kutatott. 
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Magyarország kistájainak víztakarékos mezőgazdasági földhasználati- és felszínborítási 
szerkezete a klímaváltozás miatt válik elsősorban fontossá. Lényeges szempont a változó 
klímában a természet- és talajvédelmen túl a kedvező termelési potenciált megőrző 
hasznosítás. A hazai mezőgazdálkodás termést csökkentő vízhiányának megelőzésére 
öntözési tervek készültek. Az öntözés, az öntözőrendszerek kidolgozása és működtetése 
mezőgazdasági jelentőségű vízmérnöki feladat, viszont az kistájak jövőben várható öntözővíz 
igénye, gazdálkodási módja és gazdaságossága kidolgozandó. 

A jelenlegi földhasználati módok vízfelhasználásának és várható vízhiányának megállapítása 
Magyarország mezőgazdasági vízgazdálkodási stratégiája kidolgozásának alapját jelenti 
kistáj léptékben. A földhasználati módok modellezett vízforgalma és vízfelhasználása a kistáj 
éves vízmérlegét jellemzi. A földhasználati módok éves vízfelhasználásának modell becslése 
a földhasználati módok területi arányainak és gazdálkodási módjának változtatásával a táj 
összes vízfelhasználásának csökkentésére ad lehetőséget. A vízfelhasználáson kívül a 
maximális termesztési potenciál, a közgazdasági fenntarthatóság és a természetvédelem is 
tervezési szempont lehet. 

A földhasználati formák vízfelhasználásának meghatározásában a csapadék mellett a talajok 
vízkészlete (zöld vízmennyiség) a meghatározó. Magyarország talajai vízgazdálkodási 
jellemzőinek megadására hazai talajfizikai adatok és becslő modell kidolgozási tapasztalatok 
használhatók (Várallyay, 2012; Makó et al., 2005; Tóth et al, 2013). A talajok vízgazdálkodási 
jellemzőinek megadására a víztartó- és vízvezetőképesség-becslő, ún. pedotranszfer-
függvények kidolgozása szükséges. A földhasználati formák talajnedvesség-tartalmának és 
vízfelhasználásának megadására folyamatmodellek használhatók.  

Az összetett, többéves kutatási feladat talajtanosok, agrogeológusok, geológusok, 
növénynemesítők, növénytermesztők, erdészek, gyepgazdálkodók, hidrológusok, építészek, 
meteorológusok, természetvédelmi szakemberek, agrárközgazdászok, agrárkamara, stb. 
összehangolt közreműködésével kivitelezhető. A feladat országos jelentőségű és a kiterjedt 
szaktudományos közreműködés szükségessége miatt az MTA ATK intézményi 
koordinációjával kivitelezhető. 

Magyarországi talajok mezőgazdasági potenciálját megőrző 

és nedvességkészletével takarékosan gazdálkodó 

földhasználatok optimális területi arányának kidolgozása 

A magyar mezőgazdaság növénytermesztési eredményessége döntően (98%) 
csapadékfüggő. Az éghajlatváltozással nem csak a csapadék éves mennyisége, hanem 
szezonális eloszlása is változik. Az évszakos csapadék időbeli és mennyiségi eloszlása egyre 
szélsőségesebben alakult a közelmúltban és várhatóan a közeljövőben is (Bartholy et al., 
2005). Szélsőséges időjárási jellemzők a hosszú esőmentes időszakok és az órák alatt hulló 
havi, vagy több havi csapadék. Az esőmentes időszakokban a termesztett növények 
vízellátását elsősorban a talajból fölvehető nedvesség (zöld víz) biztosítja. A növények által 
felvehető vízmennyiség a talajban tárolt vízmennyiség szerint alakul. A talajok vízzel és/vagy 
nedvességgel feltöltését a tenyészidő indulásáig az őszi és téli csapadék, a hóolvadás, vagy 
ártereken a folyók árhulláma és a felszín közeli talajvizű területeken a kapilláris vízemelés 
biztosítja. A tenyészidőben hulló csapadék a talajból elpárolgott/párologtatott 
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vízmennyiséget pótolja, továbbá a növények levélfelületéről párolog el (intercepció), vagy – 
nagy csapadék intenzitású esőzések esetében a felszínen, - a talaj nedvességtartalmának 
növelése nélkül - folyik el. 

A talajban tárolt vízmennyiség nagysága, a víznek a gyökerekhez szivárgási sebessége, a 
talajvízből a kapilláris vízemelés magassága és intenzitása a talaj szemcseösszetételétől, 
szerkezetétől, tömődöttségétől és rétegzettségétől függ. Ugyanezek a talajtulajdonságok, 
valamint a talajfelszín további jellemzői (pl. relief, kérgesség, hidrofóbitás, stb.) határozzák 
meg a talajfelszínre érkező csapadék talajba szivárgását, vagyis a talajban tárolt 
vízmennyiség pótlódását. A mezőgazdasági hasznosítású területek talajainak 
nedvességtároló kapacitása, a talajfelszín vízbefogadása és a talajpárolgás csökkentése a 
megfelelően alkalmazott talajműveléssel és szerves trágya adagolással, azaz termesztés 
technológiával javítható. A talaj vízmérlegét a gyökérerezési mélységre számolva a 
nedvességkészlet, azaz az átlag nedvességtartalmú egységnyi területű (pl. 1 ha) gyökérezési 
mélység plusz 0,5 m mély talajtérfogat felvehető vízmennyiségének (m3) évenkénti alakulása 
a földhasználatból adódó növényi vízfelvételtől is függ (pl. Szalai, 1989). A területi vízbevételt 
(csapadék, kapilláris vízemelés, oldalirányú szivárgás) külső tényezők alakítják. A talajokba 
szivárgott vízmennyiség, a területi talajvízkészlet felhasználása, azaz a talajpárolgás (E) és a 
növényzet párologtatása (ET) azonban földhasználati típusonként (szántóföld, gyep, erdő, 
lakott terület, stb.) különböző. A kistájak, kisvízgyűjtők jelenlegi földhasználati megoszlása a 
területi vízellátáshoz illeszkedik. A várható éghajlatváltozás azonban csökkenő 
csapadékmennyiséget, növekvő léghőmérsékletet, azaz E-t és ET-t prognosztizál (pl. Bartholy 
et al., 2005). A kistájanként előre jelzett csökkent területi vízmennyiség hasznosítását a 
tájban kialakult földhasználati módok területi arányának a hasznosítható vízkészlethez 
illesztése, illetve a vízfelhasználást javító termesztés-technológia alkalmazása jelentheti. Bár 
nagy bizonytalanságú, de célszerű a kistáj valamennyi földhasználati módjának éves 
vízfelhasználását megbecsülni. A földhasználati módok vízfelhasználásának összegét a táj 
vízfelhasználásaként és a táj vízbevételével együtt bemutatni.    

A különböző földhasználatok növényeinek, növényállományainak éves talajvízkészlet 
felhasználását csupán becsülni lehet. Ugyanígy a különböző földhasználatú talajféleségek 
időjárástól független, azaz potenciális talajvízkészlet mennyisége sem ismert. Magyarország 
talajtérképeiről a részletes vízgazdálkodási paramétereknek (maximális víztartalom, 
szántóföldi és holtvíztartalom, víztelített talaj vízvezető képessége) csupán kategória értékei 
olvashatók ki 1:100.000 méretarányban (Várallyay, 2012).      

Magyarország mezőgazdasági földhasználata és szántóföldi 

vízfelhasználása 

A jelen kutatási javaslat célja a szántó, gyep (rét/legelő), fáskultúrák (gyümölcsös, szőlő- és 
faültetvény) vízfelhasználásának feltárása. Magyarország földhasználatában ugyanis a 
mezőgazdasági területek nagysága 2015-ben elérte az 5,3 millió hektárt (Reisz, 2015). 2010 
óta a szántóterületek nagysága közel 4,3 millió hektár volt. A 2014 óta a konyhakert (80,5 
ezer hektár), gyümölcsös (92,6 ezer hektár), szőlő (81,2 ezer hektár) és gyep (761,5 ezer 
hektár; 8%) művelési ág terület nem változott jelentősen. Magyarországon a mezőgazdasági 
művelés alatt álló területek aránya az összterület 57%-a. A sokéves trend szerint 2015-ben is 
növekedett az erdőterület, amely 1,9 millió hektár, vagyis 21%. Elgondolkodtató, hogy a 
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művelés alól kivett terület az ország területének ötödét (21%) is meghaladta (KSH, 1998-
2016). 

Növénytermesztésünkben az összes megművelt szántóterület 66%-án gabonaféléket 
termeltek. Az őszi búza és a kukorica vetésterülete 1 millió hektárnál nagyobb volt. Egyre 
jelentősebb lett az olajos magvú növények aránya (20-23%). A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) felmérése alapján 2015-ben őszi búzából 5,1 tonna/ha átlagos termésszinten közel 5,3 
millió tonnát takarítottak be. A kedvezőtlen nyári időjárás miatt kukoricából 5,7 tonna/ha 
termésátlaggal a betakarított termésmennyiség 6,5 millió tonna volt. Az Európai Unió 
kukorica termésének 10%-a hazánkból származik. Napraforgóból 1,5 millió tonnát 
takarítottak be 2,5 tonna/ha termésátlaggal. Repcéből 2,6 tonna/ha termésátlaggal 584 ezer 
tonna termett (KSH, 2016).  

A két legnagyobb területen termesztett növény a kukorica (1,140 millió hektár) és a búza 
(1,040 millió hektár) 2015. évben felhasznált vízmennyiségét az egységnyi terméstömeghez 
szükséges vízmennyiség (termés kg/m3 víz) búzára és kukoricára vonatkozó értékeivel (Zwart 
és Bastiaanssen, 2004) számolva a kukorica 3,82 km3 a búza pedig további 3,79 km3 vizet 
használt fel. Tehát a vetésterület 66%-át kitevő 2,18 millió hektáron a két gabonanövény 
7,61 km3 vizet használt föl a 2015. évben. A csapadékot a tenyészidőszakban 400 mm-nek 
véve a 2,18 millió hektárra hulló vízmennyiség 8,72 km3. A tenyészidőszakon kívüli és a 
tenyészidőszakban fel nem használt csapadék egy része a talaj nedvességtartalmát és a 
vízkészletét növeli. A csapadékmentes időszakokban a növényi vízigényt döntően a talaj 
nedvességkészlete szolgáltatja, amit a felszín közeli talajvíz is pótol. A szántóföldi 
növénytermesztés a számítások szerint a beérkező csapadék jelentős részét felhasználja és a 
megfelelő eloszlású csapadékmennyiség biztosítja a gabonanövények vízszükségletét és a 
talajtápanyagokkal való ellátását.    

Talajok szerepe a szántóföldi növénytermesztésben 

A talaj a szárazföldi ökoszisztémák meghatározó környezeti eleme. A talajok az emberi 
tevékenység fokozódó igénybevételének vannak kitéve. A talajterhelés számos talajfunkciót 
veszélyeztet és talajerodálódást, szerkezetromlást, tömörödést, szikesedést, 
humusztartalom csökkenést, stb. azaz talajromlást okoz. A talaj, bár bizonyos mértékig 
megújulhat, de nem kimeríthetetlen természeti erőforrás. Összekötő és közvetítő szerepet 
tölt be más természeti rendszerek (hidroszféra, atmoszféra, bioszféra) között, ami miatt 
kiemelt figyelmet érdemel (FAO, 2012). A talajminőség összetett talajjellemző. Magában 
foglalja a talajok termékenységét, a talajok fizikai, kémiai, vízgazdálkodási, biológiai 
tulajdonságait és folyamatait, valamint a környezeti elemekhez kapcsolódását. Ezért a talajok 
minőségi állapotának a megítélése szorosan összefügg a talajok fizikai, kémiai és biológiai 
tulajdonságaival (Tóth, 2015). A talajok állapotának, működési jellemzőinek megfigyelése, 
változásainak nyomon követése ezért a talajvédelem egyik fő feladata.  

A talaj feltételesen megújuló természeti erőforrás, bár helytálló a nem, illetve a feltételesen 
megújuló jelző is, mivel állapotromlása nagyon gyors lehet az igen lassú kialakulási és 
regenerációs idejéhez képest. Összetett működésű dinamikus rendszerről van tehát szó, 
amely az ökoszisztémák fennmaradása és működése, valamint az emberi szükségletek 
szempontjából nélkülözhetetlen. Ezek közé tartozik a biomassza-termelés, a tápanyagok és a 
víz raktározása, szűrése. A szántóföldi növénytermesztés a talaj termőképességén alapuló 
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élelmiszer- és takarmány termelői tevékenység. A talajművelés biztosítja a 
növényfejlődésnek kedvező talajállapotot, a trágyázás pedig a megcélzott 
termésmennyiséghez szükséges tápanyag- mennyiséget (Birkás, 2008; Fodor et al., 2011). A 
talajt fenntartható módon érdemes használni. Vagyis megóvni az ökológiai, gazdasági és 
társadalmi hasznosságát a jövő generációk számára. Az ipari terjeszkedés és a gazdaság 
számos ágazata által támasztott területigény eredményeként a beépítettség, a tartósan 
lezárt talajfelszín nagysága jelentősen megnőtt. Ezzel párhuzamosan az élelmiszertermelésre 
fenntartható módon használható talajterület folyamatosan csökken. A szennyezett területek 
rehabilitációjával, a zöldmezős beruházások nem termőterületre telepítésével a termőtalaj 
területcsökkenése lassítható. A talajfunkciók megőrzését biztosító építési és vízelvezetési 
technikákkal a beépített területek talajai is megvédhetők. 

A földhasználat- és a felszínborítás-változási modelljeik 

Az ember által kialakított földhasználat- / felszínborítás-változás (LUCC) nem véletlen módon 
alakul, előrejelzése azonban nehézkes (Kaimowitz & Angelsen, 1998). A LUCC előrejelzése a 
módszertan fejlődése következtében egyre kiterjedtebben alkalmazott. Emiatt egyre 
nagyobb szükség van a földhasználat- és felszínborítás-változás hajtóváltozóinak (drivers) és 
kiváltó tényezőinek a megértésére. A LUCC-modellek gyors fejlődéséhez a térinformatikai 
eszközök és a műholdas adatok is jelentősen hozzájárultak.  

Rounsevel et al. (2006) Európában alkalmazott földhasználat-változásra az alábbi 
hierarchikus földhasználat kategóriákat alkalmazták: 

Védett terület > város > termőföld > gyep > bioenergia növények > kereskedelmi (nem 
védett) erdőterület > aktívan nem használt terület. 

Rögzítették a védett területek nagyságát, majd hierarchikus módon engedélyezték a 
földhasználat-változást. A kiemelten fontos földhasználat változását, például a termőföld 
területcsökkenést is hierarchikusan, a városi és a kezelt erdőterületekből pótolták. Az aktívan 
nem használt földterületet szintén foglaltnak tekintették. A kategória sorrendet az ország 
élelmiszer hiányának az arányában változtatták. A védett területeket az élelmiszertöbblettel 
rendelkező országok megtartották, míg az élelmiszerszegény országok nem. A LUCC-
modellek előrejelzése biofizikai és társadalmi-gazdasági változókra épül. Ezek tehát a 
földhasználat-változást előidéző okok. A biofizikai jellemzők, mint a hőmérséklet, a csapadék 
és a talajjellemzők meghatározó ökológiai hatásúak a LUCC változására, de biofizikai 
forgatókönyv lehet még a bioenergia-hasznosítás és a klímaváltozás. A LUCC-változás 
társadalmi-gazdasági tényezői a népességnövekedés, a bevételek változása és a nemzetközi 
kereskedelem. A gazdaságpolitika határozza meg a szárazföldi termékek keresletét és ezen 
keresztül hat a LUCC változására. A jövőben a társadalmi-gazdasági tényezők alakulása 
azonban nem ismert. A modellezők ezért a kereskedelmi készletek alakulásának a várható 
irányvonalával terveznek.  

A biofizikai tényezők és az általuk kiváltott társadalmi-gazdasági változások együttesen 
határozzák meg a földhasználat- és a felszínborítás alakulását. Statisztikai módszerek 
használatosak a LUCC-változások és hajtótényezőik kapcsolatának megállapítására. A LUCC-
változást kiváltó tényezők hatáserőssége a modellezés léptéke szerint, vagyis globális, 
regionális vagy vízgyűjtő léptékben, jelentősen különbözik. A regionális és globális LUCC- 
modellek főként az éghajlat- és a vízellátás mezőgazdasági termelékenységre gyakorolt 
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hatására, a művelési módokra, a környezeti minőségre, a biológiai sokféleség alakulására 
vonatkoznak (Fischer and O'Neill, 2005). 

A Föld szárazföldi felszínének 83%-án érvényesül emberi behatás. Az emberi behatás egyik 
leginkább látható indikátora a földhasználat és a felszínborítás változása (LUCC). A LUCC 
egyben a legfontosabb előidézője a biodiverzitás csökkenésének és a területpusztulás 
különböző formáinak. Az utóbbi 50 évben a szárazföldi ökológiai rendszerek 60%-án az 
ökológiai szolgáltatások romlottak (FAO, 2012). Annak ellenére, hogy 1961 és 2005 között 
globálisan a mezőgazdasági földterület csupán kismértékben nőtt, a termésmennyiség 
növekedése jelentős volt, amelynek 77%-át a gabonatermés adta. A termésnövekedéssel 
együtt a vízigény is folyamatosan növekszik. Minthogy a népességnövekedés további 
élelmiszertermelés növekedést okoz, a jelenlegi 7,130 km3 mezőgazdasági vízigény 
kétszerese (12,500 – 13,500 km3) lesz a vízszükséglet 2050-re. A klímaváltozás következtében 
a víz elérhetősége a száraz (arid) és a fél-száraz (semi-arid) területeken tovább romlik, 
valamint a súlyos aszályos időszakok gyakorisága is megnő (Bossio és Geheb, 2008; FAO, 
2012).  

A földhasználat- és felszínborítás-változás modellek három fő típusa alakult ki. Ezek: a 
földrajzi, a közgazdasági és az ökológiai LUCC-modellek (FAO, 2012). 

