


2 2014/1

Fajtaelismerés
• Az elmúlt fél év folyamán két mar-

tonvásári őszi búzafajta, név szerint az
Mv Kolo és az Mv Kolompos kapott
állami minősítést Horvátországban.

• Ez év tavaszán állami minősítésben
részesült hazánkban a korai érésű
Aniella és a közép kései érésű Danietta
kukorica hibrid, valamint hat beltenyész-
tett kukorica vonal és egy egyszeres
keresztezésű (SC) szülői komponens.

Tudományos tanácskozások
• Győrffy Béla akadémikus, a kuta-

tóintézet egykori igazgatója születés-
napja alkalmából január 13-án, immá-
ron tizenkettedik alkalommal gyűlt
össze az agrárium számos képviselője.
Teplán István akadémikus megnyitójá-
ban röviden méltatta az iskolateremtő
tudós személyét, majd átadta a szót
Sugár Eszter fiatal kutatónak, aki
„Győrffy Béla és kortársai ma is élő
hagyatéka: tartamkísérletek Marton -
vásáron” címmel tartott előadást, mely-
ben felsorolta mindazokat az agrotechni-
kai kérdéseket, melyek megválaszolásá-
ra 50-60 évvel ezelőtt jól megalapozott
kísérletrendszert állítottak be elődeink,
amelyek számos ma már gyakorlattá vált
termesztéstechnológia elemét képezik.
Egyben hangsúlyozta, hogy a bölcs elő-
relátás milyen sokban segíti a ma problé-
máinak megoldását.

• Nagy János az MTA doktora, a
Debreceni Egyetem Agártudományi
Centrum elnöke „A kukorica a jövő
növénye” című előadásában rövid törté-
neti áttekintést követően a folyamatosan
változó agrár- és világgazdasági trendek
tükrében értékelte a kukoricanemesítés, -
termesztés, -értékesítés és -felhasználás
hagyományos és új kihívásait, az azok-
hoz történő alkalmazkodás szükségessé-
gét és lehetőségeit. Kapronczai István
az Agrárgazdasági Kutató Intézet
főigazgatójának „A magyar agrárgazda-
ság nemzetgazdasági szerepe és külpiaci
pozíciójának megítélése” című előadása
a mezőgazdaság versenyképességének
megőrzése és fokozása érdekében tett, és
a jövőben tenni szükséges lépéseket tag-
lalta az Európai Unió, a keleti piaci lehe-
tőségek és a belső erőforrások mérlege-
lésével. Az elhangzottakhoz többen hoz-
zászóltak, néhány kérdés is elhangzott,

melyek megválaszolását követően kötet-
len beszélgetéssel zárult a sikeres és
hasznos rendezvény.

• Az MTA Agrártudományok
Osztályának Növénynemesítési
Tudományos Bizottsága és a Magyar
Növénynemesítők Egyesülete huszadik
alkalommal rendezte meg 2014. már-
cius 18-án Budapesten az MTA
Székházában a Növénynemesítési
Tudományos Napot. A plenáris ülésen
Veisz Ottó, az MTA doktora, elnöki
megnyitója után Feldman Zsolt a
Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes
államtitkára „Kormányzati kutatás -
szervezés és támogatási rendszer a bioló-
giai alapok fejlesztése érdekében” cím-
mel, majd Heszky László akadémikus
„A magyar növény nemesítés helyzete a
Növénynemesítési Tudományos Napok
prezentációinak tükrében (1993-2013)”
címmel tartott helyzetelemző és értéke-
lő, illetve két évtized eseményeire visz-
szatekintő előadást. Ezt követően Matuz
János az MTA doktora a szántóföldi,
Koszlovszky Zoltán ügyvezető igazgató
a gyümölcs, Csizmadia Zoltán kutatási
igazgató a zöldségnövények, Borovics
Attila főigazgató pedig az erdészeti kul-
túráknak a Vidékfejlesztési
Minisztérium intézeteiben folyó nemesí-
tési és fajtaelőállítási kutatási eredmé-
nyeit és célkitűzéseit ismertette. Bóna
Lajos a Növénynemesítők
Egyesületének elnöke méltatta a 2013-
ban állami és miniszteriális kitüntetés-
ben részesülteket, valamint megemléke-
zett az elmúlt évben elhunyt növényne-
mesítőkről. Délután négy szekcióban
összesen 28 előadás hangzott el. A
résztvevők 82 poszteren mutatták be
legújabb kutatási eredményeiket.
Munkatársaink közül 51 kutató 7 elő-
adást tartott, illetve 24 posztert állított
ki.

• 2014. március 11-én, az MTA ATK
Mezőgazdasági Intézet adott helyszínt a
NO-BLE ideas EU-s projekt magyaror-
szági fesztiválja „Coffee with the scien-
tist” programjának. 

A kerekasztal beszélgetésben dr.
Fodor Nándor, dr. Gellért Ákos, dr.
Pitlik László, Szilágyi Levente, dr. Barta
Zsolt, valamint Fehér Csaba vett részt,
ahol a kutatók elmondták tapasztalatai-
kat, bemutatták innováció juk életét a

kezdetektől a meg valósulásig, s megvi-
tatták az innováció és a kutatás fontos-
ságát az agrár-élelmiszeripari szektor-
ban. A 2012 októberében elindult SEE
pályázat célja a fiatal innovátorok
hálózatának létrehozása az agrár-
élelmiszer iparban a fenntartható fej-
lődésért (http://network.nobleideas.eu).

A hivatalos program után a projekt-
ben résztvevő 7 dél- és kelet európai
országból érkezett 13 partner intézmény
képviselői maradandó élményeket sze-
reztek intézetünkkel való ismerkedésük
során.

PhD védések
• Marglné Ambrus Helga a

Mezőgazdasági Intézet Növényi
Sejtbiológiai Osztály munkatársa a Szent
István Egyetem Növénytudományi
Doktori Iskolájában 2013. december 9-
én „Summa cum laude” minősítéssel
védte meg „A kukorica oxidatív
stressztűrő képességének növelése
mikrospórák in vitro szelekciójával”
című értekezését.

• Majláth Imre a Mezőgazdasági
Intézet Növényélettani Osztály munka-
társa az ELTE Természettudmányi Kar
Biológia Doktori Iskola, Kísérleti
Növény biológiai Doktori Program kere-
tében 2014. január 14-én „Summa cum
laude” minősítéssel védte meg „A növé-
nyek stresszadaptációját kísérő gén -
expressziós és anyagcsere változások
tanulmányozása” című értekezését.

• Nagy Zoltán a Mezőgazdasági
Intézet Kukoricanemesítési Osztályának
munkatársa a Szegedi Tudomány
Egyetem Természettudományi és
Informatikai Kar Növénytudományi
Doktori Iskolájában 2014. február 18-án
„Summa cum laude” minősítéssel védte
meg „A búza (Triticum aestivum L.)
glutamin szintetáz enzim viselkedése
abiotikus stresszfolyamatok (a szára-
zság- és az aluminiumstressz) során”
című értekezését. A minősítetteknek
további munkájukhoz sok sikert és kitar-
tást kívánunk.

Személyi hírek
• 2013. december 17-én a

Parlamentben Pálinkás Józseftől, az
MTA elnökétől vehette át Tóth Miklós
akadémikus a Növényvédelmi Intézet

Eseménynaptár
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Idén emlékezik a világ búzanemesítő és
búzatermesztő közössége dr. Norman

Ernest Borlaug születésének századik
évfordulójára. Norman Borlaug (1914-
2009) a Rockefeller Alapítvány és
Mexikó állam támogatásával létrehozott
búzakutatási program vezetőjeként
1944-től folytatott tavaszi búza -
nemesítést Mexikóban. Kezdetben a faj-
ták szárrozsda ellenállóságának javításá-
val a hatalmas termésvesztesé gek csök-
kentését kívánta elérni, a nagy sikert, a
világhírt azonban az intenzív termesztés-
re alkalmas féltörpe búzafajták előállítá-
sával érte el. A hagyományos fajták
magasságának felét-kétharmadát elérő
Pitic 62 és Penjamo 62 fajták olyan sike-
resnek bizonyultak a termesztésben,
hogy 1963-ban Mexikó búzatermő terü-
letének már 95%-án féltörpe búzákat ter-
mesztettek. Az új fajták a megfelelő
agrotechnikával párosítva a termésátlag
ugrásszerű növekedését eredményezték. 

1965-től a legújabb mexikói fajták –
Lerma Rojo, Sonora 64 – nagy mennyi-
ségű vetőmagja jutott el az éhező
Indiába és Pakisztánba, és termesztésük
hatására 1970-re a búzatermelés a két
országban közel megduplázódott, és
megszűnt az éhezés. Feltehetően nincs a
világtörténelemben ehhez hasonló eset,
amikor egy személy, vagy az általa létre-
hozott alkotás oly nagy számú ember
életét mentette volna meg, mint Norman
Borlaug és a méltán „Zöld forradalom”-
nak nevezett folyamat. Kontinensek élet-
ét befolyásoló nemesítő tevékenysége
elismeréseként a Béke Nobel díjat 1970-
ben Norman Borlaugnak ítélték oda. A
Mexikóban dolgozó nemzetközi búzaku-
tatási program (CIMMYT) által nemesí-
tett fajták a fejlődő országok tavaszi
búza vetésterületének mintegy 70%-át,
évente 60 millió hektárt foglalnak el
napjainkban is.  

Norman Borlaug hosszú élete végéig
a búza és búzanemesítés igen aktív okta-
tójaként és nagyköveteként dolgozott az
új búzafajták előállítása és elterjesztése
érdekében.  Már elmúlt 90 éves, amikor
2005-ben Argentínában a 7. Nemzetközi
Búza Konferencián több mint egy órás
pohárköszöntőben foglalta össze a világ
minden szegletéből összesereglett neme-
sítőknek tapasztalatait és tanácsait. Úgy

vélte, hogy a technika és tudo-
mány minden fegyverét be kell
vetni a búzatermesztés növelé-
se, az élelmiszerbiztonság
javítása érdekében. „Take it to
the farmer” – juttasd el az
eredményeket a termelőkhöz –
vallotta, mert csak az az ered-
mény segít az éhség legyőzé-
sében, amely a termelésben is
realizálódik.

A „Zöld forradalom” az
őszi búzát termelő országok-
ban is lezajlott, de ott a helyi
nemesítők közreműködésével.
A legnagyobb hatású őszi búza
nemesítési eredmény a féltör-
pe Bezosztája 1 fajta előállítá-
sa volt, Krasznodárban
(Lukjanyenko, 1959). E fajtát
számos országban több millió
hektáron termesztették, és utó-
dai még évtizedekig uralták a
kontinentális klímájú országok
búzatermesztését (1. kép).
Nyugat-Európa nagy búzater-
melő országaiban más geneti-
kai alapokon, de ugyanez a
folyamat játszódott le.

A növénynemesítés és a termesztés-
technológia párhuzamos fejlődésével a
világ búzatermelése átlagosan évente
1%-kal nő, miközben a növekedés súly-
pontjai folyamatosan más-más régiókra
tevődnek át. A népesség növekedése és
az élelmezési szokások változása egya-
ránt a búza iránti igény növekedését vetí-
ti előre. A számítások szerint ahhoz,
hogy ne legyen világméretű búza hiány,
2050-ig a korábbiaknál nagyobb
ütemben, évente 1,6%-kal kellene
növelni a megtermelt búza volumenét.  

Attól függően, hogy ebben a hatal-
mas kihívásban Magyarország milyen
rész vállal, a hazai búzanemesítés szá-
mára is eltérő felada tok adódnak. A hazai
búzatermesztés nemzetközi verseny -
képessége az elmúlt 20 évben jelentősen
romlott. Búza vetésterületünk a világ
búzatermő területének mintegy 0,5%-a,
ezen 1970-1990 között a világtermés
1,2%-át, 1990-2010 között pedig a
0,7%-át termeltük meg. Mindaddig,
amíg a tápanyagellátás területén jelentős
előrelépés nem történik, nem várható,

hogy termésátlagaink magasabb szinten
stabilizálódjanak.

A martonvásári búzanemesítésben
többféle jövőbeli piaci, ökológiai és kli-
matikus tendenciára készülünk fel. Úgy
számolunk, hogy komparatív előnyünket
– a javító minőségű búza előállításának
lehetőségét – a jövőben is érdemes lesz
kihasználni, ezért nemesítési progra-
munk egyik szegmense a Pannon
Prémium minőségű fajták új nemzedéké-
nek létrehozását szolgálja. Olyan új faj-
ták nemesítésén dolgozunk, amelyek
minősége hasonló az Mv Suba vagy az
Mv Kolo minőségéhez, de azoknál
nagyobb termés elérésére képesek szak-
szerű termesztés technológia esetén.
Piacorientált kutatás-fejlesztési pályázat
(AGR_PIAC_13-1-2013-0074, „Régi
búza genotípusok minőségének jellem-
zése és felhasználása a piacorientált
nemesítésben”) támogatásával dolgo-
zunk a legendás hírű régi hazai búzák és
a modern produktív fajták keresztezésén,
speciális felhasználási célokra is alkal-
mas fajták előállítása érdekében. 

A takarmánybúza nemesítését nem

Add át a termelőnek 
Take it to the farmer – N.E. Borlaug

1. kép A korszakos Bezosztája 1 bélyegen
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tartjuk célszerűnek, mert a hazai klimati-
kus feltételek között nem képesek
nagyobb teljesítményre, mint a közepes
fehérje tartalmú, de jó fehérje minőségű
malmi búzák. Ezt bizonyítja a jelenlegi
fajtaszortimentben a bőtermő, jó minő-
ségű új fajták – Mv Lucilla, Mv Kikelet,
Mv Nádor, Mv Karéj, Mv Nemere – pél-
dája. Ezek hasonló termés elérésére
képesek, mint a gyenge minőségű nyu-
gat-európai fajták, miközben sikér minő-
ségük jó-kiváló. Ebben a minőségi kate-
góriában a korábbiaknál szélesebb fajta-
választék kialakítása a célunk, mert nem
ugyanolyan fajtára van szükség 3 tonnás
vagy 8 tonnás termésszinten, az
Alföldön, vagy az Alpokalján. A már
széleskörűen elterjedt bőtermő Mv
Marsall és Mv Tallér fajták mellett az
Mv Pengő, Mv Krajcár terjedésére is
számítunk a következő években. 

Speciális martonvásári minőségi
kategória a nagy sikértartalmú fajták
csoportja. Az ide tartozó fajták mind-
egyike a Bánkúti búzáktól örökölt magas
sikértartalommal és jó kenyérsütési
tulajdonságokkal rendelkezik, kiválóan
megfelel a hagyományos kenyér készíté-
séhez. Termesztésük mindaddig indo-
kolt, amíg a műtrágya felhasználás jelen-
tősen nem növekszik hazánkban. A cso-
port emblematikus fajtái az Mv
Magdaléna és Mv Csárdás, legmoder-
nebb tagjai pedig az Mv Kolompos és
Mv Béres.