Földrajzi modellek: 

A termőterület földhasználati alkalmasságára, az ökoszisztémák és a népesség megfelelő 
területi elhelyezkedésére/elhelyezésére vonatkoznak. Így biztosítják, hogy a földhasználat 
változtatása kevesebb és kisebb hátrányos következménnyel járjon. Ezek a modellek nem 
veszik figyelembe a földhasználat-váltás, áthelyezés árát és egyéb társadalmi-gazdasági 
tényezőjét (Schneider et al., 2011). Kevéssé tükrözik továbbá a nemzetközi kereskedelmi és 
piaci hatásokat. Két modellváltozatuk ismert: 

1. Empirikus statisztikai földrajzi modellek.  

Ezekben a modellekben a LUCC-változások regressziós statisztikai függvényei a jövőben 
változatlanok. Ilyen, pl. a CLUE-modell (Veldkamp és Fresco, 1996). A CLUE ok-okozati 
kapcsolatot alkalmaz a kistérségek biofizikai és társadalmi-gazdasági jellemzői között. Az 
empirikus-statisztikai összefüggések használatának előnye, hogy történeti adatok alapján 
jelzi előre a jövőbeni földhasználatok fejlődési irányát. A biofizikai és társadalmi-gazdasági 
jellemzők egymásra hatása kölcsönhatásuk meghatározását nehezíti. A regressziós 
összefüggések a földhasználat-változás hatótényezői közötti kölcsönhatások mélyebb 
megértésére tehát nem alkalmasak (Veldekamp és Fresco, 1996). Hosszú távú LUCC 
előrejelzésére nem használhatók, ha a korábbi fejlődés eltér a jövőbelitől. Példa erre Brazília, 
ahol jellemző volt az erdőterület rovására történő termőterület növelés. A termőterületek 
termésnövekedése következtében azonban ez megváltozik a jövőben (Nassar et al., 2011). 
Az éghajlat-változási forgatókönyvek következményeinek elemzésére az empirikus-
statisztikai modellek kevéssé használhatók kivéve, ha az előrejelzések a kulcsfontosságú 
gazdasági és környezeti változókra is vonatkoznak. Ilyen, pl. Nelson és Robertson (2008) 
IMPACT modellje, amelyben a földhasználat választás összekapcsolt a mezőgazdasági árak 
előrejelzésével.  
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2. Szabály vagy folyamat alapú földrajzi modellek.  

A SALU a földhasználat-váltás szimulációs modellje, amelyik - a hasonló modellekkel együtt - 

térben explicit adatokat fuzzy logikával kvalitatívan értékel. A modell mennyiségi és minőségi 

értékek kombinációját, valamint küszöb- és egyéb szabályokat használ. A minőségi értékelés 

azonban különböző társadalmi-gazdasági jellemzők esetében megnehezítheti a modell 

használatát (Stéphenne és Lambin, 2001). 

Közgazdasági modellek: 

A közgazdasági LUCC-modellek főként föld-alapú eszközök és szolgáltatások választékára 
vonatkoznak. Hatékonyan tükrözik a nemzetközi kereskedelmet és a LUCC-változás 
nemzetközi folyamatait. Hangsúlyosan figyelembe veszik a politikai folyamatok és a 
társadalmi-gazdasági tényezők LUCC-változásra gyakorolt hatását. Négy modellváltozatuk 
ismert:  

Parciális egyensúlyi modellek (PEM)  

Ezek a modellek csupán néhány gazdasági ágazatot vesznek figyelembe és nem reagálnak 
például a foglalkoztatási és a termelési tényezőkre. Csupán néhány PEM-modell teszi ezt 
meg alapos elemzésekkel és növeli ezzel a becslési pontosságot. PEM típusú modell a 
közösségi kereskedelmű IMPACT-modell (Rosegrant et al., 2009). Ennek mezőgazdasági 
központú földhasználati modellje az agLU (Sands és Leimbach, 2003) és a mezőgazdasági és 
erdészeti földhasználatok üvegházgáz-csökkentés költség-modellje (McCarl and Schneider, 
2001). Az általuk használt FASOM-modell a mezőgazdaság és az erdő szénlekötését is 
tartalmazza (McCarl et al., 2001). A PEM-modellek hiányossága, hogy csupán az elő-
feldolgozott termékeket veszik figyelembe, a feldolgozottakat pedig nem. A PEM-modellek 
más szektorok visszajelzését figyelmen kívül hagyják. Így korlátozzák az allokációs döntések 
különböző iparágakra gyakorolt hatását. Például nem veszik figyelembe a mezőgazdasági 
területnövelés hatását az erdészeti termékek keresletére és kínálatára. Nem tartalmazzák 
továbbá a biodiverzitásra és egyéb ökológiai szolgáltatásokra gyakorolt hatásokat. Ez utóbbi 
szinte minden gazdasági modell közös jellemzője. 

Általános egyensúlyi (CGE) modellek  

A CGE modellek a gazdaság és a piac jelenségeit tartalmazzák. Szoros kapcsolatot 
teremtenek a termelés és a fogyasztás között. A gazdasági termelés bevételét a munkaerő 
bére vagy lízingdíjak formájában juttatják vissza a fogyasztói háztartásokba és a háztartások 
tulajdonába, így a földbe vagy a tőkébe. A CGE-modellek adatelemezése az ágazatok 
gazdasági szempontú kölcsönhatását feltételezi. Különösen az ágazatok közötti versenyt a 
korlátos tényezők, pl. a föld, a tőke és a munkaigény terén. A szektorok/piacok egyensúlya 
alapfeltétel a modellben. Egy szektor termelékenysége és jövedelmezősége forrást vonhat el 
egy másiktól. A legtöbb CGE-modell figyelembe veszi a piac és a kormányzati politika hatását 
a fogyasztó és/vagy a termelő jólétére. A CGE LUCC-elemző modellcsalád egyik tagja a GTAP-
E (Burniaux és Truong, 2002). Ez a modell részletesen elemzi a bio-üzemanyagok 
mezőgazdasági és nem mezőgazdasági szektorokra gyakorolt hatását (Hertel et al., 2008). 
Egy másik GTAP-modell az IIASA-FAO agroökológiai zónafelosztást alkalmazza a LUCC-
változásokra (Fischer et al 2002). A különböző agroökológiai kategóriák mezőgazdasági és 
nem mezőgazdasági termelékenységének az összehasonlító modellezését a GTAP-AEZ 
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modell teszi lehetővé (Lee 2005; Lee et al., 2005). A modell későbbi változata a földhasználat 
bioüzemanyag-növelő hatását elemzi (Golub et al., 2008). Tartalmazza továbbá a 
mezőgazdaság, erdészet, legelő és egyéb földhasználati formák felváltva használatának 
modellezési lehetőségét. GTAP-AEZ és a GTAP-EM modellek állandó keretben működnek, 
azaz nem veszik figyelembe a földhasználat-változást előidéző tényezőkben bekövetkező 
változásokat és azok hatását a talajok termőképességére (Heistermann et al., 2006).  

Integrált PEM és CGE közgazdasági modellek 

Britz és Hertel (2011) PEM- és CGE-modelleket használtak bio-üzemanyagok előállítása 
okozta földhasználat-változások elemzésére.  A modellek egyesített változatai, az 
úgynevezett integrált modellek is megjelentek. Az integrált modellek becslési pontossága a 
specializált modellekénél nagyobb. Figyelembe veszik ugyanis a földhasználat-változás piaci- 
és ökológiai hatásait, valamint a fenntartható használatot. A maximális élelmiszer 
biztonságot, biodivezitást és bioenergiát biztosító, az emberi jólétet szolgáló és a jövő 
nemzedékek számára fenntartható földhasználat-módok kidolgozásához integrált, több 
szempontot optimalizáló modellek szükségesek. A modellfejlesztésben elért előrehaladás 
ellenére a jövő földhasználatának kidolgozása egyelőre csupán kísérleti szakaszban van (FAO, 
2012).  

Integrált földrajzi- és közgazdasági földhasználat-változás modellek 

Verburg et al. (2008) megfigyelték, hogy a földrajzi és a közgazdasági szempontokat egyaránt 
tartalmazó földhasználat-váltást leíró modellek, - pl. a FARM (Darwin et al. 1996), a LEITAP 
(van Meijl et al., 2006), a GLOBIOM (Sauer et al., 2010, Havlík et al., 2011), és a MAgPIE 
(Lotze-Campen et al., 2010; Popp et al., 2011), amely az LPjML modellt (Bondeau et al., 
2007) használja - a különálló modelleknél megbízhatóbb előrejelzést adnak. 
 

Ökológiai és klímaváltozási modellek 

Ezeket a modelleket főként a természetvédelem és a klímaváltozás miatti földhasználat-
váltás előrejelzésére fejlesztették ki. Az ökológiai és a közgazdasági modellek kombinációját 
a mezőgazdaság, erdő, gyümölcsös és szőlő ültetvények ökológiai szempontú (pl. 
biodiverzitás alakítása) elemzésére alkalmazzák.  
 

Integrált közgazdasági-földrajzi-ökológiai modellek  

Komplex modellek, amelyeket többnyire valamilyen speciális célból használnak. Evans et al. 
(2011) bioüzemanyag előállításhoz fajmegoszlás modellt (SDM) használt a földhasználat 
változtatásra. Fő szempont ebben az esetben az volt, hogy a bioüzemanyag előállításnak 
minimális hatása legyen a biodiverzitásra. További integrált modell a Patuxent táj 
(Landscape) model (Voinov et al 1999; Geoghagen et al., 1997) és az Általános Ökoszisztéma 
modell (Fitz et al., 1996). A földhasználat-váltás elemzésére integrált modelleket alkalmaznak 
azokon a területeken, ahol az élelmiszertermelés érdekében őserdőt irtanak. Probléma 
azonban gazdasági értéket adni a kieső ökoszisztéma szolgáltatásoknak, pl. a biodivezitás 
csökkenésnek, a szénmegkötésnek és a szervesanyag-csökkenésnek a talajban, stb. 
Raudsepp-Hearne et al. (2010) szerint az intenzív növény- és hústermelés, a szabályozó 
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szolgáltatások (szénmegkötés, humuszmennyiség, foszfor visszatartás) és a kultúrális 
szolgáltatások (turizmus, erdei pihenés) negatív korrelációban vannak.   
 

A földhasználat értékelésének hazai iskolái 

A tájhasználat milyenségét és intenzitását Csemez (1996) véleménye szerint a művelési ágak 
aránya tükrözi és ennek megfelelően a táj alakulását az egyes művelési ágak és 
területhasználatok változásával lehet nyomon követni (Kis és Szekeresné, 2010). A művelési 
ágakat, illetve azok szerkezetét leginkább a táj mezőgazdasági használatának leírására, 
jellemzésére használják. A művelési ágak felosztása a mezőgazdasági hasznosításhoz, így 
szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep termőterületekhez, valamint erdő, nádas, halastó és 
művelés alól kivett területekhez kötődik. Művelés alól kivett területnek minősülnek a 
közutak, vasutak, közterek, gyárak, ipartelepek, bányák, hulladéklerakók, valamint az 
épületek és építmények által elfoglalt területek, a gazdasági udvarok, temetők, folyók, árkok, 
csatornák, természetes tavak, víztározók, sziklás, kavicsos és a terméketlen területek (Kis és 
Szekeresné, 2010). A vidéki térségekre többnyire a mezőgazdasági tájhasznosítás jellemző. 
Társadalmi-gazdasági hatásokra a területhasználat változik, vagyis a mezőgazdaság mellett 
újabb területhasználók és területhasználati módok jelennek meg. Jól tükrözi ezt a folyamatot 
a művelés alól kivett területek infrastruktúra fejlesztése, továbbá a település területek 
belterületbe vonása és beépítés általi növekedése (Kis, 2009). A földhasználat a 
földterületnek, mint természeti erőforrásnak társadalmi célokra történő igénybevétele. 
Formái közé tartozik a lakóterületi és közlekedési beépítés, a bányászat (nyersanyag-
kitermelés), a mező- és erdőgazdálkodási célú használat (biomassza-termelés), a természeti- 
és táji értékek megőrzését célzó fenntartás (Vermes, 2007). A művelési ág, illetve szerkezet 
tehát a földterület használatát fejezi ki (Kis és Szekeresné, 2010). A földhasználatot és a 
földhasználat változását a biofizikai környezet és az emberi döntéshozatal alakítja (Claessens 
et al., 2009). Heilig (2002) szerint a földhasználatot a biofizikai tényezőkhöz képest sokkal 
inkább a gazdasági, társadalmi és politikai tényezők határozzák meg. Az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (EEA, 2000) a társadalmi-gazdasági és természeti tényezőket, 
valamint a politikai hatások eredőjét jelöli a földhasználati mód és a felszínborítás-változás 
kiváltó okaként. A földhasználat és a felszínborítás nem azonos fogalom. A felszínborítás nem 
magyarázza meg egyértelműen a földhasználatot, ahhoz a földhasználati mód is szükséges, 
különösen a felszínborítási változások megértéséhez (Pelorosso et al., 2009). A felszínborítás 
a természetes és átalakított (művelt), valamint a mesterséges művi elemekből álló táj 
biofizikai állapotát fejezi ki (Feranec et al., 2007). A földhasználat pedig a földterület-
hasznosítás célját adja meg. Más megfogalmazásban a felszínborítás a Föld felszínének 
biofizikai állapota, míg a földhasználat a föld biofizikai tulajdonságainak befolyásolási módja 
(Gulinck et al., 2001). Csemez (1996) szerint a tájváltozást a különböző időszakok művelési 
ágankénti összehasonlításával célszerű áttekinteni. A földhasználat és a felszínborítás 
változásának vizsgálata számos társadalmi, gazdasági és környezeti probléma megértéséhez 
szükséges. Vizsgálata térképészeti és/vagy statisztikai adatokkal végezhető (Pelorosso et al., 
2009). Mivel a táj időbeli változása az ember tájátalakító tevékenységét tükrözi lényeges 
annak fenntartható, a társadalom igényeivel s az erőforrások megújulásával, 
terhelhetőségével összhangban lévő használata. 
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A mezőgazdasági földhasználati formák környezeti, gazdaságossági vagy fenntarthatósági 
kritériumait és a táj vagy a régió sajátosságait figyelembe vevő földhasználati zónarendszert 
dolgozott ki és ismertetett részletesen Ángyán (2008). Az ország egészére kidolgozott 
földhasználati zónarendszer hasznos szempontokat tartalmaz a földhasználati formák 
környezeti hatáserősségének és a földhasználati változások mértékének és irányának a 
tervezésére egyaránt. A munkában hangsúlyos a környezetvédelem és a földhasználat táji 
környezetbe illesztése mellett gazdaságossága is tervezési szempont. 

A földhasználati mód tájba, talajra és a szociális és természeti környezetbe illesztéséről is 
jelent meg átfogó szemléletű tananyag (Szabó, 2010). 

A Hódmezővásárhelyi kistérség és a Dél-dunántúli Dráva ártér 

földhasználati értékelése 

A felszínborítottság alapján a kistérség területének 83,4%-a mezőgazdasági művelésű, 
zömmel szántóterület. Ebben a talajok kedvező termékenységének van meghatározó 
szerepe (Kis és Szekeresné, 2010). A kistérségben a művelési ágak változása alapján a 
mezőgazdasági területek – főként a gyep- és szántóterületek – aránya csökkent, míg az erdő 
és a művelésből kivett területek aránya nőtt (Kis és Szekeresné, 2010). A művelési ág 
változások nyomon követése nehézkes, mert a művelésből kivett terület több felhasználási 
módot is jelent. A földhasználati változások felszínborítási következményeit a CORINE (FÖMI) 
felszínborítási csoportok – így mesterséges felszínek, mezőgazdasági területek, erdők és 
természet-közeli területek, vizenyős területek, vízfelületek - változása alapján állapították 
meg. A legjelentősebb változások az erdő, a szántó és a gyepterületekben voltak. Az 1990 és 
2005 közötti 15 évben a kistérség földhasználat és felszínborítás változásában kedvező az 
erdőterületek és a természet-közeli vizenyős területek, valamint a vízfelületek növekedése, 
míg kedvezőtlen a művelésből kivett területeké (Kis és Szekeresné, 2010).  
A Dél-Dunántúl földhasználatának jellemzését, a regionális szintű földhasználati 
konfliktusokról Lóczy és munkatársai (2008) számoltak be. Az árterek hasznosításával 
kapcsolatos problémák kutatása során a Dél-Dunántúl jellegzetes, ill. különösen értékes 
földhasználati formáit mérték fel. Ismertették azokat a természeti, természetföldrajzi 
adottságokat, amelyek az adott földhasználat kifejlődését és fennmaradását lehetővé tették. 
Megállapították a földhasználati típusok földrajzi elhelyezkedését. A földhasználati típus 
fenntarthatósága érdekében (közgazdasági szempontok nélkül) Lóczy (2003) szerint 
felmérték, hogy az milyen mértékben terheli a tájat és hogyan befolyásolja a táj biológiai 
regenerációs potenciálját. Javaslatot dolgoztak ki a földhasználati konfliktus 
megszüntetésére és a környezeti szempontokból leginkább megfelelő földhasználati forma 
előnyben részesítésére. A környezetvédelem érdekében a földhasználat-váltás lehetőségei 
közül az ökológiailag értékes élőhelyeket kizárták. A földhasználat fenntarthatóságát az 
alábbi kérdések alapján ítélték meg: 

- Hasznot hoz-e? 
- Termelékeny-e? 
- Megőrzi-e a talajok, a vizek és a levegő minőségét? 
- Hatékonyan használja-e az energiát? 
- Fennmaradnak-e a szárazföldi és a vizes élőhelyek? 
- Fenntartja-e az életminőséget? 
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- Társadalmi és kulturális szempontból elfogadható-e? 

A földhasználat és felszínborítás alakulásának kiváltó okait és 

eredményét tárgyaló nemzetközi és hazai közlemények 

megállapításainak összefoglaló áttekintése: 

A nemzetközi és hazai irodalmi források szerint a földhasználat és a felszínborítás számos 
tényező által alakított dinamikus folyamat eredménye. Az alakító tényezők természeti és 
környezeti eredetűek, összefoglalóan biofizikaiak és társadalmi-gazdaságiak. A klímaváltozás, 
a népességnövekedés és a vízhiány hatótényezők súlyának növekedése miatt az ezekhez 
leginkább alkalmazkodó földhasználati formákat ismerhetjük meg. Az optimális földhasználat 
meghatározása térségenként - a helyi tényezők hatáserőssége szerint -, változik. Az 
áttekintett közlemények az optimális földhasználati megoldásokra mutatnak be példákat, 
valamint a változásukat leíró modellek választékát ismertetik. A földhasználat- és 
felszínborítás változását leíró modelleknek 3 fő típusa a földrajzi (geográfiai), a társadalmi-
gazdasági (közgazdasági) és az ökológiai, valamint az azok kombinációjaként kialakított 
integrált modellek. A széles nemzetközi földhasználat-változást leíró modellek hazai 
alkalmazására vonatkozó közlemény egyelőre nem található. 
 