A búza felhasználása hazánkban és

külföldön egyaránt igen széleskörű, az
élelmiszeripari termékek százainak alap-
anyaga. A fogyasztói elvárások növeke-
désével egyre többféle alapanyag iránt
jelenik meg igény, melyet hazai fajtával
szeretnénk kielégíteni, sőt, az ilyen faj-
tákkal külföldi rés-piacokra is könnyen
be lehet törni. E kiadvány több cikkében
adunk hírt olyan kutatási területekről
(speciális keményítő összetétel, kevésbé
allergén liszt, alternatív gabona fajok),
amelyek már belátható időn belül konk-
rét fajtában testesülhetnek meg. 

A változó piaci igények és trendek
mellett a búzatermesztésben változó
kórtani problémákra is időben fel kell
készülni. Megemlíthetjük e helyen a
sárgarozsda mind gyakoribb megjelené-
sét, a levélsárgulást okozó kórokozók
(Septoria, Helmintho sporium) terjedé-
sét, vagy a lisztharmat és levélrozsda
folyamatosan változó, egyre virulen-
sebb rasszainak szüntelen támadását.
Új, agresszívebb formában visszatérhet
a szárrozsda, és megvan a veszélye a
talajon keresztül fertőző vírusok behur-
colásának is országunkba. Az állandó
fenyegetést okozó kórokozókkal szem-
ben tudatos rezisztencia-nemesítéssel
harcolunk, és a növények mesterséges
fertőzésével válogatjuk ki az ellenálló
típusokat. A rezisztenciát kódoló géne-
ket a növények DNS-ében molekuláris
markerekkel tudjuk azonosítani és nyo-
mon követni.  

Bizonyított tény, hogy az utóbbi

évtizedekben növekszik a szélsőséges
időjárási események gyakorisága, a
növények alkalmazkodóképességét
egyre gyakrabban teszi próbára a szára-
zság, a hőség, a hideg vagy meleg tél, a
megnövekedett UV sugárzás vagy más
kedvezőtlen fizikai hatás. A nemesítés-
ben az abiotikus stressz-tényezőkkel
szembeni ellenállóság javítására a tudo-
mány teljes fegyvertárát bevetjük: fitot-
ronban vizsgáljuk a hideg és a meleg, a
különböző megvilágítások hatását a
növényekre, szántóföldön pedig az
ország eltérő régióiban ellenőrizzük a
kísérleti törzsek teljesítményét és ter-
mésbiztonságát. A martonvásári búza
törzsek tesztelését a hivatalos fajtavizs-
gálatok előtt három éven keresztül
összesen 19-20 kísérletben végezzük,
ezt követi a NÉBIH  hasonló volumenű
fajtavizsgálata. E rengeteg munka biz-
tosítja, hogy a Magyarországon minősí-
tett magyar nemesítésű fajták a ver-
senyképes termésmennyiséget a lehető
legnagyobb biztonsággal legyenek
képesek realizálni.

Take it to the farmer – jussanak el
kutatási eredményeink a termelőkhöz –
valljuk mi is, hiszen a hazai búza verti-
kum tagjaként az a közös célunk, hogy a
búzatermesztés verseny képessége orszá-
gon belül – más növényfajokkal összeha-
sonlítva – és nemzetközi összehasonlítás-
ban is mind versenyképesebb, mind jöve-
delmezőbb legyen. 

Láng László – Bedő Zoltán

„Régi búza genotípusok minőségének jellemzése és felhasználása a piacorientált nemesítésben”
címmel 2013. szeptember 1-jén megkezdődött az a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. által koordinált pro-
jekt, melyben az MTA Agrártudományi Kutatóközpont konzorciumi partnerként vesz részt.

A projekt keretében régi magyar búzafajták vonalainak átvizsgálásán és génforrásként való fel-
használásán túl sor kerül a már elindított nemesítési programok törzseinek vizsgálatára és az olyan faj-
tajelöltek azonosítására, melyek hordozzák valamely jó sütőipari vagy táplálkozástani minőséget meg-
határozó tulajdonság génjét. A kiválasztott fajták elit vetőmag szaporítása, termesztéstechnológiai
módszertanának kidolgozása kis- és nagyparcellás kísérletekben, a genotípus és egyes környezeti
tényezők hatásának vizsgálata, minősítő eljárások fejlesztése, valamint az összetétel és a minőség kap-
csolatának tanulmányozása szintén a tervezett program része. A programhoz fűzött remények szerint
olyan fajtajelöltek születnek, melyek a hagyományos genetikai értékeink megőrzésével képesek meg-
felelni a modern minőségi és piaci elvárásoknak.
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ciált egy A2-es farinográf
sütőipari minőséggel páro-
sulva képes kifejteni a
NÉBIH hivatalos adatai
szerint. Fehérjetartalma 3
év átlagában 13% volt,
nedves sikértartalma 30%. 

A szelekció során, vala-
mint a NÉBIH kísér letek
eredményei szerint nem
volt megfigyelhető olyan
betegség, amelyre az Mv
Nemere fogékony lett
volna. Mindössze a szeptó-
riás levélfoltosság fellépése
esetén kell jobban odafi-
gyelni a védekezés során,
de ellenállónak bizonyult
ezidáig lisztharmattal, szár-
rozsdával, sár ga rozs dával,
sárga levélfoltos sággal
szemben, köze pesen ellen-
álló levélrozs da fertőzésre. 

A másik új martonvásá-
ri nemesítésű búzafajta, az
Mv Krajcár a középérésű-
ek csoportjába tartozik.
Termőképessége verseny-
képesnek bizonyult a NÉBIH 3 éves
hivatalos kísérleteiben. Mar ton vásáron
szintén kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tott szemtermésben, megelőzvén olyan
nagy termést adó fajtákat, mint az Mv
Marsall, vagy az Mv Béres. 

A termőképességéhez hasonlóan az
Mv Krajcár sütőipari minősége is átla-
gon felüli. A NÉBIH hivatalos adatai
szerint farinográfos sütőipari minősége
A2, sikértartalma 29% volt 3 év átlagá-
ban. A jó sikér minőséget jelzi a 2,1 mm-
es sikérterülése.

Az eddigi kórtani vizsgálatok alap-
ján az Mv Krajcár egyetlen gombabe-
tegséggel szemben sem mutat fogékony
reakciót, ugyanakkor ellenálló szeptóri-
ás levélfoltossággal, sárga rozsdával,
szárrozsdával valamint sárga levélfol-
tossággal szemben. Liszthar mattal
szemben közepesen ellenállónak bizo-
nyult a hivatalos állami kísérletek ben.
Védekezésre akkor kell leginkább felké-
szülni, ha nagyobb levélrozsda epidémia
lépne fel a termesztésben.

Amartonvásári búzanemesítés egyik
fő célkitűzése, hogy a hazai terme-

lők igényeit legjobban kielégítő, az
eltérő évjáratokban stabil teljesítményt
nyújtó új búzafajtákat állítson elő. A
minőségi követelmények mellett jelen-
tős figyelmet szentelünk a szemtermés
növelésének, hogy az exportpiacokon
átlagosnál jobb áron értékesíthető,
ugyanakkor versenyképes termőképes-
séggel is rendelkező fajtákat nemesít-
sünk, kihasználva azt a tendenciát,
miszerint világszerte egyre nagyobb
mértékben felértékelődik az élelmiszer
jelentősége. Célunk, hogy a magyar ter-
melő ne maradjon el a korszerű geneti-
kai alapok, fajták alkalmazásában, ezál-
tal ne csak a minimális, hanem az extra-
profit megtermelésére is képessé váljon,
és a helyi, belső piac mellett terméke
külföldön is eladható legyen.    

A felgyorsult technológia transzfer a
genetikai alapok fejlesztésében is érez-
hető világszerte. Ezzel lépést tart a mar-
tonvásári kalászos gabona nemesítési
program is, mivel az elmúlt négy évben
26 új fajtát sikerült nemesíteni és hono-
sítani. A választék gazdagságát mutatja,
hogy ezek között 12 őszi búza, 1 járóbú-
za, 2 durumbúza, 3 őszi árpa, 2 tavaszi
árpa, 3 őszi tritikáléfajta,  1 őszi zab, 1
tönkölybúza és 1 alakor búza található
meg. 

2013 őszén két új fajtával lett gazda-
gabb a martonvásári búzák családja.
Állami elismerésben részesült az Mv
Nemere, valamint az Mv Krajcár nevű
búzafajtánk.

Az Mv Nemere korai érésű búzafaj-
ta azon igényes termelők figyelmébe
ajánlható, akik a nagy termőképesség
mellett a jó sütőipari minőségről sem
akarnak lemondani. A hivatalos állami
fajtakísérletekben az Mv 10-10 kódjelű
Mv Nemere szignifikánsan, 8%-kal ter-
mett többet a kontroll fajtákhoz képest 3
év átlagában. A martonvásári kétéves
termés-összehasonlító szántóföldi kísér-
letekben szintén a legjobb termőképes-
ségű fajták között végzett, megelőzve
szemtermés mennyiségben a szintén
bőtermő Mv Marsallt, vagy az Mv
Tallért is. Mindezt a nagy terméspoten-

Folyamatos innováció: két új martonvásári
búzafajta – Mv Nemere és Mv Krajcár –  

állami minősítése

A martonvásári búzanemesítési
program fő kutatási iránya a magyar
búza hagyományait leginkább megtes-
tesítő keményszemű, jó sütőipari minő-
ségű búza előállítása. A hagyományos
előnyöket azonban csak úgy lehet nap-
jainkban érvényesíteni, ha a jó beltartal-
mi minőséget és a nagy terméspotenci-
ált egyaránt elsődlegesen fontosnak
tartjuk. 

A két új búzafajtánk szintén ezen
koncepció jegyében született meg. A fej-
lett búzatermelő országok sorába csak
akkor tartozhat Magyarország, ha ver-
senyképes marad a legjobban eladható
búza minőségi kategóriákban. Ehhez
járulhat hozzá az Mv Nemere és az Mv
Krajcár.

A kutatásokat és a fajták előállítását
az AGR_PIAC_13-1-2013-0074 számú,
„Régi búza genotípusok minőségének
jellemzése és felhasználása a piacori-
netált nemesítésben” című pályázat
támogatta.

Bedő Zoltán – Láng László
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Aközel két évtizede megkezdett mar-
tonvásári tritikálé nemesítési prog-

ramból az első fajta – Mv Sámán, 2012
– állami elismerését követően 2014
tavaszán újabb két martonvásári nemesí-
tésű tritikálé fajta született. A fajtaszám
növelését azért tartjuk indokoltnak, mert
az elmúlt időszakban olyan változások
történtek, amelyek a tritikálé faj ter-
mesztésének körülményeit jelentősen
befolyásolják. 

Amikor a tritikálé termesztése a
kilencvenes években megkezdődött
hazánkban, a fajra úgy tekintettünk,
mint amit kiváló gyomelnyomó képes-
sége, agresszív tápanyag felvétele és
minden levélbetegséggel szemben töké-
letes immunitása miatt kevés műtrágyá-
val, növényvédőszer nélkül olcsón ter-
meszthetünk, és még így is magas ter-
mésszintet érhetünk el. Ahogy nőtt
azonban a tritikálé vetésterülete, úgy
kezdtek megjelenni a növényeken a
különböző betegségek. A korábban
makkegészséges fajták fogékonnyá vál-
tak a lisztharmatra, levélrozsdára, szár-
rozsdára, ezért ma már mind a nemesí-
tésben, mind pedig a termeszteni kívánt
fajta megválasztásakor ugyanúgy figye-
lembe kell venni a fajták rezisztenciáját,
mint más növény fajoknál. Több fajta
párhuzamos termesztésével csökkenthe-
tő a genetikai sebezhetőség és így a ter-
mesztés kockázata. A fajtaszám növelé-
se akkor is indokolt, ha speciális minő-
ségű, vagy a korábbiaktól eltérő
felhasználási célra kívánunk fajtát
nemesíteni. 

A tritikálé hagyományosan abrak -
takarmányként kerül felhasználásra.
Választék bővítésként használható a triti-
kálé kenyér vagy más sütőipari termék
készítésére is, elsősorban búzaliszttel
keverve, ezért ilyen irányban is folynak
kutatások, annak ellenére, hogy az ilyen
hasznosítás volumene hazánkban korláto-
zott. Nagyobb jelentősége lehet viszont a
tritikálé zöldtakarmányként történő
hasznosítá sának. A fantasztikus
formagazdag sággal rendelkező fajon belül
rendelkezünk nagyon jól bokrosodó, dús
állományt képző, középmagas tör zsekkel,
amelyek önmagukban, vagy keverékben
nagy tömeget termő, kiváló takarmányt
jelenthetnek a tehenészetekben. 

Két új martonvásári nemesítésű 
tritikálé fajta született

Fajta Mv Medál Mv Sámán Mv Talizmán

Termőképesség kiváló kiváló kiváló

Tenyészidő igen korai korai korai

Magasság (cm) 105-115 100-120 95-105 

Ezerszem-tömeg (g) 45-48 44-49 46-50

A 2014 tavaszán minősített két új
fajta, az Mv Medál és Mv Talizmán
nemesítésekor a cél bőtermő és a levél-
betegségekkel szemben ellenálló fajta
előállítása volt. A regisztrációs kísérle-
tekben bizonyított kiváló produktivitá-
suk dús állományuknak és jól terméke-
nyülő kalászaiknak köszönhető.
Mindkét fajta nagy ezerszem-tömegű,
kitelt szemeket fejleszt (1. táblázat).
Magasságuk optimális, a búza fajtáknál
alig magasabb. Száruk erős, megdőlés
ellenállóságuk kiváló. Az Mv Medál
igen korán, a Presto fajtával azonos idő-
ben kalászol, az Mv Talizmán az Mv
Sámánhoz és a Kitarohoz hasonlóan
néhány nappal később, de még mindig
korán kalászol. Az elmúlt évek rezisz-
tencia-vizsgálati kísérleteiben és a vető-
mag előállításokban mindhárom új mar-
tonvásári fajta igen jó ellenállóságot
mutatott a lisztharmattal, szárrozsdával
és levélrozsdával szemben. A fajták
genetikai háttere teljesen eltérő, ezért

kisebb a veszélye a leromlásnak, annak,
hogy több fajta egyszerre veszítse el
ellenállóságát új gomba rasszok megje-
lenése esetén. 

A kísérleti eredmények azt mutatják,
hogy produktív, kedvező agronómiai
tulajdonságokkal rendelkező és bizton-
ságosan termeszthető új fajták születtek.
A legkorábban minősített Mv Sámán fel-
szaporítása már olyan stádiumban van,
hogy 2014 őszén kereskedelmi mennyi-
ségű másodfokú vetőmag áll rendelke-
zésre a széleskörű kipróbáláshoz. Az új
fajták felszaporítása is megkezdődött,
ezek nagy volumenben 2016 őszén lesz-
nek elérhetők.

A tritikálé fajták előállítását az
EU_BONUS_12-1-2012-0032 számú,
„Nemesítési és szántóföldi menedzsment
stratégiák organikus és 'low-input' körül-
ményekre” című pályázat támogatta.