Magyarország kistájainak víztakarékos mezőgazdasági 

földhasználati szerkezetének kutatási terve: 

  
A földhasználat és annak változása nemzetközileg igen intenzíven kutatott (lásd: 
hivatkozások). A jelenlegi földhasználati módok vízfelhasználásának megállapítása 
Magyarország mezőgazdasági vízgazdálkodási stratégiája kidolgozásának kutatási alapját 
jelentheti kistáj léptékben. A vízfelhasználás felmérése modellezéssel a kistáj éves 
vízmérlegét adja meg, akár havi bontásban. A felmérés lehetőséget ad a kistáj jelenlegi 
földhasználatának minimális vízfelhasználásúvá alakítására. A minimális vízfelhasználású 
földhasználati módokba rendezés mellett a maximális termesztési potenciál és a 
közgazdasági fenntarthatóság, valamint a természetvédelmi szempontok is tervezhetővé 
válnak. Kistájakra vonatkozó időjárási évtípusokra vonatkozó vízmérleg korábban nem 
készült. A kutatási feladat talajtanosok, agrogeológusok, növénynemesítők, 
növénytermesztők, erdészek, hidrológusok, építészek, meteorológusok, agrárközgazdászok, 
szociológusok és természetvédelmi szakemberek összehangolt közreműködésével 
kivitelezhető. A feladat országos jelentőségű és a kiterjedt szaktudományos közreműködés 
szükségessége miatt az MTA intézményi koordinációjával kivitelezhető. 

1. A kistájak jelenlegi földhasználati formáinak vízfelhasználása átlagos 
időjárású évben 

A földhasználat kategóriák (szántó, rét/legelő/gyep (füves terület), parlag, erdő 
(faültetvény), álló kultúra (szőlő, gyümölcsös), lakott terület, stb.) tényleges párologtatása 
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(ET) és/vagy párolgása (E) kistájanként, illetve a kistájakon belül földhasználatonként nem 
ismert. Megállapításuk az első kutatási feladat. A tényleges párolgás éven belüli menetének 
megállapítására napi időjárási adatokkal a talaj-növény-légkör víz- és tápanyagtranszportját, 
a növényi növekedést leíró modell, modellek használhatók. A modellezéshez az utóbbi 30 év 
átlag napi léghőmérséklet és csapadék adatai szükségesek (adatforrás: OMSZ). A nem sík 
felszínű kistájakban a hőmérséklet és csapadék átlagértékek magasság és kitettség szerinti 
korrekciója szükséges. Például a 4M-modellben (Fodor et al., 2003) a növényzettől és 
növényi összetételtől függő vízfelhasználásban a csapadékon kívül a talajvízből történő 
kapilláris víztranszport is vízbevételként szerepel. A modell számításokhoz az átlagos, a 
minimális és a maximális talajvízmélység szükséges, különösen a sekély talajvizű (≤ 3 m) 
területeken. A teljes ország területére rendelkezésre álló széles körben használt térképi 
alapú adatrendszer az AGROTOPO, mely a „Magyarország agroökológiai potenciáljának 
felmérése” című országos programban készült 1:100.000 méretarányú „Magyarország 
termőhelyi adottságait meghatározó tényezők” térképeinek térinformatikai feldolgozásával 
készült (pl. Várallyay, 2012). A térképi adatbázis országos és regionális szinten hasznosítható 
talajtani adatforrás. A regionálisnál részletesebb információkat az 1:25.000 méretarányú 
Kreybig-féle átnézetes talajismereti térképek digitális feldolgozású Digitális Kreybig 
Talajinformációs Rendszer (DKTIR) szolgáltat, amely az ország teljes területére elkészült 
térképi alapú talajtani adatrendszer (Pásztor et al, 2013). Az 1960-tól 1970-ig hazánk 
mezőgazdasági területének kétharmadára elkészült 1:10.000 méretarányú genetikus üzemi 
térképek és tematikus kartogramok, valamint a Nemzeti Földértékelési Programban 
összegyűjtött talajtani információk egyelőre csupán analóg formában elérhetők. A talajokról, 
illetve különböző talajtulajdonságokról, vagy tulajdonság-csoportokról vannak egyéb, 
jellemzően pont-alapú vagy parcellára vonatkozó, átlagmintán alapuló, néhány száz, néhány 
ezer elemszámú adatbázisok (pl. DKTIR Pontadatbázis (Pásztor et al., 2013.), HUNSODA 
(Nemes A., 2002), MARTHA (Makó et al., 2010)). Pontszerű, vagy parcella-alapú információk 
származhatnak monitoring-jellegű, bizonyos rendszerességgel ismétlődő talajtani 
mintavételezésből (pl. TIM adatbázis- mintegy 1200 pontra), vagy egyéb üzemi és/vagy 
gazdálkodási adatgyűjtő rendszerekből (AIIR, AKG, web GN, MePAR, AKI tesztüzemi rendszer, 
KSH adatok). Utóbbiak talajtani adatok kinyerésére csak korlátozottan alkalmasak. Az MTA 
ATK TAKI-ban 2012-ben kialakítottak egy, a gazdálkodói (terhelés) és talajtani (állapot) 
adatok együttes gyűjtésére-elemzésére alkalmas OKIR-TDR rendszert. Ebben eddig 
országosan csak egyszeri adatgyűjtés volt. A kistájak földhasználati módjai talajféleségeinek a 
DKTIR és az egyéb adatforrásokból a humuszos feltalaj és altalaj rétegvastagságát, 
szemcseösszetételük átlagértékeit, humusz-tartalmát, térfogattömegét és mésztartalmát a 
talajok víztartó- és vízvezető képességét becslő, ún. pedotranszfer-függvények kidolgozására 
használjuk fel (Tóth et al., 2013; 2014). A pedotranszfer-függvények az ország talajai 
vízgazdálkodási tulajdonságainak közelítő meghatározását teszik lehetővé. A kistájak 
földhasználati és talajtérképeinek és a talajtérképen szereplő talajféleségek vízgazdálkodási 
paraméterértékét becslő PTF-ek kidolgozásának menetét az 1. ábra szemlélteti.  
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1. ábra: Magyarország kistájai földhasználati és talajtérképeinek elkészítéséhez, valamint a 
talajféleségek vízgazdálkodási paramétereit becslő függvények (PTF-ek) kidolgozásához szükséges 

adatforrások. 

A modellezett földhasználati mód vízfelhasználását ezt követően több szempont szerint lehet 
alakítani. Ezek egyike a mezőgazdasági termelés maximalizálása a kistájban. Másik szempont 
a területi átlagos talajvízkészlethez (zöld víz) illesztés lehet. A harmadik a biodiverzitás 
maximalizálása, a szénkibocsátás és a talajerózió csökkentése lehet. A szempontok száma 
növelhető, pl. a talaj- és környezetvédő korlátokkal, a profit-maximalizáló 
területhasználattal, stb. A földhasználat növényzetének átlagos növényparaméter értékei 
(LAI, gyökérmélység, egységnyi biomassza képződésének vízigénye, stb.) hazai és nemzetközi 
irodalmi adatokból vehetők. A kistájak földhasználati módjainak éves 
párolgása/párologtatása „átlagos” időjárású évre a 4M (Fodor et al., 2003), vagy a HYDRUS-
1D (Simunek et al., 2008) modellekkel számítható. A földhasználatok vízfelhasználást 
szímuláló modellek adatigényét a 2. ábra foglalja össze. 

2. ábra: Kistájak földhasználati vízfelhasználása modellbecslésének adatigénye 

A HYDRUS-1D modellel készült egy felszín közeli talajvizű alföldi tölgyes és a szomszédos 
parlagterület két éves vízforgalma részfolyamatainak szimulációja (3. ábra) (Móricz, 2011). A 
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kistájak vízfelhasználása földhasználati formái területének ismeretében adható meg a 4. ábra 
szerint.  

4. ábra: Magyarország kistájainak átlagos és száraz évtípusra becsült vízfelhasználása és 
vízbevétele 

 

A felszínborítási típusok detektálására országosan a CORINE adatbázis érhető el (FÖMI). A 
CORINE felszínborítás (CLC) adatbázis az 1990-es, a 2000-es, a 2006-os és a 2012-es 
referencia évekre vonatkozóan áll rendelkezésre (FÖMI). A CORINE idősor változás-
adatbázisokat is tartalmaz a felszínborításról és a földhasználatról. Az állapot adatbázisok 
legkisebb ábrázolt foltmérete (Minimum Mapping Unit, MMU) 25 ha, míg a változás 
adatbázisokban 5 ha. A 44 felszínborítási és földhasználati kategóriát tartalmazó vektoros 



370 

adatbázisok nagy felbontású űrfelvételek vizuális interpretációjával készültek, nemzeti in-situ 
adatok és ortofotók felhasználásával. Teljes országos fedés elérhető: (FÖMI; 

http://www.fomi.hu/portal/index.php/termekeink/felszinboritas-corine).  

Az Európai Uniós COPERNICUS Programból (2012) Magyarországra nagyfelbontású 
felszínborítási rétegek (High Resolution Layers, HRL) érhetők el. A 20 méteres raszter alapú 
adatállományok a következő felszínborításokra készültek el: mesterséges felszínek (beépített 
területek), erdős területek (lombkorona fedettség és erdőtípus), természet közeli füves 
területek, vizenyős területek és állandó vízfelületek. A teljes országos lefedettség biztosított 
(FÖMI).  

 

 

3. ábra Alföldi tölgyes és a szomszédos parlagterület HYDRUS-1D modellel 2007.04.01 - 
2009.03.31 közötti időszakra szimulált vízforgalmi jellemzői (mm) (forrás: Móricz, 2011).  
Cs: csapadék, Ik: korona intercepció, Ia: avar intercepció, Ttv: transzspiráció a talajvízből, Tvz: 
transz-spiráció a telítetlen talajrétegből, E: talajfelszíni evaporáció, Qnet: nettó talajvíz-
utánpótlás, ∆S: talajnedvesség-készlet változás 
 
 

2. A kistájak jelenlegi földhasználati formáinak vízfelhasználása száraz 
időjárású évben 

A léghőmérséklet- és csapadék adatok napi menetét célszerűen a 25 vagy 50 év időtávú 
klíma előrejelző modell kistájra leskálázott eredményeiből célszerű venni. A talajadatok és az 
azokból becsült vízgazdálkodási jellemzők, valamint a növényparaméterek a földhasználati 
módok növényzetének, a talajfelszínre vonatkozó fedettségi és felszínjellemzők pedig a 
városi és a beépített, vagy fedett területek vízforgalmának a modellezéséhez használhatók. A 
növényparaméterek 30 év időtávú, azaz 2050-re bekövetkező változása növénynemesítő 
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szakemberek útmutatása alapján vehető figyelembe. A talajvízmélység adatok jövőbeli 
árható alakulását hidrológus szakemberek adják meg. A jelenlegi földhasználatokra, a 2050-
re előre jelzett időjárási feltételek között modellezhető a vízfelhasználás. A földhasználatok 
jelenlegi átlagos éghajlatú vízfelhasználása és a 2050-ben várható száraz évi mennyiségéből a 
térségi vízigény változására lehet következtetni. A modellszámítások továbbá a 2050-ben 
várható termés, ill. biomassza produkcióról adnak képet, amelyhez vízigény is számítható. 

3. A kistájak víztakarékos földhasználatának kialakítása normális és száraz 
időjárású évben 

A modellezési munka eredményeként átlagos és száraz időjárású években a kistájak jelenlegi 
földhasználati formáinak vízfelhasználása becsülhető meg. A 2050. évre prognosztizált 
csapadékra és léghőmérsékletre pedig a vízbevétel és párolgás/párologtatás különbsége, 
illetve azok eltérése a jelenlegitől adható meg. A kistájak talajainak ilyen módon felmérhető 
a földhasználati alkalmassága a jövő éghajlati feltételei között. Előre vetíthető a 
földhasználati formák változása és megadható az új, vagy a megváltozó formák vízforgalma. 
Tervezhető a növénytermesztési talajalkalmasság, az állattenyésztési gyep- és legelő igény, a 
faültetvények és a kezelt erdők telepítése, a védett vizes élőhely (mocsár és láp) talaj 
alkalmassága, valamint a nem mezőgazdasági és természetvédelmi terület (város, falu, 
ipartelep, bevásárló központ, út, stb.) kiterjedése. A kistájak felszínborítása és földhasználata 
oly módon alakítható, hogy azok vízfelhasználása mezőgazdasági szempontból kedvező 
(jövedelmező), ugyanakkor víztakarékos legyen. Eredményként a földhasználati formák 
ökológiailag és ökonómiailag fenntartható és gazdaságos működtetésének hidrológiai 
feltételei jelölhetők meg átlagos, és száraz időjárási feltételek között.  

Magyarország víztakarékos földhasználata kidolgozásának 

jelentősége 

Az ország 213 kistájára nyerhetünk információt a növénytermesztés, gyepgazdálkodás, 
erdészet, gyümölcs- és szőlőtermesztés vízfelhasználásáról átlagos és száraz időjárási 
feltételek között. A magyarországi kistájak víztakarékos- és gazdasági és társadalmi 
szempontok szerinti földhasználati szerkezeti arányaira elvégzendő termelékenységi és 
vízfelhasználási elemzése lehetőséget ad tájléptékben az egyelőre terv szinten megváltozó 
földhasználati szerkezet légköri hatásainak az elemzésére. Légköri hatás, pl. a vihar-, ill. a 
zivatarfrontok vonulására kifejtett hatás, amelynek jelentősége a viharkárok, jégeső, 
szupercella kialakulás, stb. előre jelzésében van, illetve lehetséges. Továbbá a talajok 
nedvességkészlete párologtatásának ismeretében a nyári zápor kialakulásának a 
valószínűsége is megbecsülhető. A jelenlegi szántóföldi földhasználat víztakarékosabbá 
tételére talajművelési, felszíntakarási és egyéb megoldások is alkalmasak, illetve 
alkalmazásuk elrendelhető. A vízhiány mértékének és idejének ismerete az öntözővíz-
szükséglet tervezését is szolgálja. A szárazságtűrő növényfajták termesztésbe állítása szintén 
tervezési szempontot jelent. Az ország kistájai hosszú idejű fejlődés eredményeként kialakult 
földhasználati felosztásának minimális vízfelhasználási szempontú áttekintése támpontot 
jelenthet a természetvédelmi, a mezőgazdasági, az erdő, a vízfelület és a település 
területváltozásának tervezésében. A beépített felületek, utak és burkolattal fedett területek, 
illetve ipari területek párolgásának/vízfelhasználásának becslése talajtanosok számára új 
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feladat, ezért építőmérnöki együttműködéssel elvégezhető. A feladat az ország valamennyi 
kistája minden felszínborítási formája vízfelhasználásának felmérése miatt országos 
jelentőségű. Kivitelezése ezért kiterjedt szaktudományos közreműködéssel lehetséges.  

A felszínborítás és földhasználat klímaváltozáshoz igazításához a különböző szakterületi 
szakértők összehangolt munkája mellett a nemzetközi földhasználat-változás modellek 
(LUCC-modellek) hazai viszonyokra alkalmazására adaptálás és tesztelés után kerülhet sor.  

A kutatási programban a következő hazai intézmények, 

kutatóhelyek részvétele szükséges: 

Koordinátor: MTA ATK  

Résztvevők: MTA ATK TAKI, MGI, NÖVI, OMSZ, ELTE Meteorológiai Tanszék, KSH, NAIK ERTI, 
PE Georgikon Kar, DE MGK, Soproni Egyetem, SZE Mosonmagyaróvári Kar, BME, AKI, 
Agrárkamara. 

Nemzetközi együttműködők: JRC, SAV Hidrológiai Intézet, Bratislava, PAN Agrofizikai Intézet, 
Lublin 
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Tápanyagutánpótlás és talajjavítás 
hatékonyságának elősegítése 

környezetvédelmi szempontok szerint  

 

MTA ATK TAKI Készítette Uzinger Nikolett, Pirkó Béla, Rékási Márk 
Közreműködött: Dombos Miklós, Makó András, Szili-Kovács Tibor 

 

 

1. Összefoglalás 

A biomasszatermelés alapját jelentő talajtermékenység térben és időben is jelentős 
változékonyságot mutat. A talajtermékenység fenntartása és lehetőség szerinti ésszerű 
növelése össztársadalmi érdek. Magyarország talajainak minősége, termékenysége 
nemzetközi összehasonlításban egyértelműen kedvező, ami azonban csak viszonylagos, mert 
Magyarországon is nagy területen korlátozzák a talaj termékenységét különböző tényezők, 
károsítanak talajdegradációs folyamatok. Az egyik ilyen jellemző folyamat a talaj 
szervesanyag-tartalmának és ezzel összefüggésben tápanyag-ellátottságának csökkenése, 
ami a végső soron a talajtermékenység visszaesését okozza. Tápanyag-utánpótlásra és/vagy 
talajjavításra három anyagcsoport: mű- és szervestrágyák, valamint biohulladékok 
használhatóak. Az ezen anyagokhoz kapcsolódó kérdéskör jelentős tudományos, gazdasági 
és társadalmi problémákat is érint; jelen tanulmány hasznosításuk hatékonyságát elsősegítő 
feladatok taglalásával foglalkozik.  

A műtrágyák és szerves trágyák hasznosulása régóta kutatott és meglehetősen jól ismert 
folyamat, így ebben az esetben elsősorban a korábbi ismeretek, összefüggések rendszerbe 
foglalásával, szintézisével történhet hatékonyságnövelés. Át kell tekinteni a korábbi 
adatgyűjtő rendszereket abból a szempontból, hogy melyik milyen tematikájú adatgyűjtésen 
alapult, és abból mennyi, a jelenlegi szempontoknak megfelelő adat vehető át az 
adatbázisba. Fel kell mérni, hogy a meglévő adatok feldolgozásán alapuló tematikus térképek 
hordoznak-e a mostani szempontok szerint releváns információkat, és adatsűrűségük, térbeli 
felbontásuk lehetővé teszi-e a táblaszintű tervezést. Az adatbázis összeállítása során 
figyelembe kell venni az adat keletkezésének körülményeit és időpontját, ezek ismeretében 
felül kell vizsgálni a nem kellően megbízhatónak ítélt elemeket. Meg kell határozni az 
adatbázis struktúráját, ami illeszkedik a felhasználási célhoz, tehát eltérő tematikájú 
céltérképek előállításához nyújt megfelelő támogatást.  

A talajtani korlátozó tényezőket összegző adatbázis mellett szükséges a tápanyag-
utánpótlásban, talajjavításban felhasznált anyagok ismerete is, mert ezek tulajdonságai is 
jelentős mértékben befolyásolják a hasznosulási folyamatot. A talajtani információk alapján 
meghatározott, anyagformáktól függő korlátozó tényezők alapján táblaszintű javaslatok 
dolgozhatók ki a gazdálkodók számára a tápanyag-utánpótlási tevékenység folytatására.  
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A három anyagcsoport közül a biohulladékok összetétele igen széles spektrumban változhat 
és a bennük lévő szennyezők esetleges előfordulása miatt nem csak  a hasznosulás növelése, 
hanemezzel egyidejűleg a kockázatok csökkentése is célként fogalmazódik meg, így ebben az 
esetben szerteágazó kutatási igény jelentkezik. Mindezek figyelembevételével olyan komplex 
vizsgálatok elvégzésére van szükség hazai körülmények között, amelyek átfogóan kezelik az 
agroökoszisztémában a biohulladékok hatására lezajló folyamatokat. A vizsgálatok alapvető 
célja az előnyök és a potenciális hátrányok feltárása és mérlegelése. 