Láng László – Bognár Zoltán – 
Bedő Zoltán

1. táblázat Martonvásári nemesítésű tritikálé fajták agronómiai jellemzői
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Az Európai Unió fajta katalógusában
47 tönkölybúza fajta szerepel, ami

elenyésző az őszi búzafajták  2.129,
vagy a durumbúzák 529 fajtaszámához
képest. A kis fajtaszám és a korlátozott
volumenű vetőmag előállítás miatt, ha a
végtermék iránti igény megnő, az alap-
anyag hiány miatt nehézséget okoz a ter-
melés felfuttatása. Ennek voltunk tanúi
2013 őszén is, amikor nemzetközi szin-
ten a kereslet jelentősen meghaladta a
kínálatot mind vetőmag, mind pedig
malmi alapanyag tekintetében. 

Minőségi gabona nemesítési progra-
munk keretében a tönkölybúza nemesí-
tés célja „tiszta” tönköly (búza ősöket
nem tartalmazó) alapanyagok felhaszná-
lásával a termesztésben lévő fajtáknál
nagyobb termőképességű, a legjobbak-
hoz hasonló vagy azoknál jobb minősé-
gű fajták nemesítése. E program első
gyakorlati eredménye a 2013 őszén álla-
mi elismerésben részesült Mv Mar -
ton gold tönkölybúza fajta. A fajta
nemesítése 2002-ben kezdődött az
Oberkulmer rotkorn és egy másik jó
minőségű tönkölybúza keresztezésével.
Az Oberkulmer rotkornt azért választot-
tuk kiindulási anyagként, mert ez a fajta
több évtizede van termesztésben Európa
több országában, és kiváló minősége
miatt a feldolgozóipar által preferált
fajta. Többszöri egyedkiválogatást és
törzskísérletet követően a TSP04-11
kódszámú törzset 2011 őszén jelentettük
be állami elismerésre. 

Az Mv Martongold az állami fajtakí-
sérletekben több év átlagában 6,38 t/ha
termést ért el, ez a termésszint a kontroll
fajták termésének 109%-a. Ezzel a pro-
duktivitással az Mv Martongold a
hazánkban ma elérhető legbőtermőbb
tönkölybúza fajta. 

A tönkölybúza egy speciális piaci

szegmens speciális
növénye, ezért a fajta
valódi értéke csak a
minőségének értékelé-
sével állapítható meg.
Martonvásári kísérle-
tekben az Mv
Martongold fehérje
tartalma (16,7%) és
sikértartalma (47,8%)
magasabb, mint az
aestivum ősökkel is
rendelkező Fran -
ckenkorn fajtáé, és
megközelíti az
Oberkulmer rotkorn
értékeit (1. táblázat).
A sikér és tészta minő-
ségét mutató vala-
mennyi paraméter ese-
tében (sikérindex,
Zeleny index, alveog-
ráf W, farinográf
értékszám, farinográf
stabilitás) az Mv
Martongold a leg-
jobb minőségű „tisz-
ta” tönkölybúza fajta
a hazai szortiment-
ben.  

A tönkölybúza
iránt növekvő nemzet-
közi igény egyik oka,
hogy a „tiszta” tönköly fajták – fajtán-
ként eltérő mértékben – kedvezőbb
étrendi hatásúak lehetnek a búza allergi-
ában szenvedők számára, bár az egyes
emberek reakciói is eltérőek lehetnek
azonos fajta esetében is.  Pontosan nem
ismert az összes allergiát okozó fehérje,
azt azonban tudjuk, hogy az expanzin
fehérje család több tagját allergénként
azonosították. A ß-expanzin fehérjének
ismert olyan mutáns változata, amely a
klinikai vizsgálatok szerint gyengébb

immunválaszt eredményez az emberi
szervezetben. Ezt a mutáns ß-expanzin
fehérjét mutattuk ki az Oberkulmer rot-
korn fajtában molekuláris markerrel, és
ugyanezt a mutációt hordozza az Mv
Martongold fajta is. Ennek ismeretében
reméljük, hogy az új fajta legalább olyan
kedvező étrendi hatású lesz, mint a köz-
kedvelt Oberkulmer rotkorn. 

Láng lászló – Rakszegi Marianna –
Kovács Annamária – 

Bedő Zoltán

1. kép Õszi bú za víz hasz no sí tó ké pes sé gé nek 
vizs gá la ta üveg ház ban

Új martonvásári tönkölybúza – Mv Martongold

Franckenkorn 15,0 37,1 63 334 6 20 178 0,2 55 60 B1 3,8
Oberkulmer-
Rotkorn 17,7 50,2 12 342 18 15 107 0,2 58 48 B2 2,6
ÖKO-10 17,9 49,3 9 356 24 13 93 0,2 58 44 C1 1,9
Mv-Goldenkorn 16,7 47,8 46 399 30 16 156 0,2 58 58 B1 4,0
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1. táblázat Tönkölybúza fajták minősége, Martonvásár, 2013

Fajta
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Amagyarországi szántók mintegy
negyedén termesztett őszi búza

döntő hányada – a Kárpát-medencei
agrikultúra kivételes adottságait érvény-
re juttatva – tradicionálisan legfontosabb
élelmiszereink közvetlen forrása. A
hazai fogyasztási szükségletet meghala-
dó mennyiség évről-évre az élelmiszer-
gazdaságunk legnagyobb külpiaci része-
sedését biztosító gabonafélék meghatá-
rozó portékájaként hasznosul.
Búzaexportunk az ország uniós csatla-
kozását követő években egy kivétellel
mindig meghaladta az 1,5 millió tonnát
(1. ábra). Ugyan a termelők gyakran
hivatkoznak a kereskedelemnek az extra
beltartalmat az árban el nem ismerő
karakterére, de a hazai búzák értékesíté-
si lehetőségeinek mérlegelésekor a piac-
ra jutás, a versenyképesség egyik serpe-
nyőjében a magyar minőség mindenkor
kedvezően ellenpontozza a termesztési
és szállítási költségek által támasztott
korlátok kedvezőtlen hatásait.

A különleges környezeti adottságok,
a kedvező meteorológiai feltételek szük-
séges, de nem elégséges feltételei a jó
kenyér, a kiváló tészta alapanyagának
előteremtéséhez. A gazdálkodó technikai
felszereltségén, szellemi felkészültségén
túl a földtől az asztalig terjedő folyamat-
ban erős láncszemet jelent a minőségi
garanciák alapját biztosító fajta is, és az
azok érvényre jutását, tervezhetőségét
támogató termesztéstechnológia, külö-
nösképpen is a növénytáplálás.

Martonvásáron az egyik több mint
három évtizede megkezdett trágyázási
tartamkísérletben (1. kép) lehetőségünk
van az őszi búzafajták képességeit, telje-
sítményeit különböző N-ellátottságú
talajokon mérni. Évente 15 búzafajta ter-
mőképességéről, mennyiségi-minőségi
értékmérőiről gyűjtünk be információkat
a 0-280 kg/ha hatóanyag határok között,
40 kg/ha adagokkal növekvő N-műtrá-
gya kezelésekben. Mindezek segíthetik a
gyakorlatot, hogy tájékoztatást kapjon a
különböző fajták tápanyag-reakciójáról,
N-műtrágya hasznosító képességéről, az
optimális hatóanyag mennyiség legki-
sebb és legnagyobb mennyiségeiről.

A hosszabb időszakok változatos
időjárása következtében kialakult eltérő
eredményeket az ún. stabilitásanalízis

Tajta és tápláltság: A búzaminőség és 
a minőségstabilitás alapjai

módszerével is górcső alá vehetjük. Ez a
riasztó nevű statisztikai eljárás azonban
nagyon is használható, és korántsem
bonyolult módon értelmezhető ismere-
tek megszerzésére ad lehetőséget.  A
módszer eredményeit megjelenítő ábrák
a koordináta rendszer vízszintes tenge-
lyén – növénytermesztési kísérletek ese-

tében – a környezeti átlagokat (termés,
minőségi paraméter stb.) mutatják. Ilyen
változatos átlagokat például egy adott
évben több tábláról, azonos feltételekkel
beállított kísérletből gyűjthetünk, vagy
egy sok éven keresztül, módosítás nélkül
beállított kísérlet kivédhetetlenül válto-
zékony időjárása idézhet elő. A függőle-

1. ábra Az őszi búza termése és külpiacokon értékesített mennyisége.
Magyarország, 2006-2013.

1. kép Őszi búzák fajtától és N-adagtól függő méret- és színkavalkádja
trágyázási tartamkísérletben. Martonvásár, 2014. április 11. 
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ges tengelyhez a fajták, vagy egyéb más
technológiai tényezők mindenkori aktu-
ális értékei tartoznak. Az azonos fajták
vagy technológiai eljárások pontjait
összekötve kapjuk meg azokat a vonala-
kat, amelyek megmutatják, hogy a víz-
szintes tengelyen balról jobbra haladva,
azaz a környezeti feltételek javulásával
éppen melyik fajtát, melyik műtrágya
adagot, melyik vegyszert stb. érdemes
előnyben részesíteni.

A 2. ábrán az látható, hogy marton-
vásári trágyázási tartamkísérletünkben a
2006-2013 között minden évben vizs-
gált búzafajták (Mv Suba, Mv Toborzó,
Mv Magdaléna, Mv Magvas) eredmé-
nyei szerint a környezeti átlagtól függet-
lenül, tehát az adott minőség kialakulása
szempontjából kedvezőtlen és kedvező
években is a trágyázatlan parcellák (N0)
növényeinek szemtermésében mértük a
legkevesebb sikért. A malmi I. minőség
(≥30%) elérésére alkalmas környezet-
ben a N-hiány mintegy 6%-os sikér
csökkenést okozott. Hiába tehát a jó
minőség elérésére alkalmas fajták kivá-
lasztása, hiába a termesztés környezeti
feltételeinek javulása, a prémium
minőség elérésére lehetőséget adó
évjáratban sem lehet jó malmi minő-
séget tervezni kiváló képességekkel
bíró, de éhező búzákkal. Ugyanakkor a
diagram arra is felhívja a figyelmet,
hogy a jó fajtaszortiment már 120
kg/ha N-felhasználás esetén malmi I.
minőséget eredményezett, illetve 160
kg/ha N-adaggal az optimálisnál ked-
vezőtlenebb környezeti feltételek
között is elérhető volt a prémium
minőségi kategória.

A 2009-2013 közötti kísérleti perió-
dus eredményei (3. ábra) azt igazolják,
hogy fontos vizsgálnunk és megismer-
nünk a fajták eltérő környezetben adott
reakcióit, alkalmazkodóképességük
határait, a rájuk jellemző teljesítmény
érvényre jutásának alapfeltételeit. A jó
malmi minőséget adó Mv Toborzó
kedvezőtlen környezeti feltételek
között a prémium minőségre képes
Mv Subával azonos, a környezeti

átlagot messze, 2-3%-kal meghaladó
sikér elérésére képes. Az Mv Kolo elő-
nye kedvezőtlen termesztési körülmé-
nyek esetén ennél kisebb, de a feltéte-
lek javulása ennél a fajtánál eredmé-
nyezi a legnagyobb minőségi
többletet. Mindez azt jelenti, hogy az

Mv Kolo és az Mv Suba megfelelő táp-
lálással már malmi búzát adó átlagos
években és környezetben is többet, pré-
mium minőséget ad.

Árendás Tamás – Bónis Péter –
Berzsenyi Zoltán – Sugár Eszter –

Láng László

2. ábra Az őszi búza nedvessikér-tartalom alapján meghatározott
minőségstabilitása N-műtrágyázási tartamkísérletben. 

Martonvásár, 2006-2013

3. ábra Őszi búzafajták minőségstabilitása a termés nedvessikér-tartalma
alapján. Martonvásár, 2009-2013
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Akeményítő a búzaszem meghatáro-
zó komponense, az endospermium-

ban a legnagyobb mennyiségben megta-
lálható poliszacharid. Tartalék tápanyag-
ként fontos szerepet kap a szem csírázási
folyamataiban, a liszt alkotóelemeként
pedig befolyásolja az élelmiszeripari ter-
mékek megjelenését, szerkezetét és
minőségét. A keményítő fő alkotó elemei
az amilóz és az amilopektin, glükóz
(cukor) molekulákból épülnek fel.
Szerkezetét tekintve az amilóz egy line-
áris molekula, az amilopektin pedig egy
nagyon nagy méretű, erősen elágazó
láncmolekula. Ismert, hogy a búzakemé-
nyítőben az amilóz és az amilopektin
aránya megközelítőleg 1:3, és ebben a
tulajdonságban csak kis mértékű variabi-
litás fordul elő a vizsgált fajtól vagy a
környezettől függően. A szerkezetbeli
különbségek az amilóz és az amilopektin
között ugyanakkor jelentősek, és ez
befolyásolja a komponensek emészthe-
tőségét. Mivel az amilóz a kevésbé
emészthető, jelenléte megnöveli a
rezisztens keményítő és ezzel együtt a
rostanyag mennyiségét az élelmiszerben.
Az amilóz/amilopektin arány megválto-
zása a keményítőszemcse szerkezetének
és fiziko-kémiai tulajdonságainak, vala-
mint a végtermék minőségének a meg-
változását is eredményezi. Ennek részle-
teit az alábbiakban ismertetjük. 

A tészta tulajdonságai
A tészta reológiai tulajdonságait,

dagasztási igényét a sikérfehérjék meny-
nyisége és minősége határozza meg. Az
erős búzalisztek nagy fehérje tartalom-
mal és jó sikérminőséggel eredményez-
nek megfelelő tészta tulajdonságokat,
vagyis nagy vízfelvételt, farinográfos
tészta -stabilitást és -ellenálló képessé-
get, valamint extenzográfos nyújthatósá-
got. A puhaszemű, kis fehérjetartalmú,
gyengébb sikérminőségű búzalisztből
készült tészta ugyanakkor kisebb vízfel-
vétellel, tészta-stabilitással és -rugalmas-
sággal rendelkezik. A keményítő a tész-
tában natív állapotban van jelen és akár
46% vizet is megköt a tésztakészítés
során. A kis amilóz tartalmú (waxy) és
a nagy amilóz tartalmú búzalisztből
készült tészta szignifikánsan nagyobb
vízfelvétellel rendelkezik, mint a normál

búzaliszt, de ez elsősorban a nagy meny-
nyiségű fehérje és rostanyag jelenlétének
köszönhető. A waxy és nagy amilóz tar-
talmú búzalisztek a puhaszemű búzatí-
pushoz hasonlóan kisebb tésztastabili-
tással rendelkeznek. A waxy búzát raga-
dósabb, kevésbé erős sikér és tészta
jellemzi, mint a normál búzát, miközben
a nagy amilóz tartalmú búzaliszt valmi-
vel erősebb és viszkózusabb tésztát ad. 