A fenti stratégia mentén a tápanyag-utánpótlás és talajjavítás hatékonysága jelentősen 
javulhat, úgy hogy az agronómiai és környezetvédelmi kritériumok egyaránt érvényesülnek.  

2. Bevezetés 

A biomasszatermelés alapját jelentő talajtermékenység térben és időben is jelentős 
változékonyságot mutat (Várallyay 2005). A talajtermékenység fenntartása és lehetőség 
szerinti ésszerű növelése össztársadalmi érdek. Magyarország talajainak minősége, 
termékenysége nemzetközi összehasonlításban egyértelműen kedvező, ami azonban csak 
viszonylagos, mert Magyarországon is nagy területen korlátozzák a talaj termékenységét 
különböző tényezők, károsítanak talajdegradációs folyamatok (Németh et al. 2000). Az egyik 
ilyen jellemző folyamat a talaj szervesanyag-tartalmának és ezzel összefüggésben tápanyag-
ellátottságának csökkenése, ami a végső soron a talajtermékenység visszaesését okozza.  

Jelenleg a magyarországi műtrágya felhasználás fele, harmada a nyugat-európai 
országokénak (Bedő & Láng 2015), és a kijuttatott mennyiség hasznosulása is rosszabb, mint 
a környező országokban. Ez a jelenség több okra vezethető vissza, de az egyik legfontosabb, 
hogy a hasznosulást befolyásoló tényezők nem kerülnek kellő mértékben figyelembe vételre. 
A sematikus növénytermesztési technológia nem adaptálódik megfelelően a talajok fizikai, 
kémiai tulajdonságaihoz, az aktuális talajállapothoz és a növényi fejlettséghez, így a 
felhasznált trágyák hatóanyagai térben és időben nem állnak optimálisan rendelkezésre. 

Az állattartási ágazat csökkenő mértékű jövedelmezősége miatt a legtöbb állatfaj esetében 
csökkent az állatlétszám, vagyis a növénytermesztés-állattenyésztés arány kedvezőtlenül az 
előbbi javára tolódott el. A két folyamat együttes hatására a hazai tápelem-mérlegek foszfor 
és kálium esetén egyértelműen negatívak, nitrogén esetében nullához közel esnek. 
Agronómiai szempontból a negatív tápelem-mérlegek megítélése kedvezőtlen, és azok 
hosszú távon a talajok szervesanyag-készletének csökkentése révén a talajdegradációs 
folyamatok erősödését okozhatják, és a talajfunkciók ellátását is veszélyeztethetik. Habár 
országosan nem kell számolni a szakszerűtlen műtrágyázásból eredő, jelentős mértékű 
környezeti veszéllyel, azonban vannak olyan nagy állatsűrűséggel rendelkező, és nagyobb 
műtrágya felhasználással jellemezhető térségek, ahol szakszerűtlen alkalmazás mellett nem 
zárható ki a talajok alsóbb rétegeiben a nitrát feldúsulása.  

A mezőgazdaságban használható szerves anyagokat három fő csoportba lehet besorolni: 
állati eredetűek (trágyák), növényi származékok (zöldtrágya, komposztok) és biohulladékok 
(szennyvíziszap, szerves háztartási hulladék) (Kirchmann et al. 2005; Oelofse et al. 2013). Az 
egyik legfontosabb hulladékáram a mezőgazdasági és városi szerves hulladékoké (Európai 
Bizottság 2016). A természeti erőforrások jobb kihasználása érdekében egyre nagyobb 
szükség van a biohulladékok újrahasznosítására (Európai Bizottság 2015), valamint a jövőben 



375 

várható műtrágya – elsősorban a foszfor – árának növekedése is indokolja, hogy egyre 
szélesebb körben kerüljenek alkalmazásra a hulladék eredetű szerves anyagok (Bedő & Láng 
2015; Mosquera-Losada et al. 2017). Más oldalról megközelítve, a talajdegradációs 
folyamatok közül a talaj szerves anyagának csökkenése a klímaváltozással egyre nagyobb 
jelentőségre tesz szert; Európa mediterrán régióiban már ma is az egyik legjelentősebb 
probléma (Diacono & Montemurro 2010), ami a talajba jutatott szerves anyagokkal 
csökkenthető. 

A biohulladékok felhasználásának jelentős gátja a potenciális felhasználók részéről az 
információhiányból is származó bizalmatlanság. A legfontosabb aggályok a kellemetlen szag, 
a bizonytalan tápanyag-tartalom és ebből fakadóan a felhasználás tervezhetőségének 
nehézsége, valamint a szennyező anyag tartalmuk. A legnagyobb előnyük viszont a 
talajszerkezetre való kedvező hatásuk (Case et al. 2017). Számos kutatás folyt már ezen 
anyagok mezőgazdasági hasznosításáról azonban még mindig vannak hiányzó ismeretek, 
melyek alapján a felhasználásukból fakadó hatások nagy biztonsággal felmérhetők (1. ábra. 
Insam et al. 2015). A releváns adatok, információk megszerzését nehezíti, hogy ezeket az 
anyagokat is mindig a felhasználási területre jellemző agroökológiai rendszerben kell 
vizsgálni, mivel a más területen szerzett tapasztalatok adaptálása korlátozott (Kádár 2007; 
Bedő & Láng 2015). 

 
1. ábra. Biohulladék eredetű anyagok mezőgazdasági felhasználásának pozitív (+), negatív (-) 
és még nem teljesen feltárt (?) hatásai; valamint a tartamkísérletekben alkalmazandó 
holisztikus módszerek (!), melyek segítségével a még nyitott kérdések tisztázhatók. (Insam et 
al., 2015 alapján) 
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A tanulmány, a gazdasági és társadalmi problémákat jelentős mértékben érintő mű- és 
szervestrágyák, valamint biohulladékok hasznosításának hatékonyságával foglalkozik. Ezen 
anyagok múltja különböző és felhasználásuk is más-más tudományos és gyakorlati 
kérdéseket vet fel, azonban alkalmazási céljukat tekintve indokolt az együttes tárgyalásuk. 

 

3. Vizsgálatba bevont anyagok 

3.1. Műtrágyák 

 

A műtrágyák a szántóföldi és kertészeti növénytermesztésben felhasznált szilárd- vagy 
folyékony halmazállapotú anyagok, melyek a növények számára szükséges tápanyagokat 
tartalmazzák megfelelő formában és összetételben. A monoműtrágyák csak egy hatóanyagot 
tartalmaznak, az összetett műtrágyák több félét. A legnagyobb mennyiségben felhasznált 
trágyák a három makroelemet tartalmazzák. A nitrogén a foszfor és a kálium a növények 
valamennyi élettani folyamatában fontos szerepet játszik, így a növénytáplálás 
legalapvetőbb elemei. A műtrágyák felhasználása két típusú veszélyt jelent környezetvédelmi 
szempontból: 

 a növények igényét meghaladó mennyiségben alkalmazva hatóanyaguk válhat 
szennyező anyaggá, 

 hosszú időn át tartó, nagy mennyiségű alkalmazásuk következtében kísérő anyagaik 
okozhatnak környezetszennyezést. 

Az első típusú kockázat értékeléséhez ismerni kell a kijuttatott trágya mennyiségen túl a 
kijuttatás időpontját, technológiáját és a tápelemek arányát is, mert ezek a tényezők 
meghatározóak abból a szempontból, hogy a növény mennyit képes felhasználni a 
rendelkezésre álló tápanyagokból. Kedvezőtlen esetben előfordulhat, hogy a növény által 
igényelt teljes tápelem-mennyiséget meg nem haladó mértékű műtrágyázás is tápelem 
fölösleget okoz, ami aztán a környezeti tényezők egymásra hatásától függően alakul át, 
mozdul el a talajban. A nem kellően szakszerű növénytáplálás tehát a visszamaradó 
tápelemek mennyiségétől függően válhat potenciális környezeti veszélyforrássá. 

A másik típusú kockázat erősen függ a felhasznált műtrágya típusától. Amíg a foszfor és 
kálium műtrágyák gyártása valamilyen üledékes kőzet bányászatán alapul, a nitrogén 
műtrágya előállítása a légköri nitrogén felhasználásával valósul meg. Ez alapvetően 
meghatározza a trágyaféleségek összetételét, a hatóanyag mellett megtalálható egyéb 
anyagok előfordulását. A nitrogén műtrágyák nem tartalmaznak szennyező anyagokat, 
minőségüket a hatóanyag-tartalom határozza meg. A foszfor és a kálium esetén azonban a 
felhasznált alapanyag minőségétől függően előfordulhatnak nehézfémek vagy akár 
radioaktív elemek is. Ezen trágyák hosszú távú, jelentős mértékű felhasználása a talajok 
terhelésével jár, ami talajtulajdonságoktól és egyéb környezeti tényezőktől függően a talajok 
és a vizek szennyeződését is eredményezheti. 

A jogi szabályozás a fentiekkel összhangban kitér a műtrágyák tenyészidőszakban 
felhasználható maximális mennyiségére és a felhasználást befolyásoló körülményekre, 
továbbá előírásokat tartalmaz a tolerálható szennyezőanyag tartalomra is. Az EU szintű 
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szabályozás a műtrágyákról szóló 2003/2003 EK rendeletben található, a magyarországi – 
több esetben az előzőnél szigorúbb – szabályok a 36/2006. (V. 18.) termésnövelő anyagok 
engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló FVM rendeletben 
kerültek rögzítésre. 

3.2. Szerves trágyák 

 

Az állattartás során keletkező szerves trágyák a tápanyag-utánpótlás legrégebben használt 
anyagai, felhasználásuk évezredes múltra tekint vissza. A tápanyagokat állatfajtól, 
tartástechnológiától és kezelési módtól függő mennyiségben és formában tartalmazzák. Az 
állatok almozásához felhasznált anyagok nagymértékben befolyásolják összetételüket és 
kezelhetőségüket. A műtrágyákkal összehasonlítva általánosságban igaz az a megállapítás, 
hogy a szerves trágyák tápanyag tartalma lassabban válik hozzáférhetővé a növények 
számára. A tápanyagok egy része a szerves anyagba beépülten, vagy ahhoz kötődve van 
jelen, így csak annak dekompozíciója során válik felvehetővé. A folyamat alapvetően 
biológiai meghatározottságú, a talaj mikroorganizmusainak tevékenységétől függ, így a 
szerves trágyák tápanyagtartalmának hasznosulását, a talaj biológiai tevékenysége 
nagymértékben befolyásolja. 

A szerves trágyák felhasználásának kockázatai a műtrágyákéhoz hasonlóak, tehát mind a 
tápelem-tartalmuk, mind a kísérő anyagok okozhatnak környezetszennyezést. A szerves 
trágyákra jellemző kisebb tápelem-koncentráció, valamint a lassabb mobilizálódási folyamat 
miatt felhasználásuk során csak akkor okoznak környezetszennyezést, ha a kijuttatott 
mennyiség a növények tápanyag-igényét messze meghaladja, vagy nem adottak a növényi 
felvétel feltételei. Erre leginkább nagy állattartó telepek környezetében, vagy intenzív 
állattartással jellemezhető térségekben találunk példákat, ahol nem a növénytermesztés 
igényei, hanem a hulladék elhelyezés kényszere határozza meg a felhasználás körülményeit, 
a kijuttatás dózisát és gyakoriságát.  

A szerves trágyában jelenlévő szennyezőanyagok koncentrációját a takarmányozás 
technológiája határozza meg. Intenzív, szakosított állattartó telepekre jellemző a 
takarmányokba adalékanyagként hozzákevert esszenciális mikroelemek alkalmazása, melyek 
mennyisége a rossz hasznosulás miatt többszöröse az állatok valós igényeinek. Ilyen 
esetekben a fölösleg megjelenik a képződő szerves trágyában, mellyel a termőföldre kerül. 
Nyugat-európai példák ismertek olyan esetekről, amikor a vázolt folyamat következtében 
talajszennyezés következett be, magyarországi előfordulás nem ismert. 

A szerves trágyák felhasználására hasonló szabályok vonatkoznak, mint a műtrágyákéra, 
jogszabályi normák szabályozzák a minőségi összetételüket, továbbá a kijuttatható 
mennyiségüket. EU-s szinten a nitrát rendelet, vagyis a 91/767/EGK irányelv szabályozza a 
kérdéskört, aminek a magyarországi implementációja a vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes 
szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) 
FVM rendelet formájában jelent meg. 

3.3. Biohulladékok 
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Biohulladéknak tekinthető minden olyan növényi és állati eredetű szerves hulladék, amely 
aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható. A mezőgazdaságban 
elsősorban kommunális szennyvíziszapok, fermentlevek, kommunális szennyvíziszap 
komposztok hasznosítása történik. 

A szennyvíziszapok a szennyvíztisztítás során természetes, vagy mesterséges eljárással 
leválasztott szilárd anyagok és víz keveréke. A szennyvíziszap komposzt folyékony vagy 
víztelenített szennyvíziszapból, a C:N arány beállítására hozzákevert szerves anyagból, 
ellenőrzött körülmények között, oxigén jelenlétében történő autotermikus és termofil 
biológiai lebontás során keletkezett szerves anyag. A fermentlé a hígfázisú anaerob 
rothasztás – fermentáció - során keletkező folyékony erjesztési maradék, aminek két 
jellemzően elkülönülő csoportja: a szennyvíziszap alapú és a mezőgazdasági hulladék alapú 
fermentációból származó fermentlevek. 

A fenti anyagok esetében szinte már evidencia a szerves anyag tartalmuk miatti talajjavító 
és/vagy makro- és mikrotápanyag tartalmuk miatti termésfokozó hatás, azonban a bennük 
megtalálható nehézfémek, szerves mikroszennyezők okán körültekintően kell eljárni a 
hasznosításukkor. A talaj és a felszín alatti vizek védelme érdekében nagyon fontos a szigorú 
szabályozás, azonban a talajnak, mint feltételesen megújuló és megújítható természeti 
erőforrásnak a védelme érdekében törekedni kell a talaj termékenységét és minőségét javító 
hatás kiaknázására, az alkalmazásukból fakadó környezeti kockázat minimalizálása mellett. 
Habár a biohulladékok agrár ökoszisztémákban való vizsgálatáról a nemzetközi 
szakirodalomban számos publikáció született, mégis a valós meliorációs hatékonyságukra a 
bennük rejlő környezeti kockázatukra vonatkozó hazai ismeretek a mai napig hiányosak és a 
nyersanyag-forrás potenciáljuk gyakran szemben áll a szennyező anyag minősítéssel. 

Az Európai Unió első talajvédelmi irányelve a szennyvíziszapok termőföldön történő 
felhasználásának szabályozását szolgálja. A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása 
során a környezet és különösen a talaj védelméről szóló 86/278 EGK irányelv 
követelményeket határoz meg az iszap és a talaj minőségével, a talaj terhelhetőségével, a 
szükséges vizsgálatokkal, ellenőrzésekkel, valamint az adatszolgáltatással kapcsolatban. 
Ennek érdekében született meg a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 
felhasználásának és kezelésének szabályairól 50/2001. (IV. 3.) Kormányrendelet, amely 
keletkezése óta több módosításon átesve, a mai napig szabályozza a hulladék státuszú 
kommunális szennyvíziszapok, szennyvíziszap komposztok mezőgazdasági felhasználását. 
Amennyiben a szennyvíziszap komposzt vagy más biohulladék alapú komposzt nem 
tartalmaz a 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletben előírtnál több toxikus anyagot és megfelel a 
minőségi követelményeknek is, termésnövelő anyaggá minősíthető.  A fermentlevek 
mezőgazdasági felhasználásának szabályozása nem minden tekintetben megnyugtató, a 
vizsgálandó paraméterek köre nagymértékben függ a felhasznált alapanyagok körétől és a 
hatóság szemléletmódjától. A jelenlegi gyakorlat nem egységes, jelentős különbségek 
tapasztalhatók a megyék engedélyezési gyakorlatában. 
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4. Hatékony felhasználást elősegítő módszerek 

 

A tudományos kutatás tudatos, illetve módszeres megismerési gyakorlat, ami hozzájárul az 
eddig ismeretlen jelenségek, problémák megoldására. Az empirikus kutatás biztosítja az 
objektumra, tulajdonságaira és más objektumokhoz való viszonyára vonatkozó tények 
felhalmozását és tudományos leírását, aminek alapvető módszere a megfigyelés és a kísérlet. 
Míg az előbbi a tények céltudatos észlelése, amely lehet alkalomszerű és rendszeres, addig 
az utóbbi a tanulmányozott folyamatoknak és lefolytatási feltételeinek célirányos 
megvalósítását teszi lehetővé és különböző léptékváltással vizsgálható a fizikai méret 
változásából fakadó folyamatkinetika is. 

A mikro- és mezokozmosz kísérletek olyan kis és közepes méretű, sokfajú ökológiai 
tesztrendszerek, melyek lehetnek átfolyásos, liziméteres kísérletek, amelyek elsősorban a 
kimosódási folyamatokat vizsgálják, és úgynevezett nem átfolyásos, tenyészedény kísérletek, 
amelyek pedig a talaj és növény viszonyában lejátszódó anyagforgalmi folyamatokra 
fókuszálnak kontrollált körülmények között. A szabadföldi kísérletek során természetes 
környezetben lehet vizsgálni a kezelések hatását, azonban az ilyen típusú kísérletek 
időigényesek, és egyetlen év eredményéből megbízható következtetések nem vonhatóak le. 
A szabadföldi kísérletekből származó következtések részben kiválthatók hatásvizsgálat 
céljából kiválasztott helyszínek állapotfelméréséből és monitoringjából származó 
eredményekkel, ami nem tartozik a hagyományos kísérletezés módszertanához, de az így 
kapott adatok alkalmasak a változások nyomon követesére és a változási trendek előre 
jelzésére. 

A vizsgálandó anyagok egy részénél tápanyag-utánpótló és/vagy talajjavító céllal történő 
környezetbiztonságos alkalmazásához szükséges és indokolt a fent említett léptékű 
kísérletek célorientált és tudományos alapossággal való kivitelezése különböző talajtípus, 
növényi kultúra és terhelési dózis alkalmazásával, valamint többtényezős (talaj, felszín alatti 
víz, kitettség, stb.) szempontrendszer szerinti, ezen anyagokat üzemszerűen hasznosított 
gazdaságok területeinek kiválasztása és kutatási protokoll mentén való megfigyelése, 
vizsgálata. 