Sütőipari minőség
A sikérminőség és a keményítő tulaj-

donságok fontos szerepet játszanak a
kenyér szerkezeti tulajdonságainak, tex-
turájának a kialakításában. A waxy és a
nagy amilóz tartalmú tészta gyenge erős-
sége a fogyasztók által kevéssé kedvelt
kenyérminőséget eredményez. Emellett
a nagy amilóz tartalmú búzából készült
kenyér térfogata is kicsi, míg a waxy
genotípusok kenyértérfogata kicsit
nagyobb, mint a normál búzalisztből
készült kenyéré. A lisztben a waxy búza-
keményítő arányának növelésével a
kenyérbélzet szerkezete porózusabbá
válik, mivel az α-amiláz keményítőbon-
tó enzim számára emészthetőbb kompo-
nensek jelenléte nagyobb mennyiségű
gáz termelődését eredményezi. A tészta
gázvisszatartó képessége ugyanakkor
kicsi, ennélfogva kis amilóz tartalom
mellett nagyon nehezen tudjuk megbe-
csülni a kenyér várható minőségét. A
kenyér minőségét, annak eltarthatósága
is jellemzi. Megállapították, hogy a

keményítő lebomlása valószínüleg a fő
oka a kenyérbélzet romlásának, de az
még sokáig vitatott kérdés volt, hogy az
amilóz vagy az amilopektin-e a kemé-
nyítő azon komponense, mely leginkább
hozzájárul ehhez a romláshoz.
Megállapították, hogy a waxy búzake-
ményítő bekeverésével a kenyérbélzet
több nedvességet tart meg, a kenyér
romlása gátolt, és ezzel a fogyasztható-
ság tartama nő. A kenyér bélzete szigni-
fikánsan puhább marad hét napos tárolás
és újramelegítés után is a normál kenyé-
réhez képest. A waxy búzaliszt hozzájá-
rul továbbá ahhoz, hogy puha, viszkózus
és ragadós kenyérbélzet jöjjön létre,
mely a japán fogyasztók által nagyon
kedvelt. Íly módon tehát a waxy kemé-
nyítő sütőipari alkalmazásának előnye, a
kenyér romlásának lassítása és élettarta-
mának meghosszabítása, valamint egy
olyan újfajta szerkezetű kenyér létreho-
zása, mely puha, viszkózus és ragadós
kenyérbélzettel rendelkezik. A jó minő-
ségű végtermék előállítására alkalmas,
optimális amilóz/amilopektin arányt ezi-
dáig még nem állapították meg.
Megállapították azonban, hogy 20%-nál
kevesebb waxy búzaliszt bekeverése a
kenyérélettartam jelentős mértékű meg-
növekedését eredményezi. Nagyobb
waxy keményítő tartalom (50%-ig)
ugyanakkor kisebb kenyértérfogatot és
sokkal porózusabb kenyérszerkezetet
eredményez, valamint a hagyományos
búzánál nagyobb mértékű keményítő
lebomlást. Ha azonban maximum 40%-
ban helyettesítjük waxy búzaliszttel a
normál típust, akkor nagyobb kenyértér-
fogatot és ragadósabb, nyúlósabb szer-
kezetű kenyeret kapunk. A végtermékek
eltarthatóságának javítására, valamint
textúrájának és egyes funkcionális tulaj-
donságainak módosítására ez tehát a
megállapított optimális arány.
Hasonlóképpen a nagy amilóz tartalmú
búzalisztnek is egyedi tulajdonságai van-
nak. Bár lisztje önmagában gyenge tész-
ta- és sütőipari-minőséget eredményez,
megfelelő arányú bekeverésével javítha-
tó a hagyományos búzaliszt néhány táp-
lálkozástani és funkcionális tulajdonsá-
ga. A nagy amilóz tartalmú búzaliszt leg-
feljebb 50%-ban helyettesítheti a normál
búzalisztet anélkül, hogy az a kenyérmi-

A keményítő tulajdonságainak hatása a búza
feldolgozóipari minőségére
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nőség rovására menne, ugyanakkor a
rostanyag tartalmat szignifikánsan
növelné. 

Tésztaipari minőség
Az egyik legfontosabb tartós étel sok

ázsiai országban a metélt (noodle) tész-
ta, melynek minősége és típusa rendkí-
vül sokféle lehet nyersanyagtól és gyár-
tási módszertől függően. A puha és
rugalmas étkezési minőséggel rendelke-
ző, japán ’white salted noodles’ (udon)
puhaszemű búzából készül, míg a kínai
típusú kemény és rugalmas szerkezetű
’ramen’ és ’yellow alkaline noodle’ tész-
taféléket keményszemű búzából és haj-
dina lisztből állítják elő. A tésztafélék
étkezési tulajdonságaira a búzakeményí-
tő és a liszt tulajdonságai egyaránt hatás-
sal vannak. Lisztkeverékek vizsgálatá-
val megállapították, hogy a főtt tészta
keménysége az amilóz tartalom növeke-
désével és a fehérje tartalom csökkené-
sével nő, míg a tészta tapadóssága csök-
ken. Az ázsiai ’white salted noodle’ elő-
állításához a liszt optimális amilóz
tartalma 21-24%. Ennek eléréséhez álta-
lában hagyományos keményszemű búza
lisztjét keverik waxy búza lisztjével,
hogy csökkentsék az amilóz tartalmat.
Az alacsonyabb amilóz tartalom (waxy)
nagyobb keményítő duzzadást biztosít,
amelynek eredményeként kialakuló
nagy viszkozitású keményítő jobb minő-
ségű ’white salted noodle’ tésztaféle
(Japán, Korea) előállítását teszi lehető-
vé. A nagy amilóz tartalmú liszteknek
kicsi a viszkozitása, ezért jó minőségű
’yellow alkaline noodle’ (Kína) előállí-
tására alkalmasak. Tapasztalatok szerint,
amennyiben a keményszemű búza liszt-
jét 50%-ban keverjük nagy amilóz tar-
talmú búza lisztjével, úgy a durum tész-
ta szerkezeti tulajdonságaihoz hasonló
tésztát kapunk. Összetételét tekintve ez a
tészta a nagy amilóz tartalom miatt nagy
rostanyag tartalommal is rendelkezik,
ezért valójában ’Yellow alkaline noodle’
tészta előállítására csak korlátozottan
használják. A nagy amilóz tartalmú
búzaliszt alkalmazási lehetőségeinek
megállapítása továbbra is kutatás tárgyát
képezi.

Nemesítési programjaink az amilóz
tartalom változatosságának 

növelésére
A köztermesztésben megjelenő faj-

ták között ugyan nincs jelentős különb-
ség amilóz tartalom tekintetében, olyan

Keményítő szemcsék

kis és nagy amilóz tartalmú búza mutáns
genotípusokat azonban már állítottak
elő, melyekben az amilóz és az amilop-
ketin szintéziséért felelős enzimek egyes
génjei nem működnek. Ilyen genotípuso-
kat használtunk fel nemesítési célokra,
hogy európai fajták genetikai hátterében
növeljük az amilóz tartalmat. A kereszte-
zéshez öt eltérő származású, agronómia-
ilag és minőségben különböző búzafajtát
használtunk fel (Solstice, Lona, Koreli,
Ukrainka, Yumai-34). Ezekkel a fajták-
kal három visszakeresztezést végeztünk
és közben minden generációban kb. 400
növényből DNS szinten kerestük a nagy
amilóz tartalmú genotípusokat. Az így
előállított utódokat kalászutód sorokban
elvetettük a szántóföldi kísérletekben,
majd az agronómiai szelekciót követően
vizsgáltuk a vonalak fizikai, beltartalmi
és technológiai tulajdonságait.
Eredményül a 2013. évben már sikerült
azonosítanunk 8-10 olyan stabil vonalat,
melyeknek amilóz tartalma (31-51%)
meghaladja a normál búzáét.
Megfigyeléseink szerint a nagy amilóz
tartalom általában kisméretű búzasze-
mekkel jár együtt, ezért az ezerszem
tömeg is fontos szelekciós szempont
ebben a populációban. Keresztezéseket
végeztünk már létező waxy genotípusok-
kal is acélból, hogy alacsony amilóz tar-
talmú genotípusokat állítsunk elő és
befolyásoljuk a feldolgozóipari minősé-
get és az élelmiszerek eltarthatóságát.
Ebben az esetben az F4 generációig kizá-
rólag szántóföldi szelekció történt. Az F5
generációban már mértük 150 vonal
amilóz tartalmát, amely alapján 33 vona-
lat szelektáltunk további vizsgálatokra.
Ennek a 33 vonalnak 20% alatt volt az
amilóz tartalma, míg a fehérje tartalmuk
10,6% és 16,6% között változott. Ez azt
jelenti, hogy széles variációs lehetőség
áll a rendelkezésünkre, hogy a jövőben
megfelelő, akár többcélú szelekciót
végezzünk és a vonalak egészségre kifej-
tett hatását is vizsgálhassuk.