A geoinformatika, vagy más néven térinformatika az a tudományág, amely tartalmazza az 
elsődleges és másodlagos adatgyűjtési eljárásokat, a földrajzi elemzést és a tematikus 
térképi megjelenítést, ezáltal interdiszciplináris jelleggel kapcsolja össze a 
földtudományokat, és segíti új szintézis létrejöttét. A geoinformatika rendkívül nagy 
jelentőséggel bír a természeti erőforrások kutatásában, állapotuk figyelésében, a 
földhasználati- és tájtervezésben, az ökológiai- és gazdasági összefüggések feltárásában. A 
geoinformatikában összefonódik a több ezer évre visszatekintő térképészet, a pár százéves 
földtudományok és a pár évtizedes múlttal rendelkező számítástechnika. 

Archív és/vagy kísérletekből és állapotfelmérésből származó adatok feldolgozásával, 
valamint geoinformatikai háttérrel előállított térképekkel lehetővé válik, hogy a 
mezőgazdaságban felhasznált inputanyagok alkalmazásának korlátai, környezeti kockázatai 
pontosan felbecsülhetők legyenek, a vizsgált anyagok felhasználásának vélt vagy valós 
hasznait és aggályait cáfolják vagy igazolják. Meghatározhatók azok a talajtani tényezők, 
melyek behatárolják a kijutatott anyagok hatásának kifejtését. A korlátozó és kockázati 
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tényezők ismeretében pontosítható a tápanyag-utánpótlási technológia, célzottabb lehet a 
kijuttatás dózisa és időpontja, a kijuttatott trágyaszer összetétele.  

 Mindez hozzájárulhat a tápanyag-utánpótlás és talajjavítás hatékonyságának növeléséhez a 
környezeti kockázat egyidejű csökkentésével. A keletkező ismeretanyag segítséget 
nyújthatnak a hazai szabályozáshoz is. 

4.1. Adatbázisok, térinformatikai rendszerek  

A nagyfelbontású talajtani adatok felhasználásával, és azok korszerű térinformatikai 
rendszerbe történő integrálásával, valamint az érintettek felé történő rendelkezésre 
bocsátásával érhető el az eddigieknél magasabb szintű gazdálkodói tudatosság, és ennek 
köszönhetően hatékonyabb tápanyag-utánpótlás. A műtrágyák és szerves trágyák 
hasznosulása régóta kutatott és meglehetősen jól ismert folyamat, így ebben az esetben 
korábbi összefüggések rendszerbe foglalásával, szintézisével történhet előrelépés. 
Biohulladékok felhasználása esetén azok rendkívül eltérő összetétele és a szennyezők 
esetleges előfordulása miatt jóval szerteágazóbb folyamatok ismeretére van szükség a 
hasznosulás növelése és ezzel egyidejűleg a kockázatok csökkentése érdekében, így ennél az 
anyagcsoportnál jelenős kutatási igény fogalmazódik meg. 

Hazánkban a múlt század harmincas éveitől kezdődően készültek eltérő tematikájú és 
felbontású talajtani információkra alapozott térképek, melyek készítői legtöbbször azt tűzték 
ki célul, hogy a mezőgazdálkodást érintő döntések megalapozásához hozzájáruljanak. A 
Kreybig Lajos vezetésével készült 1:25000 méretarányú talajismereti térképek, az 1:10000 
felbontású genetikus és földértékelési térképek, majd a kisebb felbontású, országos léptékű 
korlátozó és kockázati tényezőket ábrázoló feldolgozások, illetve a vízgazdálkodási 
kategóriákat bemutató tematikus térképek többek között ezt a célt is szolgálni kívánták 
(Várallyay 2002). 

Ennek ismeretében különösen sajnálatos, hogy a jelenleg Magyarországon folytatott 
mezőgazdasági gyakorlat sokszor még a legelemibb tényezőket sem veszi figyelembe a 
tápanyag-utánpótlás folytatása során. A talajtani információk nem jutottak el a 
gazdálkodókhoz és jelenleg sem működik olyan rendszer, ami a felhalmozott tudásanyag 
gyakorlati alkalmazásához nyújtana segítséget. 

Jelen tanulmány terjedelme nem teszi lehetővé a jelenség okainak részletes kifejtését, de a 
legfontosabb tényezőket meg kell említeni, mert csak azok kijavításával lehetséges az 
eddigieknél magasabb szintű gazdálkodói tudatosság elérése: 

 A talajtani adatok nem hozzáférhetőek. 

Az adatgyűjtések célja, tematikája, feldolgozási módszere és megjelenítése eltérő volt az 
évtizedek során. A rendelkezésre álló adatok csak részben kerültek digitalizálásra, nem 
történt meg egységes adatbázisba rendezésük és az érintettek számára rendelkezésre 
bocsájtásuk. 

  Csak a kellően részletes adatok alkalmasak üzemszintű, táblaszintű tervezésre. 



381 

Az egységes adatbázis összeállítása során meg kell vizsgálni, hogy az adott paraméter 
vonatkozásában megfelelő adatsűrűség áll-e rendelkezésre a táblaszintű tervezéshez, az 
adatok bizonytalanságát meg kell jeleníteni a térinformatikai rendszerben, így elkerülhetővé 
válik a megalapozatlan javaslatok kidolgozása. 

 Az adatok értelmezéséhez nincs meg a szükséges szaktudás a gazdák jelentős részénél. 

Önmagában a nyers talajtani adat még nem jelent a gazdálkodási gyakorlatban 
felhasználható információt. Az ehhez szükséges összefüggések ismerete nem várható el a 
gazdatársadalom egészétől. Szükséges tehát a rendelkezésre álló talajtani adatok olyan 
tematikus rendezése és megjelenítése, mely az adott probléma megoldására egyértelmű 
iránymutatást ad. 

 Az archív adatok nem kellően pontosak a gyorsan változó talajtani paraméterek esetén. 

Felülvizsgálandó az adattömeg abból a szempontból, hogy mely része alkalmazható aggályok 
nélkül a régebbi vizsgálati eredményeknek, és melyek azok a paraméterek, melyek időbeli 
változékonysága nagyobb mértékű. A tápanyag-vizsgálati eredmények például biztosan az 
utóbbi körbe tartoznak. Erre vonatkozóan aktuális talajvizsgálati eredményekre van szükség. 
Az archív talajadatok azonban jól felhasználhatók ebben az esetben is az eredmények 
értékelésében és a tápanyag-utánpótlási technológia pontosításában, mivel nagyobb 
vertikális kiterjedésben állnak rendelkezésre, tehát nem csak a felső 0-30 cm vastag 
talajrétegről adnak információt. 

A tápanyag-utánpótlás hatékonyságának növelése érdekében szükség van egy olyan 
térinformatikai alapokon nyugvó rendszer kidolgozására, amely orvosolja a fenti 
problémákat. 

Egységes adatbázis létrehozása 

Át kell tekinteni a korábbi adatgyűjtő rendszereket abból a szempontból, hogy melyik milyen 
tematikájú adatgyűjtésen alapult, és abból mennyi, a jelenlegi szempontoknak megfelelő 
adat vehető át az adatbázisba. 

Az 1. táblázatban található térképek esetében vizsgálandó, hogy az elsődleges adatgyűjtéssel 
nem járó, meglévő adatok feldolgozásán alapuló tematikus térképek hordoznak-e a mostani 
szempontok szerint releváns információkat, és adatsűrűségük, térbeli felbontásuk lehetővé 
teszi-e a táblaszintű tervezést. Az adatbázis összeállítása során figyelembe kell venni az adat 
keletkezésének körülményeit és időpontját, ezek ismeretében felül kell vizsgálni a nem 
kellően megbízhatónak ítélt elemeket. Meg kell határozni az adatbázis struktúráját, ami 
illeszkedik a felhasználási célhoz, tehát eltérő tematikájú céltérképek előállításához nyújt 
megfelelő támogatást. Minőségbiztosítási elemeket kell beépíteni az adatok bekerülési és 
feldolgozási folyamatára. 
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1. Táblázat  Tematikus talajtérképek és adatbázisok Magyarországon  
Sorszám Térkép megnevezése Méretarány Készítés 

ideje 
Leírás Hivatkozás 

1. Talajismereti térkép 1:25,000 1935-
1955 

Az egész országra 
elkészült, topográfiai 
szelvényezéssel 

Várallyay 1989 

2. Nagyméretarányú genetikus 
talajtérkép 

1:10,000 1960-
1975 

A mezőgazdasági 
terület 60 %-ára készült 
el, üzemenként 

Szabolcs 1966 

3.  Az öntözés talajtani 
lehetőségei és feltételei 

1:25,000 1960-
1970 

Öntözött és öntözésre 
tervezett területek 

Szabolcs et al. 
1969. 

4. Meliorációs projektek 
nagyméretarányú térképei 

1:5,000- 

1:10,000 

1960- Meliorációs 
projektekhez 
(célzottan) 

 

5. A termőhelyi adottságokat 
meghatározó talajtani 
tényezők 

1:100,000 1978-
1980 

Az egész országra 
elkészült, topográfiai 
szelvényezéssel 

Várallyay et al. 
1979, 1980, 
1985a. 

6. Agro-topográfiai térkép 1:100,000 1987-
1988 

Az egész országra 
elkészült, topográfiai 
szelvényezéssel 

Várallyay & 
Molnár 1989. 

7. Magyarországi talajok 
vízgazdálkodási 
tulajdonságainak térképe 

1:100,000 1978-
1980 

Az egész országra 
elkészült, topográfiai 
szelvényezéssel 

Várallyay et al. 
1980. 

8.  A talajtermékenységet 
korlátozó tényezők  

1:500,000 1976 Az egész ország Szabolcs & 
Várallyay 1978 

9. A talajok vízháztartási típusai 1:500,000 1983 Az egész ország Várallyay 
1985b. 

10. A talajok anyagforgalmi 
típusai 

1:500,000 1983 Az egész ország Várallyay 
1985b. 

11.  Talajerózió 1:500,000 1960-
1964 

Az egész ország Stefanovits 
1964 

12. Szikes talajok 1:500,000 1970-
1974 

Az egész ország Szabolcs 1974. 

13. A talajok savanyodással 
szembeni érzékenysége 

1:100,000 

1:500,000 

1985-
1988 

Az egész ország Várallyay et al. 
1989, 1993. 

14. A talajok fizikai 
degradációval szembeni 
érzékenysége 

1:500,000 1985-
1988 

Az egész ország Várallyay & 

Leszták 1990. 

 Hasznosulást korlátozó tényezők térbeli előfordulása 

Korábbi munkák során azonosításra kerültek mindazon tényezők, melyek a mezőgazdasági 
használat során korlátozó tényezőként jelennek meg. Ezek mindegyike összefügg a tápanyag-
gazdálkodással és hatással van a tápanyagok hasznosulására: 

 erózió, 

 sekély termőréteg, 

 könnyű fizikai féleség, 

 nehéz fizikai féleség, 

 időszakos vízborítás, 
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 savanyodás, 

 szikesedés (Németh et al. 2005). 

A korlátozó tényezők földrajzi helyzetének bemutatására több esetben készült térképi 
ábrázolás, ezek módszertana, illetve a felhasznált adatok köre eltért egymástól. Az egységes 
adatbázis létrehozását követően új feldolgozások hozhatók létre. Ezt indokolja a 
térinformatika időközben lezajlott robbanásszerű fejlődése is, aminek köszönhetően a 
tematikus térképek készítésének munkaigénye jelentősen lecsökkent (Szatmári et al. 2015). 
A mintavételi pontokra meghatározott talajtani adatok térbeli kiterjesztésének 
geostatisztikai módszerei szintén jelentős fejlődésen mentek keresztül, így a 
felhasználásukkal előállított térképek pontossága lényegesen nőtt (Pásztor et al. 2013.). 
Mindezek alapján indokolt, hogy a korlátozó tényezők lehatárolására új, a korábbinál 
részletesebb és megbízhatóbb tematikus térképek készüljenek.  

Korlátozó tényezők a felhasznált anyagoktól függően  

Az előző pontokban megfogalmazott feladatok végrehajtását követően, a rendelkezésre álló 
tematikus térképek felhasználásával lehetséges olyan javaslatok kidolgozása, melyek valóban 
hozzájárulnak a talajvédelmi szempontból megalapozottabb gazdálkodói döntések 
megszületéséhez. Ehhez szükség van a tápanyag-utánpótlásban és talajjavításban felhasznált 
anyagok ismeretére, mert ezek tulajdonságai is jelentős mértékben befolyásolják a 
hasznosulási folyamatot. 

Sok esetben szükség van a talajtani információk és a tápanyag-utánpótlásban alkalmazott 
anyagok közötti kapcsolatok újradefiniálására, elsősorban új típusú anyagok 
felhasználásának elterjedésével. Ez a feladat elsősorban a biohulladékok esetén jelentkezik, 
melyek rendkívül eltérő fizikai, kémiai tulajdonságai, tág határok között változó összetételük 
kevésbé kutatott, és ezért sokszor nem kellő mélységben ismert folyamatokat indíthat el, 
vagy erősíthet fel.  

A műtrágyák esetében a kiinduló anyagok tulajdonságaitól, illetve a gyártási folyamattól 
függően változnak tulajdonságaik és ezáltal a talajokra gyakorolt hatásuk, továbbá a növényi 
tápanyag-szolgáltató képességük. Ezeket szem előtt tartva kell meghatározni, hogy melyik 
korlátozó tényező milyen mértékű figyelembe vétele szükséges a tápanyag-utánpótlás 
tervezése során. Az erózió nagyobb súllyal esik latba a foszforműtrágyák alkalmazásakor a 
foszforvegyületek erős lekötődése miatt, míg a könnyű fizikai féleség elsősorban a nitrogén 
műtrágyák hasznosulását rontja a veszteségek növelésével. Környezetvédelmi szempontból 
további problémát jelent, hogy a tápanyag-veszteségek víz-, vagy levegőszennyezést 
okoznak, így több ok miatt is minimalizálandók. 

A szennyezőanyagok közül elsősorban a szervetlen formákkal kell számolni ennél az 
anyagcsoportnál. Főleg foszfor, kisebb részben kálium hatóanyagú termékek 
nehézfémtartalma vizsgálandó és több korlátozó tényező egyidejű előfordulása esetén 
(könnyű fizikai féleség, sekély termőréteg, savanyúság) nagyobb súlyozással kell figyelembe 
venni az értékelés során. Itt is igaz az összefüggés, hogy az alacsonyabb hasznosulási 
valószínűség a másik oldalon nagyobb környezeti kockázatot is jelent. 
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A műtrágyák hatóanyagtartalmának ismeretében határozható meg azok talajsavanyító 
hatása. Ennek figyelembe vételével a talajsavanyúsági tematikus térkép felhasználásával 
dolgozható ki javaslat az adott tápanyag talajhoz igazodó formájának kijuttatására. Felszíntől 
meszes, esetleg mélyben sós talajokon az erősen savanyító formák sem okoznak talajvédelmi 
problémát rövidtávon és jó eséllyel hasznosulnak, míg a savanyú talajokon mindig törekedni 
kell a savanyúságot szabályzó segédanyagokat tartalmazó műtrágyák felhasználására. 

A fenti összefüggéseket valamennyi korlátozó tényező és tápanyagféleség vonatkozásában 
meg kell vizsgálni és a várható hatás mértékének megfelelően súlyozni. Az adott területre 
vonatkozóan az összes korlátozó tényező figyelembe vételével lehet megalapozott javaslatot 
tenni a tápanyag-utánpótlás folytatására. 

A szerves trágyák a műtrágyáktól eltérően kevésbé állandó összetételűek. Az adott állatfaj, a 
tartástechnológia, és a trágyakezelés módja együttesen határozzák meg a tápanyagok 
mennyiségét, a felvehető formák arányát és keletkezésük sebességét. Mindezek miatt 
hasznosulásukat több tényező befolyásolja, ami a lebomlási folyamatok ütemétől függően 
ugyanakkor kisebb környezeti kockázatot is jelent a műtrágyákhoz képest. Mindezt 
figyelembe kell venni a korlátozó tényezők és tápanyagformák egymásra hatását vizsgáló 
mátrix összeállításakor. A nitrogén esetén könnyű fizikai féleségű talajon is kisebb környezeti 
veszélyt jelent ugyanolyan hatóanyag-tartalmú szerves, mint műtrágya alkalmazása, 
ugyanakkor a korábbi nagyüzemi gyakorlat szerinti 40-50 t/ha-os dózisok mindenképpen 
kerülendők. A foszforformák lekötődése hasonló módon történik a korábbiakban leírtakkal, 
de az alacsonyabb hatóanyag tartalom miatt kisebb mértékű koncentrációnövekedést 
eredményez, és a talajsavanyúságra kifejtett hatás is mérsékelt marad. 

A szerves trágyák talajbiológiai aktivitásra, valamint ezzel összefüggésben a talaj 
szervesanyag tartalmának változására kifejtett pozitív hatásának ismeretében azonosítani 
kell azokat a területeket is, ahol alkalmazásuk különösen javasolt. Így lehetőség nyílik a 
kedvező hatások nagyobb mértékű kihasználására, ami végső soron ismét jobb tápanyag-
hasznosulást fog eredményezni. 

Az eddig leírtakkal összhangban a biohulladékok összetétele a legváltozékonyabb a 3 
anyagcsoport közül. Mindezek miatt az elővigyázatosság elvét szem előtt tartva kell 
meghatározni a korlátozó tényezők és a tápanyagformák kapcsolatát, ki kell térni a 
szennyezőanyagok figyelembe vételére is. A hazai jogszabályi környezet a kommunális 
szennyvíziszapok és komposztok alkalmazásakor rögzíti a toxikus fémek és csak bizonyos 
alifás és aromás szénhidrogének ezen anyagokban megengedhető maximális koncentrációját 
mezőgazdasági hasznosításkor, és számos tudományos publikáció foglalkozott és foglalkozik 
ma is e vegyületek viselkedésével és hatásával agrárökoszisztémákban, mert ezek sorsa és 
hatása a talajbiótára és a talaj-növény rendszerre sok tekintetben még ismeretlen. Mindezek 
mellett szükség van hazai talaj és klimatikus körülmények között további, hiánypótló 
ismeretek megszerzésére, melyek a nemzetközi szakirodalomból nem, vagy csak kevésbé 
extrapolálhatók.  
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4.2. Javasolt vizsgálatok 

A vizsgált anyagcsoportok közül, elsősorban a biohulladékok, de bizonyos esetekben a mű- 
és szerves trágyák esetében is olyan különböző léptékű és típusú tudományos kísérletekre 
vagy tudományos stratégia mentén történő megfigyelésekre van szükség, melyek komplex 
fizikai, kémiai és biológiai módszerek és biotesztek alkalmazásával vizsgálják a talajt, 
talajvizet, talajban és talajon élő biótát úgy, hogy a kérdéses anyagok hatása hazai 
körülmények között is megítélhető legyen. 

A talajok mechanikai összetétele a talajok több tulajdonságát befolyásolja; elsősorban 
meghatározza a talajok fajlagos felületét, hatással van a talajok pórusméret-eloszlására, 
víztartó- és vízvezető-képességére, légáteresztő képességére, hővezető képességére, 
reológiai és szorpciós tulajdonságaira, talajok mikrobiális aktivitására. A talaj aggregátum-
stabilitása arról ad tájékoztatást számunkra, hogy a szerkezeti tulajdonságok hogyan 
változnak az idő függvényében különféle degradációs hatásokra, illetve milyen egy adott 
talaj víz- vagy szélerózióra való hajlama. A fentiek nagyban meghatározzák a talaj 
vízgazdálkodási tulajdonságait. A talajok vízgazdálkodásának legfontosabb tényezői a talaj 
nedvességtartalma, a talaj víz(vissza)tartó képessége (a talajnedvesség energiaállapota), a 
talaj (két és három fázisú) vízvezető képessége. A talaj víztartó képessége teszi lehetővé, 
hogy a talajba be-, vagy odaszivárgó nedvesség akár hosszabb ideig is raktározódjon a 
talajban. Ismerete szükséges a mezőgazdasági gyakorlatban a növények víz-ellátására 
rendelkezésre álló vízmennyiség felméréséhez. A szerves anyagok alkalmazása - 
mennyiségük és minőségük függvényében - általában növeli a talaj porozitását, aggregátum 
stabilitását, vízkapacitását és csökkenti a térfogattömeget (García-Orenes et al. 2005; Martin 
et al. 2009; Schjønning & Thomsen, 2013), azaz kedvező irányban módosítja a talajok fizikai 
tulajdonságait. Ugyanakkor ezeknek a változásoknak a részletes háttere (milyen szerves 
anyag, milyen dózisban és időtartam alatt okoz adott változást), ami ezen anyagok hatékony 
felhasználásának előfeltétele, hiányos. A talajfizikai változások elemzéséhez számos módszer 
áll rendelkezésre. Ilyenek például a nedves szitálásos, ülepítéses módszerek, lézerdiffrakciós 
mechanikai összetétel vizsgálatok, víztartó és vízvezetőképességet vizsgáló módszerek (pF-
görbe, hidraulikus és kapilláris vezetőképesség vizsgálata). 

A biohulladékok alkalmazásánál alapvető szempont a talaj szerves anyagára gyakorolt hatás. 
A szerves frakció jóval kisebb mennyiségben található meg a talajban, mint az ásványi 
kolloidok, mégis rendkívül jelentős, mivel a talaj szerkezetének kialakításában, víz- és 
tápanyag-gazdálkodásában betöltött szerepe meghatározó. Az egységnyi tömegű szerves 
anyagnak jóval nagyobb a kation- és anioncserélő kapacitása, mint az ásványoknak, így a 
talaj ion-kicserélő képességéhez jelentősen hozzájárul. A szerves anyag lehet élő (mezofauna 
és mikroorganizmusok) és élettelen (nem humusz anyagok és humusz). A humuszanyagok 
bonyolult szerkezetű, savkarakterű polimerek. Egymástól eltérő viselkedésű frakciókból 
(fulvosav, huminsav és humin) állnak. A komposztok és érett istállótrágyák nagyobb 
arányban tartalmaznak nehezen degradálódó szerves makromolekulákat, amelyek a talajban 
porózus struktúra kialakításában vesznek részt, míg a szennyvíziszapok és hígtrágyák 
elsősorban szerves sejttörmeléket tartalmaznak, ami a talaj finom szerves-ásványi 
komplexébe épül be (Doublet et al. 2010). Az anyagok ilyen különbsége a talajra kifejtett 
fizikai kémiai és biológiai hatásukban is jelentkezik. A szerves anyagok a talaj humusz 
minőségére gyakorolt hatásának alaposabb megismerése.  A huminsav/fulvosav arány a talaj 
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szerves anyaga humifikáltsági fokára jellemző érték. A relatíve nagy fulvosav-mennyiség a 
huminsavhoz képest (kis HA/FA arány) kis humifikálódási fokot jelez, míg a nagy arány jóval 
jobb minőségű, összetettebb, kevésbé savanyú humuszmolekulákat indikál (Rivero et al. 
2004).  Optimális az lenne, ha a talajba jutatott szerves anyag humin és fulvósav frakciójának 
az aránya hasonló lenne, mint a talajban találhatóé. Bertoncini et al. (2005) szerint azonban, 
a biohulladékokban a humin és fulvósav molekulák heterogenitása jóval nagyobb és kisebb 
kondenzáltságúak és polimerizáltságuak, mint a talajban lévők. A biohulladékok általi 
megnövekedett mikrobiális aktivitás a talaj natív szerves anyag dekompozicíóját 
eredményezheti, ami szintén kedvezőtlen humuszminőséget okozhat. Ebből a szempontból 
is legsérülékenyebben a homoktalajok. A talaj szerves anyag minőség több módszerrel is 
értékelhető, ami lehetőséget teremt arra, hogy egymással kiegészítő információkat nyerjünk 
azok oxidációjának és humifikáltságának mértékéről, redox állapotáról, biológiai 
aktivitásáról, szerkezetéről, funkciós csoportjairól. 

A talaj kémiai tulajdonságait elsősorban a vízben oldható sók és a szerves anyag mennyisége 
és minősége, a kolloidkémiai reakciók, a kémhatás és a redoxi feltételek határozzák meg. 
Mindezek jelentősen befolyásolják a talaj vízzel szembeni viselkedését, szerkezetét és a 
talajba került anyagok (tápanyagok, szennyező anyagok) sorsát is. Az általános talajkémiai 
alaptulajdonságok vizsgálatán túl fokozott figyelmet kell fordítani a trágyázásra szánt 
anyagok használatából származható valós környezeti terhelések vizsgálatára. Ehhez 
szükségszerű és indokolt a szervetlen és szerves szennyezők széleskörű analízise.  

A szervetlen szennyezők esetében a nehézfémek összes elemtartalma kevésbé mutatja azok 
valós környezeti kockázatát. Az elemek mobilitását, biológiai hozzáférhetőségét nagyban 
befolyásolja az adott elem ionformája, oxidációs foka, kémiai természete, a közeg 
tulajdonságai, mint például a pH, redoxviszonyok, kelátképző tényezők. A különböző kioldási 
módszereket ma már széleskörűen alkalmazzák, többféle környezeti mintákra. A különböző 
extrakciós eljárásokat eredetileg mezőgazdasági célokra fejlesztették ki, elsősorban a talaj 
termékenységének megítélésére. A pszeudo-totál, vagyis az anyag elméletileg összes elemet 
tartalmazó frakcióját tömény savakkal vizsgálják. A növényi felvétel, illetve a talaj 
tápanyagtartalmának célzó kutatásokban általában gyenge kivonószereket használnak, a 
fémek mobilitásának elemzésére többnyire EDTA, DTPA, illetve ecetsav a megfelelő 
kivonószer (Peijnenburg et al. 2007). Manapság egyre elterjedtebben alkalmaznak 
szekvenciális extrakciós eljárásokat is, amelyek lényege, hogy a különböző módon és 
mértékben kötött, tehát eltérő oldhatósággal rendelkező elemtartalmak mobilitását egymás 
után alkalmazott, egyre erősebb kivonószereket tartalmazó oldatokból becsüljük (Heltai et 
al. 2011).  A szerves trágyában, valamint biohulladékokban  található nehézfémek 
táplálékláncra és a talajvízre gyakorolt hatásának elemzéséhez a különböző oldhatóságú 
elemfrakciók egyszeri analízise nem elégséges, hiszen a talajba juttatott szerves anyag idővel 
lebomlik, így a benne megkötött elemek felszabadulhatnak, valamint a talaj 
redoxviszonyainak módosulása szintén megváltoztathatja a felszabadult elemek mobilitását 
amit a hosszú távú kockázatok esetében mérlegelni kell. Mindezeket figyelembe véve olyan 
kísérletekre van szükség, melyekben különböző kiindulási feltételek mellett, hosszabb 
időtartamon keresztül monitorozható az elemfrakciók egymáshoz viszonyított aránya.  

Szervetlen szennyezők közé tartozik a nitrát is. Felszín alatti nitrátszennyezés akkor lép fel, 
ha sok nitrát van a talajoldatban, és elegendő víz áramlik lefelé ahhoz, hogy a nitrátot 
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magával vigye a gyökérzóna alá. A mezőgazdasági talajok nitrát-megtartó képessége 
alapvetően két folyamat együttes hatásától függ, mégpedig a retenciós hatások és a nitrát 
talajvízbe kerülésének leggyorsabb módját biztosító szivárgás egymáshoz való viszonyától. A 
nitrát negatív töltésének köszönhetően nagyon rosszul kötődik a szintén negatív töltést 
hordozó talajkolloidok felszínén, így a gravitációs mozgást követő vízfolyásokkal hamar eljut 
a talajvízbe, vagy egyéb víztestekbe. Az leszivárgás mennyisége természetesen a talaj 
szerkezetétől és helyzetétől is függ, mindamellett szezonális hatásokat is figyelembe kell 
venni. A nagyobb pórustérfogattal és kevés növényzettel rendelkező talajok nitrátmegtartó 
képessége nagyon kicsi (Haag & Kaupenjohann 2001). A nitrogénkimosódásra nagy hatással 
van a növényállomány, a talaj fedettsége, a talaj fizikai és kémiai tulajdonságai, a vegetációs 
periódus tartama és a gyökérzóna mélysége is. A nitrátszennyezést a talajtulajdonságokon 
kívül számos tényező befolyásolja: a kijuttatott szerves anyag minősége (alapanyagok, 
kezelésük), a kijuttatás ideje és módja (Shepherd 1996). Mivel a szerves anyaggal adott N 
kevésbé hasznosul, mint a műtrágyával adott, kevésbé is terheli a környezetet. A biohulladék 
alapú komposztok esetében is a mobilis, illetve a könnyen mobilizálható N-tartalom csupán 
pár százaléka az összes N-tartalomnak, és évekre elnyújtottan igazolható a trágyahatásuk 
(Roig et al. 2012). Míg a szerves trágyák esetében a jogszabályi háttér is figyelembe veszi 
azok N hasznosulását, szükséges a biohulldékok ilyen irányú vizsgálata, valamint azok 
nitrátszennyező képességnek egzakt felmérése.   

A biohulladékokból származó szerves mikroszennyezők vizsgálatára, monitorozására 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben a talaj-víz-bióta rendszerben. A biohulladékokban 
előforduló fontosabb szerves toxikus vegyületeket az alábbiak: fenolok; ftalát észterek; 
naftalinok; monociklusos aromás vegyületek; policiklusos aromás szénhidrogének; 
halogénezett észterek; halogénezett alifás vegyületek; szerves klórtartalmú vegyületek; 
különböző toxikus, nitrogéntartalmú szerves vegyületek. Fentiek közül fokozott környezet-
egészségügyi kockázatot jelentenek azok a szintetikus (aromás; vízben nem oldódó; halogén 
szubsztituált), a bioszférában természetes körülmények között nem előforduló (nem biogén 
eredetű) vegyületek, melyek dekompozíciójához (jelenleg) nem vagy csak rendkívül csekély 
mértékben állnak rendelkezésre alkalmas mikrobiális közösségek, így rendkívül 
perzisztensek.  A biohulladékok hasznosításakor újabb aggályokat ébresztenek a 
szennyvíziszapokban is jelen lévő gyógyszermaradványok, vagy azok metabolitjai. 
Egybehangzó tudományos vélekedés szerint a gyógyszerszármazékok jelenléte a 
környezetben negatív ökotoxikológiai hatással bír (Santos et al. 2010), mivel bomlási idejük a 
környezetben akár évekbe telhet. Ezek a vegyületek a talajokban és az iszapokban is 
megkötődhetnek, ami gátolja a biológiai hozzáférhetőségüket és elbomlásukat (Drillia et al. 
2005; Williams & Adamsen 2006). A gyógyszermaradványok hazai vizsgálata még elenyésző. 
A másik vizsgálni, kutatni való xenobiotikum csoport a detergensek. Az elmúlt évtizedben 
mind az ipar, mind a háztartások egyre több detergenst használtak fel (Kowalska et al. 2006). 
Az anionos detergensek olyan amfifil (aszimmetrikusan poláris) vegyületek, amelyek 
hidrofób (pl.: alkil láncokat) és hidrofil csoportokat (pl.: karboxilt) is tartalmaznak. Ezek a 
detergensek a szintetikus mosó-, mosogató- és tisztítószerek, amelyek alkalmazása 
környezeti problémákat okozhat az élővizekben és felhalmozódik a szennyvíztisztítás 
melléktermékében a szennyvíziszapban (Cserháti et al. 2002), és azok hasznosításkor terheli 
a környezet.  
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A talaj nélkülözhetetlen, természetes komponense az élőlények együttese, ami a talaj összes 
szervesanyag tömegének 1-4%-át teszi ki (Martens 1995). A talajbióta fontos szerepet tölt 
be a talajba került elhalt növényi, állati és mikrobiális maradványok bontásában, a 
makrotápelemek, C, N, P reciklizációjában, a talaj aggregátumok képzésében, káros vagy 
toxikus anyagok immobilizációjában, biokémiai lebontásában. Ezen kívül a levegőből történő 
biológiai nitrogénkötés, bizonyos makro- és mikrotápelemek növényi felvételének segítése, 
növényi növekedésserkentő anyagok szintézise, növényi patogén kontroll szerepük is 
meghatározó. Így a talajfunkciók jelentős hányada a talajbióta aktivitásától függ, ami egyben 
ökoszisztéma szolgáltatásként is elkönyvelhető. A talajok ökológiai állapotának vizsgálata 
jelentős fejlődésnek indult az elmúlt években. A talaj biodiverzitása, illetve annak 
csökkenése az Európai Unió Talajvédelmi Stratégiája alapján az európai talajokat fenyegető 
nyolc legjelentősebb talajdegradációs folyamat egyike. A talaj biodiverzitás fogalma – eltérve 
a sensu stricto életközösség szerkezetet leíró ökológiai fogalomtól – tágabb értelemben, a 
talajok ökológiai állapotának, degradációjának és környezeti terhelhetőségének 
jellemzésében válik fontossá. A talajökológiai kutatásban a környezetkímélő gazdálkodás 
feltételeinek meghatározásában úgynevezett hatásalapú ökológiai indikációs eljárásokat 
szükséges alkalmazni, ahol a talajbiológiai indikátorok változását a talajok fiziko-kémiai 
degradációja és a gazdálkodási gyakorlat intenzitása szempontjából elemezhető.  

A szerves anyagok tulajdonságaiktól függően szerteágazóan befolyásolhatják a talaj 
mikrobaközösségének nagyságát, összetételét (Jorge-Mardomingo et al. 2013). Ahhoz, hogy 
ezeket a változásokat a talajtermékenység szempontjából értékeljük, olyan kísérletekre van 
szükség, amelyek lehetőséget teremtenek a termesztett növények hozama és a talajba 
juttatott szerves anyagok által előidézett talajmikrobiológiai változások közötti kapcsolatok 
feltárásához. További vizsgálat tárgyát kell, hogy képezze mikrobiális közösség struktúrája és 
funkciója közötti kapcsolat feltárása az ilyen szerves anyagok alkalmazása után. A talaj 
mikrobiális közösség főbb jellemzői: a biomassza, aktivitás, összetétel és diverzitás 
(genetikai és funkcionális). A mikrobiális biomassza becslési módszerek közül elsősorban a 
kloroform fumigációs extrakciós és a szubsztrát indukált respirációs módszerek terjedtek el 
(Szili-Kovács 2004; Szili-Kovács & Tóth 2006). Az aktivitás vizsgálatok közül a talajrespiráció és 
a nitrogén mineralizáció sebessége, továbbá a kulcsfontosságú enzimek (dehidrogenáz, 
kataláz, celluláz, szacharáz, foszfatáz, arilszulfatáz) aktivitásának mérése terjedt el. A 
mikrobióta strukturális összetételének és diverzitásának elemzésére a talajmetagenomikai 
módszerek alkalmazhatók. Feltételezhető, hogy a klinikumban egyre nagyobb gondot okozó 
multirezisztens baktériumok terjedésében szerepet játszik a rezisztens törzsek, illetve az 
antibiotikumok környezetbe való kijutása (Allen et al. 2010). A legnagyobb kibocsátó 
mindkét esetben a mezőgazdaság, mivel mind az állattartásban, mind a 
növénytermesztésben rutinszerű az antibiotikumok használata (Finley et al. 2013). A 
kijuttatott rezisztens törzsek egy része a környezetben is képes fennmaradni, illetve 
rezisztencia génjeit átadni más törzseknek (horizontális géntranszfer), így elősegítve ezek 
terjedését (Forsberg et al. 2012). Az antibiotikumok ás rezisztencia tulajdonságok a 
biohulladékokkal is a talajba kerülhetnek, ezért szükséges lehet ezzel kapcsolatos ellenőrző 
vizsgálatok elvégzése is.  

A szerves anyagok alkalmazása sokkal hosszabbtávú következményekkel járhat a talaj 
mezofaunára, mint a talajmikrobákra. Míg utóbbi esetében akár egy év után már nem 
tapasztalható nyoma a szerves anyag kijuttatásának a talaj gerinctelen közösségének 
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összetételében még később is kimutatható lehet a hatása (Andrés et al. 2011), ezért a talaj 
mikrofaunája mellett a mezofauna közösségben beállt változások monitorozása is 
kulcsfontosságú azonban biohulladékok hosszabb távú ökológiai hatásának megítélésében. A 
talaj mezofauna terepi adatokra épülő vizsgálatai szórványosak a munkaigényes 
laboratóriumi elemzési módszerek miatt. Az MTA ATK TAKI kifejlesztett egy szondarendszer 
prototípust (EDAPHOLOG, www.zoolog.hu), mely a mezofauna egyedszámot és biomasszát 
folyamatosan képes detektálni terepen (Dombos et al. 2016). Az eszköz hozzásegít a 
környezetkímélő mezőgazdaság fejlődéséhez és a környezet- és természetvédelmi 
monitorozás javításához. Emellett a korábbi Edapholog szondák továbbfejlesztésével, mind 
talajfelszíni mind talajlakó rovarok detektálására alkalmassá válik a műszert.  

A biológiai indikáció egyik speciális területe az ökotoxikológia. Az ökotoxikológia elnevezése 
Truhaut nevéhez fűződik, aki úgy határozta azt meg, mint „a toxikológia olyan ága, mely a 
toxikus hatásokkal foglalkozik természetes és szintetikusan előállított anyagok és az 
ökoszisztémát alkotó szervezetek (növények, állatok és emberi szervezet) kölcsönhatásának 
eredményeként” (Truhaut 1977). Az ökotoxikológiai vizsgálatakor olyan funkcionális 
környezettoxikológiai módszerek alkalmazása indokolt, amelyek alkalmasak a potenciális 
szennyezőanyagok ökológiai és ökotoxikológiai hatásának felmérésére, általános és 
helyspecifikus kockázatának előrejelzésére talajban. Vizsgálni szükséges a talaj élőhely 
funkció jellemzésére direkt kontakt bakteriális, növényi és állati bioteszteket, letális és 
szubletális (fiziológiai) végpontok alkalmazásával; primer biomassza termelés közegének 
jellemzésére elsősorban direkt kontakt növényi biotesztek alkalmazásával, valamint 
retenciós (szűrő, detoxikáló) funkciójának felmérésére és a vízi ökoszisztémára gyakorolt 
hatás előrejelzésére bakteriális, növényi ás állati vízi tesztorganizmusokkal. Ezek a tesztek 
hozzájárulnak az eredmények értelmezéséhez, jobb megértéséhez, továbbá egyértelmű 
összehasonlítási lehetőséget szolgáltatnak a különböző anyagok biológiai hatásának 
tekintetében. A tesztorganizmusokat körültekintően kell kiválasztani, hogy következtetni 
lehessen a magasabb trofikus szintek élőlényeire. 

A „trágyaszerek” mezőgazdasági felhasználásának tekintetében az egyik legfontosabb 
szempont a termesztett növények fejlődésére, élettani folyamataira gyakorolt hatás. Ezen 
keresztül értékelhető legszemléletesebben ezen anyagok alkalmazásából fakadó pozitív és 
negatív hatások összessége. A legegyszerűbben meghatározható és egyben gazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű paraméter a növényi biomassza és terméstömeg változása. 
Hasonló jelentőséggel bír a további felhasználás szempontjából a növényi részek 
elemösszetétele, különös tekintettel a makrotápelemekre és nyomelemekre. A növényi 
biomassza mennyiségét és annak összetételét alapvetően az alkalmazott anyag összetétele: 
tápelemtartalma, mikorszennyező-tartalma, de a talaj egyéb tulajdonságaira (pH, EC, 
vízkapacitás, stb.) kifejtett hatás eredője határozza meg. 

Hogy a növény fejlődésére, biomassza tömegére milyen módon fejti ki hatását az 
alkalmazott trágyaszer, azt a növényi anyagcsere folyamatok nyomon követésével lehet 
feltérképezni. A növények gázcseréjének mérésére szolgál a porometriás vizsgálat, melynek 
során a levélfelület vízgőzleadással szembeni rezisztenciáját határozzuk meg. Ez a paraméter 
érzékenyen reagál a szennyezőanyagokra, szárazság és vízstresszre és jó indikátora a szerves 
anyaggal kijuttatott tápanyag minőségének (Adamtey et al. 2010). Széleskörű diagnosztikai 
elemzést tesznek lehetővé a növényi floureszcencián alapuló mérések, melyek azon 
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alapulnak, hogy az adott fénnyel megvilágított növényi szövetek élettani sajátságaitól (a 
növényt ért stressz típusától) függő fluoreszcens sugárzást bocsájtanak ki, melyet mérni és 
elemezni lehet (Guidi & Calatayud 2014). Kedvező összetételű tápanyagutánpótló anyagok 
megfelelő alkalmazása esetén a fotoszintézis intenzitásának fokozódására lehet számítani 
(Bouring et al. 2015), azonban az ilyen anyagok szélesebb spektrumának vizsgálatával ez a 
kép valószínűleg árnyalható. Szabadföldi, illetve laboratóriumi növényvizsgálatoknál is 
alkalmazható a hiperspektrális felvételek analízise. Az eljárás nagy felbontása révén precíz 
diagnosztikai adatokat nyújt a vizsgált növények fiziológiai állapotáról. A potenciális stressz-
faktorok hatása elméletileg akár külön-külön is vizsgálható a növényeken. 

5. Várható eredmények 

A rendelkezésre álló talajtani információk és az előzőekben leírt módon meghatározott, 
anyagformáktól függő korlátozó tényezők alapján táblaszintű javaslatok dolgozhatók ki a 
gazdálkodók számára a tápanyag-utánpótlási tevékenység folytatására. A termesztett 
növények szükségleteinek figyelembe vételével térképen megjeleníthető az intenzív, nagy 
tápanyagigényű kultúrák termesztésére alkalmas, talajtani korlátozó tényezőkkel kevésbé 
érintett területek elhelyezkedése, a kijuttatandó tápanyagformák típusai, kiegészítő anyagok 
kijuttatásának szükségessége. Ugyanígy lehatárolhatók a több korlátozó tényező 
előfordulása miatt kisebb tápanyag-igényű, extenzívebb művelésre alkalmas területek, 
javaslatok dolgozhatók ki az ezeken a területeken alkalmazandó tápanyag-utánpótlás fő 
szempontjaira. 

A biohulladékok széleskörű hazai vizsgálataiból adódó eredmények segítséget nyújthatnak a 
tényleges hatásuk felmérésére, amely nem csupán a talajok termékenységét javító 
intézkedések eredményessebbé tételét segíthetné, hanem lehetőséget teremthetne a 
hulladékgazdálkodáson belül az újrahasznosítás és újrafelhasználás elvének jobb 
érvényesítésére. 

A fenti stratégia mentén a tápanyag-utánpótlás és talajjavítás hatékonysága jelentősen 
javulhat, úgy hogy az agronómiai és környezetvédelmi kritériumok egyaránt érvényesülnek.  
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GINOP Pályázatok 

Talajbiom kutató transzdiszciplináris 
kiválósági központ létrehozása a fenntartható 

talajerőforrás biztosítása érdekében  

ELTE TTK – MTA ATK GINOP-2.3.2-15-2016-00056 pályázat 

 

Problémafelvetés, célkitűzés 

 

A talaj a földi élet egyik meghatározó komponense: sokrétű biológiai aktivitásával a rajta 
levő természetes vagy mesterséges ökológiai rendszer fenntartható működését 
ökoszisztéma szolgáltatásként nyújtja. Ilyen az elemek, tápanyagok átalakításában, az 
elhalt szerves anyagok lebontásában, a vízháztartás szabályozásában, valamint ezek 
együtteseként a talaj termékenységében betöltött meghatározó szerep. Ezek adják a talaj 
„multifunkcionalitását”. 

A  talaj biológiai aktivitásának mérése a földhasználat forrás-hatékony gyakorlásának 
alapja, azonban ma sincs megbízható, könnyen alkalmazható módszerünk a talajminőség 
meghatározására. A talajmetagenomika eredményei, a talaj-mezofauna valós idejű, in-situ 
terepi megfigyelése, a tartamkísérletek értékelése, ill. ezek célszerű kombinációja a 
probléma megoldására kiválóan alkalmas lehet. Hazánkban kevés adatunk van a talajok 
mikrobiom diverzitása és funkciója közt fennálló kapcsolatról. A mintegy tucat 50 
esztendősnél idősebb növénytermesztési tartamkísérlet a hosszú időre visszanyúló 
termesztési és talajkezelési adatok miatt kiváló lehetőség ilyen vizsgálatok kivitelezésére. 
Ez alapján lehet megalapozottan értékelni a földművelési és növénytermesztési 
rendszereket, kizárólag tartamkísérletekből nyerhetők megfelelő indikátorok a termesztés 
fenntarthatóságáról. 

A tervezett kutatás feladata, a talajban élő mikrobióta, valamint mikro- és mezofauna 
filogenetikai és funkcionális diverzitásának feltérképezése különböző monokultúra, 
vetésforgó és trágyázási variánsok függvényében a martonvásári szabadföldi 
tartamkísérletek talajában, művelt és művelésbe nem vont bolygatatlan kaszáló kontrollok 
mellett. A mintavételt távoli, de hasonló talajadottságokkal rendelkező területeken, mint 
további kontrollterületeken is végezzük. A funkcionális vizsgálatok esetében kiemelt 
figyelmet kap a mezőgazdaság szempontjából jelentős, nitrogénforgalomban, valamint az 
antibiotikum termelésben és rezisztenciában szerepet játszó gének összehasonlító 
vizsgálata. Vizsgáljuk továbbá a trágyázási rendszerek talajbiótára gyakorolt filogenetikai és 
funkcionális diverzitást befolyásoló hatását. A bakteriális, gomba, valamint mikro- és 
mezofauna stb. közösségek szerkezete és a környezeti változók közötti összefüggések 
feltárására részletes talajfizikai és -kémiai elemzéseket is végzünk. Megvizsgáljuk, hogy a 
lebontó életközösségek táplálék-hálózatára milyen hatással van a műtrágyázás. Kiemeljük 
a textúrát, amely a talaj szerves anyag stabilizáló-, víztartó és tápelem-szolgáltató 
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képességének, átlevegőzöttségének alapja. A mikrobióta összetételét és változását 
metagenomikai megközelítéssel elemezzük. 

A kutatás céljai: 

- több évtizedes adatsorral rendelkező, ellenőrzötten művelt és bolygatatlan területeket 
összehasonlítása, 

- tartamkísérletekből és metagenom elemzésből származó nagy adatbázisok 
összekapcsolása, 

- talajfizikai és –kémiai paraméterek és a talajbióta diverzitásának összefüggés-elemzése, 
- vizsgálatok a talajfunkciók fenntartásában kulcsszerepet játszó mikro- és mezobióta 

(baktériumok, gombák, mikro- és mezofauna) táplálkozási hálózatairól, 
- a talajbióta diverzitása és a talaj ökoszisztéma szolgáltatások közti kapcsolat elemzése, 
- a nitrogén-transzformációs folyamatokban szerepet játszó gének vizsgálata, 
- rezisztóma kutatás: egészségügyi jelentőséggel bíró antibiotikum-rezisztencia gének 

előfordulását, diverzitását mutatjuk ki, 
- a talajminőség fenntartása szempontjából kedvező termesztési módokat határozunk meg 
- eredményeinket bevezetjük az egyetemi oktatásba. 

A projekt várható eredményei a fenntartható talajerőforrás-gazdálkodásra alapozott 
növénytermesztésben hasznosulhatnak a talaj biotikus komponensének szerkezeti-
funkcionális megismerése, a kölcsönhatások feltárása; a „rezisztóma” szerepének 
megértése; a nitrogénciklus gének összefüggésének feltárása alapján. 

 

A kiválósági központ munkájában résztvevő egységek 

ELTE TTK Biológiai Intézet Mikrobiológiai és Növény szervezettani Tanszékei 

ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Természetföldrajzi Tanszék 

MTA ATK TAKI Talajbiológiai Osztály 

MTA ATK MGI Növénytermesztési Osztály 

 

A kiválósági központ munkájában számít a 

NAIK Erdészeti Tudományos Intézet 

SZIE Fleischmann Rudolf Mezőgazdasági Kutatóintézet 

Agrár innovációs Centrum 

Mezőgazdasági vállalkozások 

Magyar Talajoltó Gyártók Szövetsége és cégei  

Precíziós magángazdálkodók  
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Multifunkcionálisan hasznosítható növények, 
mint alternatívák a fenntartható 

mezőgazdaság szolgálatában  

MTA ATK MGI GINOP-2.3.2-15-2016-00029 pályázat 

Problémafelvetés, célkitűzés 

A klímaváltozás következtében az abiotikus stressztényezők, köztük a szárazság és a magas 
hőmérséklet egyre nagyobb gyakorisággal fordulnak elő hazánkban. Mindez jelentős hatással 
van a növénytermesztésre, többek között a termesztett fajok egyedfejlődésére, 
termésképzésére és a termés minőségére is. A növénynemesítés egyik kiemelt feladata olyan 
új fajták előállítása, amelyek nagyobb stressztűrő, valamint jobb víz és tápanyag hasznosító 
képességgel rendelkeznek, aminek köszönhetően jobban tudnak alkalmazkodni a 
megváltozott környezeti feltételekhez a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb 
felhasználása révén. A stressztűrés a genetikai és a környezeti tényezők összetett 
kapcsolatrendszerének eredője; öröklődésében mennyiségi jelleg, amelyre történő 
nemesítés csak kis hatékonyságú lehet a növény fenológiai változásainak, fiziológiai 
folyamatainak és genetikai komponenseinek pontos ismerete nélkül.  

Mindezek tükrében a projekt a klímaváltozás által indukált kihívásokkal összefüggésben 
sokoldalúan hasznosítható, kiváló élelmiszer és takarmány alapanyagot adó növényfajok, az 
árpa, a zab és a szója abiotikus stressz tolerancia kutatására fókuszál több alprogramra 
építve. Az alprogramok kivitelezésében részt vevő kutatócsoportok horizontális és vertikális 
interdiszciplináris hálózata a kutatási témakör szintetizáló elemzését teszi lehetővé. A 
kutatás újdonságtartalma a különböző szerveződési szinteken (növény populáció, egyed, 
szerv, sejt, genom), környezeteken (szántóföld, fitotron, üvegház), tulajdonság csoportokon 
(egyedfejlődés, gyökérmorfológia és funkció, terméskomponensek, minőségi paraméterek) 
és vizsgálati módszereken (analitika, genomika, fenomika, bioinformatika) átívelő meta-
analízis.  

1. Molekuláris és hagyományos növénynemesítés 

A nemesítés különböző fázisaiban a saját nemesítési törzsek abiotikus és biotikus stressz 
faktorokkal szembeni ellenálló-képessége kerül meghatározásra. Árpa és zab fajták, illetve 
fejlett nemesítési törzsek adaptációs képességének vizsgálata az ország eltérő klimatikus 
régióiban beállított fajta-összehasonlító kísérletek alapján történik. A fajtagyűjtemények 
felhasználásával a projektben meghatározott agronómiai, stresszrezisztenciával összefüggő, 
valamint a termés beltartalmi vizsgálatának felhasználásával speciális keresztezések és 
célirányos utódszelekció a gyakorlati cél. Új, nagy áteresztőképességű fenotipizálási eszközök 
(infrakamera, Green Seaker) használhatóságát teszteljük a szelekciós folyamat különböző 
fázisaiban. A molekuláris nemesítés keretében az árpa, zab és szója hő és szárazságtűrésének 
produkcióbiológiai és genetikai alapjainak vizsgálatára kerül sor szántóföldi és kontrollált 
klímakamrás kísérletekben, kettős céllal. Alapkutatási szempontból a fő célkitűzés a 
stressztűrés genetikai, fiziológiai alapjainak azonosítása, a fajták stressz tűrésében 
megmutatkozó diverzitás mértékének, a válaszreakciók típusának elemzése, és új genetikai 
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változatok előállítása indukált mutációval. Alkalmazott kutatási szempontból az így 
azonosított stressztűrést fokozó jellegek nemesítésbe történő közvetlen beépítése a cél. 

2.  Növényélettani és genomikai vizsgálatok 

A fiziológiai és genomikai kísérletek elsődleges célja az abiotikus stresszválasz molekuláris - 
funkcionális alapjainak megértése az egyes növényfajokban, valamint a faj-specifikus és az 
általános jelátviteli útvonalak és azok genetikai szabályozásának azonosítása meta-analízis 
alkalmazásával. Ennek érdekében fajonként 15 szárazságtűrő és 15 szárazság érzékeny 
fajtából álló részpopuláció produkcióbiológiai és fiziológiai paramétereinek vizsgálatára kerül 
sor kontrollált körülmények között kiváltott szárazság stressz kísérletekben. Az eredmények 
alapján mindhárom növényfajból kiválasztott 2-2 stressz tűrés szempontjából eltérő 
genotípust egy közös szárazság stressz kísérletbe vonva a fenomikai, fiziológiai, biokémiai, 
metabolomikai és genomikai vizsgálatok együttes kivitelezésére és az eredmények magasabb 
szintű kiértékelésére kerül sor. Az elemzések során azonosított, a stresszválaszban szerepet 
játszó gének funkciójának igazolása céljából egyrészt a genomszerkesztés módszerét, 
másrészt a genetikai populációkban kivitelezett szekvencia-specifikus markerezés 
alkalmazását tervezzük.  

3.  Növényi vízforgalom és gyökérfejlődés vizsgálata  

A növények vízforgalmát és gyökérfejlődését számos kísérleti rendszerben tanulmányozzuk. 
A zab és az árpa víz és tápanyagforgalmi vizsgálatának alapját szántóföldi körülmények 
között beállított liziméteres vizsgálatok alkotják. A szója vízháztartási sajátosságainak, 
vízigényének és párologtatásának meghatározására különböző tápanyag ellátási és vízellátási 
szinteken kompenzációs evapotranspirométerekben beállított kísérletekben kerül sor. 
Mindhárom faj esetében homokcsöves gyökérvizsgálati rendszerben elemezzük a víz és 
tápanyagforgalom, valamint a gyökerezési erély mértékét is. 

4.  A termés minőségvizsgálata 

A termésátlag mellett a humán fogyasztással, illetve az állati takarmányozással 
összefüggésben kiemelkedő jelentőségű a végtermék minőségi paraméterei, a 
fehérjetartalom, az aminosav összetétel, a keményítő tartalom, továbbá az allergén és 
antinutritív összetevők aránya is, valamint annak meghatározása, hogy az abiotikus stresszek 
e paramétereket hogyan befolyásolják. Emiatt a projektben nagy hangsúlyt fektetünk a 
vizsgált növényfajok beltartalmi paramétereinek meghatározására is, külön figyelmet 
fordítva a humán élelmezés és az állati takarmányozás eltérő igényeire. A zab, árpa, és szója 
fajták, valamint fejlett törzsek takarmányozási célú felhasználhatóságának erősítését célozva 
a főbb táplálóanyag csoportok emészthetősége és metabolizálható energiatartalma 
állatetetési kísérletekben kerül meghatározásra.  

 

A projektben résztvevő csoportok: 

MTA ATK Mezőgazdasági Intézet 4 tudományos osztálya 

Pannon Egyetem Georgikon Kar 3 tanszéke 

 

Potenciális jövőbeli résztvevő csoportok 
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NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet 

NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály 

Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kar 

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 

NÉBIH 

Első Pesti Malom Zrt. 
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Interdiszciplináris Kutatóműhely Létrehozása 
a Klímaadaptív és Fenntartható 

Mezőgazdaságért  

MTA ATK GINOP-2.3.2-15-2016-00028 pályázat 
 

Problémafelvetés, célkitűzés 

 

Magyarország területének 85 százaléka (beleértve a gyep- és erdőgazdálkodást is) 
mezőgazdasági művelés alatt áll. Az agrárszektorból származó jövedelem sok százezer család 
megélhetését biztosítja idehaza, amely ugyanakkor egyre nagyobb bizonytalansággal terhelt 
az egyre gyakrabban jelentkező szélsőséges környezeti feltételek (aszály, belvíz, stb.) miatt. 
Világviszonylatban, a szükségletek növekedése miatt az elkövetkező 50 évben több 
élelmiszert és takarmányt kell előállítani a világon, mint az ezt megelőző 10.000 évben, 
ráadásul egyre nehezebb környezeti feltételek mellett. Ezen kihívások kapcsán a G7 országok 
agrárminisztereinek legutóbbi csúcstalálkozóján (NIIGATA, 2016) kiemelt feladatnak 
nyilvánították a fenntartható mezőgazdasági termelés, illetve termelékenység fejlesztését. 
Ezen célok eléréséhez interdiszciplináris és gyakorlat-orientált kutatási és technológiai 
fejlesztések támogatására, szabadon hozzáférhető és megbízható adatok előteremtésére és 
széles körű alkalmazására van szükség. Jelen projekt során Az MTA Agrártudományi 
Kutatóközpontja és az ELTE Természettudományi Kara több tudományterület nemzetközileg 
elismert kutatóinak együttműködésében új stratégiai K+F+I műhelyt hoz létre. A kutató 
műhely a martonvásári tartamkísérletek hagyományai és a legmodernebb mérési és 
infokommunikációs technológiák ötvözésével világszínvonalú kísérleti és modellezési 
platformot hoz létre, amely segítségével minden eddiginél hatékonyabb startégiák 
dolgozhatók ki a mezőgazdasági termelékenység fenntartható növelésére és a 
mezőgazdasági eredetű környezeti károk enyhítésére a klimatikus viszonyok változásának 
figyelembevételével. A projekt megvalósítása öt nagyobb tevékenységre bontható: 

 

1. Multidiszciplináris kutatócsoport létrehozása 

A kutatócsoport a következő tudományterületek hazai elméleti és gyakorlati (kísérletezős) 
szakértőit foglalja magába: klimatológia, növényélettan, növénytermesztés, mikrobiológia, 
agrometeorológia, biogeokémia, levegőkémia, talajtan, térinformatika, távérzékelés, 
közgazdaságtan. 

 

2. Agro-pedo-klimatológiai kísérleti platform létrehozása 

Holisztikus rendszerértelmezési szemléleten alapuló agro-pedo-klimatológiai kísérleti 
platform létrehozása Martonvásáron, amely ötvözi a tartamkísérletek hagyományait, illetve 
a klímakamrás stresszkutatások tapasztalatait a legmodernebb mérési és infokommunikációs 
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technológiák (FACE gyűrűk; Eddy-kovariancia tornyok; automatizált talajlégzés mérők; 
liziméter állomás; stb.) A platform segítségével minden jelenkori és jövőbeli éghajlati helyzet 
(beleértve a megemelkedett légköri CO2 koncentrációt is) és talajállapot előállítható 
szántóföldi körülmények között; illetve folyamatosan nyomonkövethetők a talajban, a 
növényben és a légkör felszínközeli rétegében lezajlódó energia és anyag átalakulási és 
áramlási folyamatok. A platform segítségével előállított adatokat a projekt során fejlesztett 
modellrendszer kalibrálására és validálására használjuk fel. 

 

3. Korszerű éghajlati projekciók készítése 

Az ELTE és az OMSz szuperszámítógépei segítségével az RCP4,5 és RCP8,5 klímaváltozási 
forgatókönyvek alapján négy eltérő regionális klíma model felhasznállásával 25 km-es 
felbontású, napi léptékű, hiba-korrigált klimatikus adatsorokat készítünk az 1961-2100 
időszakra. 

 

4. Modellfejlesztés 

Rugalmasan adaptálható integrált modellrendszer (AgroMo) kialakítása, amely a magyar 
mezőgazdasági rendszer működését szimulálja térben explicit módon, több lehetséges 
léptékben: parcella, farm, regionális és nemzetgazdasági szinten is. Az AgroMo fejlesztését a 
Biome-BGCMuSO bio-geo-kémiai és a 4M növénytermesztési modell integrációjával valamint 
új modulok hozzáadásával valósítjuk meg. A hibrid modell minden növénytípus (egynyári, 
évelő, fásszárú, C3-as és C4-es, stb.) szimulációjára képes lesz, amely a mezőgazdasági 
termesztésben előfordul. A növény fejlődését és növekedését jellemző folyamatokon túl a 
hibrid modell a talajban illetve a talaj-légkör határán lezajló anyag és energia átalakulási 
valamint (víz, C, N, P, K, ÜHG) áramlási folyamatokat szimulálja, napi léptékben. A 
modellfejlesztés során kiemelten foglalkozunk azokkal a témákkal, amelyek a szakterület 
jelen állása szerint gyenge/kidolgozatlan pontjai a növénytermesztési modelleknek. 

 

5. Klímaadaptációs stratégiák kidolgozása 

Stratégiák (alkalmazkodási és enyhítési stratégiák ill. ’Fehér könyv’) kidolgozása eltérő 
léptékben a mezőgazdasági termelékenység fenntartható növelésére és a mezőgazdasági 
eredetű környezeti károk enyhítésére a felhalmozott adatok és a kiépített modellrendszer 
felhasználásával. A modellrendszer segítségével olyan virtuális kísérletek ill forgatókönyvek 
hajthatók végre (szimulálhatók) néhány nap alatt, amelyek segítségével megválaszolhatunk 
olyan kérdéseket, amiket kísérletes úton nem vagy csak csillagászati összegek befektetésével 
és/vagy évtizedek alatt tudnánk megválaszolni. A projekt során kidolgozott és megvizsgált 
(az AgroMo segítségével letesztelt) stratégiákról pontos leírást készítünk és legfontosabb 
következtetéseinket eljuttatjuk az agárszektor meghatározó szereplőinek. 

 

A projektben résztvevő csoportok 

MTA ATK Mezőgazdasági Intézet 

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet 
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ELTE Természettudományi Kar 

 

Potenciális jövőbeli résztvevő csoportok 

MTA Ökológiai Kutatóintézet 

NAIK Agrárkörnyezet-tudományi Kutatóintézet 

NAIK Erdészeti Tudományos Intézet 

NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 

Agrárgazdasági Kutató Intézet 

NÉBIH 

 

Potenciális felhasználók, illetve hasznosítási területek 

 

Az Integrált Modellrendszer gyakorlati hasznosíthatósága széles körű: agrár közép- és 
felsőoktatás, intelligens öntözésvezérlés, termés-előrejelzés, helyspecifikus alkalmazkodási 
stratégiák kidolgozása, növénynemesítési célok és stratégiák kialakítása, kockázat elemzések, 
jogszabályalkotással illetve gazdasági befektetésekkel kapcsolatos döntéstámogatás. Ezek 
alapján az agrárszektor valamennyi szereplője potenciális felhasználója lehet a projekt 
eredményeinek: hallgatók, oktatók, kutatók, növénynemesítők, gazdálkodók, szakértők, 
szaktanácsadók és döntéshozók. Az IM kézzelfogható segítséget jelentene az 
országjelentések készítése során. Felhasználásával pontosabb becslés adható a 
mezőgazdasági területek ÜHG kibocsátására, illetve a Párizsi egyezménnyel összhangban 
lévő kibocsátási stratégiák dolgozhatók ki. 
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Szőlő-bor kutatás-fejlesztési kiválósági 
központ létrehozása  

MTA ATK NÖVI GINOP-2.3.2-15-2016-00061 pályázat 

 

Problémafelvetés, célkitűzés 

A magyar szőlő és bor ágazat, többek között az elmúlt évtizedek kutatás-fejlesztési 
gyakorlatának elmaradottsága miatt, jelentős lemaradásban van a világ élvonalához képest. 
A projektben megfogalmazott szőlészeti és borászati kutatási programok olyan jelentős 
kérdésekre irányulnak, amelyek Magyarországon eddig nem kerültek feltárásra, ugyanakkor 
nélkülözhetetlenek az ágazat és a hozzá kapcsolódó kutatás-fejlesztés, oktatás és az ágazati 
versenyképesség megújításához.  

A szőlő esetében, mint a legtöbb termesztett növényünk esetében is, a termésbiztonságot 
évről évre különböző megbetegedések, járványok és kártevők veszélyeztethetik. Bár a 
fertőzések és a kártevők az esetek többségében nem pusztítják el a növényeket, 
terméscsökkenést és minőségromlást okoznak, amelyek gazdasági szempontból a 
legjelentősebb károkat okozó növényvédelmi problémák közé tartoznak.  

A jelen projektet komoly gazdasági jelentőséggel bíró tudományos problémák megoldásának 
és gyakorlati alkalmazhatóságának szükségessége indokolja, melynek célja a termelés és 
termésbiztonság eredményességének fokozása, valamint az anyag- és költségtakarékos, 
fenntartható, ugyanakkor hatékony növényvédelem megvalósítása a szőlőültetvényekben. 

A projekt célja egy olyan kiválósági központ létrehozása, amely a szőlészeti és borászati 
tudományterületeken nemzetközileg magasan jegyzett, kimagasló színvonalú kutatási 
eredményeket hoz létre, valamint a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható részét közvetíti 
a szőlészeti-borászati szakma számára.  

A projekt az Eszterházy Károly Egyetemmel, mint konzorciumvezetővel közösen folyik, itt 
csupán az MTA ATK Növényvédelmi Intézetében zajló munkákat mutatjuk be, amelynek két 
fő iránya van, az agrozoológiai és a növénykórtani irányok. 

 

1. Agrozoológia 

1.1. Illatanyagok szerepe a szőlőkártevők elleni kémiai ökológián alapuló védekezésben 

Hazánkban a tarka szőlőmoly (Lobesia botrana) és a nyerges szőlőmoly (Eupoecilia 
ambiguella) a két jelentős szőlő kártevő lepkefaj. A lárvák által megrágott fürtök tovább 
fertőződnek szürkepenésszel, ami jelentős terméskiesést okoz. A kártétel lokalizációja attól 
függ, hogy a nőstények hová rakják le petéiket, a növényvédelemben mégis a hímekre 
fókuszálnak. Ezért új, peszticid-mentes növényvédelmi eljárás kifejlesztése a cél, aminek az 
egyik eleme a nőstények lepkék szőlőtől való távoltartása, ami megakadályozza tojásrakást. 
Fontos eleme a projektnek az elmúlt években megjelent inváziós faj, a pettyesszárnyú 
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muslica (Drosophila suzukii), amely fűrészes tojócsöve segítségével felszakítja a bogyók héját 
és belepetézik. Mivel az érésben lévő fürtöket támadja meg, ellene a vegyszeres védekezés 
nem engedélyezett. A rovarok az érő gyümölcsök illatanyagait érzékelik, erre építve kell ki 
dolgozni egy fajspecifikus csapda-típust. 

 

1.2. Inváziós kártevők telelési szokásainak vizsgálata 

A projekt három, az elmúlt években hazánkban megjelent, és mára már tömegessé vált 
inváziós faj, a márványospoloska (Halymorpha halys), a harlekinkatica (Harmonia axyridis) és 
a vándorpoloska (Nezara viridula) gyérítésére koncentrál. Ezek a fajok a termések élvezeti 
értékét csökkentik, vagy fogyasztásra alkalmatlanná teszik. A három faj közös jellemzője a 
hasonló telelési viselkedésük, amely alapján egy egyszerű, a telelő élőhelyeket modellező 
dobozcsapda kialakítása a fő cél. 

 

2. Növénykórtan 

2.1. A szőlő kórokozó gombáinak vizsgálata  

A projekt a különböző típusú fungicidekkel szembeni rezisztenciák tanulmányozására 
fokuszál DNS-alapú markerekkel, valamint in vitro laboratóriumi és szabadföldi (kisparcellás 
és nagyüzemi) kísérletekkel, amely során vizsgálat elsődlegesen négy gombabetegségre, a 
szőlőlisztharmatra, peronoszpórára, szürke- és feketerothadásra koncentrál. A projekt célja 
egy bioteszt fejlesztése a szőlőlisztharmat és peronoszpóra-populációk egyes fungicidekkel 
szembeni rezisztenciájának meghatározására, valamint költséghatékony DNS-alapú módszer 
fejlesztése a szőlőlisztharmat és peronoszpóra-populációk rezisztenciájának kimutatására. 

 

2.2. A szőlőbogyó-Botrytis kölcsönhatás molekuláris növényélettani kutatása, különös 

tekintettel az aszúsodás folyamatára 

 

A Botrytis cinerea által megfertőzött bogyók aszúsodáshoz vezető ún. nemesrothadás 
folyamata jól ismert, azonban a bogyókban bekövetkező fiziológiai változások alig feltártak. 
Az úttörő jellegű kutatás ezt a folyamatot vizsgálná. A projekt során cél egy a szőlő 
aszúsodásának folyamatát bemutató szőlőbogyó szövettani atlaszának elkészítése, az 
aszúsodás és szürkerothadás folyamatainak modellezése, valamint a botritizálódás 
biztonságát és a szürkerothadás elleni küzdelmet segítő szőlészeti technológiai javaslatok 
megfogalmazása. 

 

 

A projektben résztvevő csoportok: 

MTA ATK Növényvédelmi Intézet 

Eszterházy Károly Egyetem 
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Potenciális jövőbeli résztvevő csoportok 

SZIE KERTK Szőlészeti Tanszék 

SZIE KERTK Rovartani Tanszék 

NÉBIH 

NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetei 

PTE Szőlészeti és borászati Kutatóintézet 

SZIE, PE, KE és a DE Növényvédelmi Intézetei és Tanszékei 
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E-orr kutatóműhely - természetes 
szagmintázatok elemzése és agrártudományi 

hasznosítása  

MTA-ATK NÖVI GINOP-2.3.2-15-2016-00051 pályázat 

Problémafelvetés, célkitűzés 

A projekt egy olyan új típusú kutatóműhely felépítését célozza, amely az MTA-ATK és az 
ELTE-TTK interdiszciplináris együttműködése révén komplex agrártudományi technológiák 
fejlesztését segíti elő. A műhelyben az MTA-ATK alkalmazott biológiai szaktudása és ipari 
partnerek bevonására való felkészültsége párosul az ELTE alapkutatási és 
természettudományos kiválóságával, elősegítve ezáltal a kutatási eredmények hasznosulását 
és a valós mezőgazdasági kihívások megoldását. 

Célunk az, hogy az agrárökoszisztémákban eddig alkalmazott, pusztán vizuális jellegű kártevő 
és kórokozó előrejelzési módszereket szaganyag felismerési alapokra helyezzük. 
Megközelítésünk lényege, hogy illatmintázatuk alapján azonosítjuk a rejtett, és a korai 
stádiumban nem megfigyelhető kártevők és kórokozók jelenlétét a haszonnövény 
környezetében. Ez a merőben új stratégia nemzetközi szinten is újdonság, és nagy segítséget 
nyújthat fontos élelmiszernövényeink védelmében. Jelen pályázatban egy új, mesterséges 
szagló rendszer kifejlesztését és mezőgazdasági alkalmazásának kidolgozását határoztuk el. A 
távlati cél olyan termék előállítása, amely egyaránt képes a kis- és a nagygazdaságok szintjén 
a fertőzöttség állapotának gyors felmérésére szántóföldi körülmények között. A termék 
oktatással egybekötött késztermékként és szolgáltatás formájában is eladható lehet. 

 

Az illatanyagok szerepe a növényi betegségek és kártevők észlelésében 

A precíziós mezőgazdaság célja a termelés hatásfokának növelése a növények távérzékelési 
megoldásokkal azonosított lokális igényeinek kezelése révén. Vannak azonban olyan 
ökológiai állapotok és kártételek, amelyek térinformatikai eszközökkel nem fedezhetők fel, 
vagy már nem kezelhetők időben. Ilyen például egyes talajban élő rovarok gyökérkárosító 
tevékenysége, vagy a gazdaságilag fontos bogyós gyümölcsöket érés időszakában károsító 
pettyesszárnyú muslica. Ismert, hogy az egészséges és a patogénnel fertőzött növények által 
kibocsátott illékony szerves vegyületek (Volatile Organic Compound, VOC) különbözőek. A 
növény környezetének szagmintázatát megvizsgálva tehát észlelhetővé válhat egy még nem 
látható fertőzés, és akár specifikusan azonosítható a kártevő. A növények ugyanis képesek 
VOC-ok segítségével védekezni, vagy közvetlenül a kártevő ellen, vagy annak természetes 
ellenségeit csalogatva.  

Az E-orr építése 

A VOC-ok detektálására a kereskedelmi forgalomban kapható eszközök egy része speciális 
anyagok fizikai paramétereinek változásait mérik, mint pl. elektromos kapacitás, ellenállás és 
elnyelési spektrum. Ezeknek az érzékenységi tartománya jóval szűkebb, mint a 
szaglóreceptoroké: csak bizonyos kémiai tulajdonságokat képesek detektálni (pl. 
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redoxpotenciál), illetve limitált a meghatározható anyagok köre (pl. amelyek ionizálódnak 
oldatban). Ezzel szemben a bionikus szaglószervek lényege, hogy állati szaglószervekben 
található receptorokat használnak a VOC-ok meghatározására. Ezek a receptorok 
nagyságrendekkel érzékenyebbek a fizikai alapon működőknél, ugyanakkor sokkal szélesebb 
spektrumúak. Az ízeltlábúaknak százas, a gerinceseknek ezres nagyságrendű ilyen 
szagreceptoruk van. Mivel egyetlen receptor is sokféle VOC-ra ad választ, persze eltérő 
mértékben, ezért együttesen a szaganyagok nagyon széles skálájának felismerésére képesek. 
A heterológ módon expresszált szaglóreceptorokokn megfelelő VOC-ok hatására létrejövő 
áram közvetlenül mérhető elektrofiziológiai módszerrel. Kifejlesztjük a rendszer Ca2+-ra 
érzékeny fluoreszcens fehérjékkel ellátott verzióját, ahol a jeleket fluoreszcencia 
mikroszkóppal lehet detektálni. Az összes mérés eredményéből adatbázist építünk. A 
korábbi rendszerek előnyös tulajdonságait ötvözve egy olyan szagló panelt kívánunk 
létrehozni, amely többféle szaglóreceptorból áll össze, és az aktiváció során kibocsátott 
elektromos és/vagy fluoreszcens jelek együttesével egyfajta digitális “szaglenyomatot” lehet 
készíteni az adott mintáról. 

Növényvédelmi szempontból fontos illatanyagok meghatározása 

Céljaink közt szerepel olyan molekulák felfedezése, amelyek repellens hatásúak egyes 
gazdaságilag is fontos kártevő rovarokra. A projekt futamideje alatt szaganyag mintákat 
veszünk számos fontos kultúrnövényről (búza, árpa, kukorica, bogyós gyümölcsök: szőlő, 
szamóca, málna) különböző körülmények között (időjárás, termény állapota, fertőzöttség, 
napszak, stb.). A szaganyagok megkötése után a mintákat gázkromatográffal egybekötött 
rovarcsáp detektorral (GC-EAD) és gázkromatográfokkal egybekötött tömegspektrométerrel 
(GC-MS) elemezzük. Az attraktáns/repellens viselkedési hatást rovar szélcsatornával 
határozzuk meg. 
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Felhasználói kör 

Mezőgazdasági vállalkozások melyek precíziós növénytermesztéssel működnek, 
fejlesztenek 

 