Konklúzió
A fiziko-kémiai és biológiai módsze-

rek fejlődésének köszönhetően számos
waxy és nagy amilóz tartalmú búza faj-
tát hoztak már létre. Ezen fajták kemé-
nyítőjének és lisztjének számos előnyös
tulajdonsága van. Egyrészt javítják a
élelmiszeripari termékek textúráját és
minőségét, másrészt növelhető velük a
végtermékek rostanyag tartalma és a
rezisztens keményítő mennyisége,
melynek pozitív egészségügyi hatásai is
lehetnek. Ilyen fajták azonban kereske-
delmi forgalomban Európában még nin-
csenek. Nemesítési programunk ered-
ményeként olyan, a különböző általános
vagy speciális feldolgozóipari célnak
megfelelő tulajdonságokkal rendelkező
búza genotípusok előállítását várjuk,
amelyek végeredményben és elsősorban
a végső felhasználók, azaz a fogyasztók
egészségének megőrzéséhez járulnak
hozzá. A területen elért eddigi eredmé-
nyek várhatóan további kutatási témák
indítását is lehetővé fogják tenni, mivel
a búza minőségi tulajdonságait sok
tényező befolyásolja. A búzaszem
keményítő tartalma bár genetikailag
meghatározott, de szintézisében számos
enzim vesz részt, melyek befolyásolják
nemcsak a végső mennyiséget, de az
összetételt és a szerkezetet is. Ezen túl a
környezetnek is jelentős hatása van a
minőségi tulajdonságokra, ami miatt
további genetikailag determinálható
markerek azonosítására lesz szükség.
Nem elhanyagolható szempont a kemé-
nyítő számos feldolgozóipari felhaszná-
lási lehetősége sem (bioetanol előállítás,
állati takarmányozás, műanyagok, fil-
mek és ragasztóanyagok előállítása,
élelmiszeripari felhasználás), amely
újabb utakat nyit a keményítő kutatások
folytatására.

Köszönetnyilvánítás
A publikáció a TÁMOP-4.2.4.A/2-

11/1-2012-0001 azonosító számú
Nemzeti Kiválóság Program – Hazai
hallgatói, illetve kutatói személyi támo-
gatást biztosító rendszer kidolgozása és
működtetése konvergencia program
című kiemelt projekt keretében
azEurópai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozá-
sával valósult meg.

Rakszegi Marianna – 
Némethné Kisgyörgy Boglárka –

Láng László – 
Bedő Zoltán
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Arohamos mértékben fejlődő vilá-
gunkban az élelmiszerekkel kap-

csolatos betegségek előfordulása egyre
gyakoribb. Szinte nincs olyan ember,
akinek élete során ne okozna valamilyen
kellemetlenséget bizonyos étel elfo-
gyasztása, sőt egyes szervezetbe bekerü-
lő élelmiszerek kóros reakciókat is elin-
díthatnak. Az élelmiszerek fogyasztása-
kor fellépő egészségügyi problémák
számának az ugrásszerű növekedése ter-
mészetesen az ilyen jellegű betegségek
szűrésére alkalmas diagnosztikai eszkö-
zök fejlődésének is köszönhető.

A búza és más gabonafajták táplál-
kozási szempontból a legfontosabb élel-
miszereink közé tartoznak, azonban
kedvező élettani hatásaik mellett eseten-
ként allergén források is. Manapság szá-
mos, különböző gabona komponensekre
visszavezethető, különféle mechanizmu-
sú elváltozást ismerünk (pékasztma, irri-
tábilis bél szindróma, glutén intolerancia
stb.). A két leggyakoribb betegség a
búza-, gabonafehérje allergia és a cöliá-
kia (lisztérzékenység). Ezen betegségek
kezdeti klinikai tünetei gyakran átfed-
nek, ami nehezíti megkülönböztetésüket
és diagnózisukat, azonban patogén
lezajlásuk különböző. 

A gabona allergia IgE-mediált reak-
ció, az immunrendszer kóros válaszre-
akciója. A bejutott fehérjéket a szervezet
téves módon idegennek ismeri fel és
ellenük túlzott védekezési reakciót, IgE
termelést indít el. Tünetei hasonlóak az
egyéb ételallergiás tünetekhez: bőr-,
gyomor- és bélrendszeri tünetek, vala-
mint légzőszervi problémák. A tüneteket
befolyásolja az egyén kora, fizikai kon-
díciója és az élelmiszer feldolgozásának
jellege.

A cöliákia (lisztérzékenység) olyan
emésztőrendszerrel kapcsolatos autoim-
mun betegség, melyet a gabonafélék
glutén frakciója indít el. A betegség
kialakulásáért elsősorban bizonyos
genetikai faktorok, környezeti tényezők
felelősek. Az immunválasz során
IgA/IgG antitestek termelődnek. Tünetei
nagyon változatosak. Gyerekkorban jel-
lemző a felszívódási zavarok okozta
súlynövekedésben való elmaradás,
kamaszkorban a krónikus hasmenés.
Általános tünetei a fáradtság, levertség,
súlyveszteség, felszívódási zavarok
főként a vékonybelekben és a bélboholy
elváltozások.

Mindkét esetben hiányosak a cél
molekuláról (antigénről) meglévő infor-
mációink. A cöliákiát kiváltó fehérjék,
elsődlegesen a glutén (sikér) fehérjék,
melyek a prolaminok családjába tartoz-
nak. Az allergiáért felelős fehérje részek
a búza prolaminok és a nem prolamin
jellegű fehérjék között is meglelhetők.
Míg a glutén (sikér) fehérjék esetén
lehetetlen az összes toxikus fehérje
alegység eltávolítása, hiszen ezzel egyi-
dejűleg a kenyérsütési minőségén is ron-
tunk, addig a nem sikér fehérje jellegű
frakciókat vizsgálva megfelelő nagyságú
populáció között találhatunk olyan vona-
lakat, melyek az adott fehérjék valami-
lyen variánsát (alléljét) tartalmazzák. 

A cöliákiához kapcsolódó kétségek
már részletesebben feltártak, a gabona

allergia kutatása és az ehhez kapcsolódó
vizsgálatok nagyobb kihívást és lehető-
séget rejtenek. A tüneteket kiváltó aller-
gének (fehérje alegységek) heterogeni-
tása megnehezíti a vizsgálatokat, ugyan-
akkor ez a tény lehetőséget is ad arra,
hogy olyan irányú kutatásokat végez-
zünk, melyeknek célja, hogy megtalál-
juk azokat a búza fajokat, melyekben
nincsenek, vagy kisebb számban vannak
jelen az allergiások számára ártalmas
fehérje részek (epitópok). Amióta az
utóbbi években a gabona allergiás és a
cöliákiás betegek száma ilyen nagymér-
tékben megnőtt, az allergénmentes búza-
fajták kutatása, nemesítése társadalmilag
elvárt. 

A korábbi kísérletek azt mutatják,
hogy a kenyérbúza (T. aestivum) és a

Lisztérzékenység kontra gabona allergia
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Az utóbbi években előtérbe került a
természetes eredetű, nagy hozzáa-

dott értéket hordozó, teljes értékű, egész-
séges élelmiszerek iránti igény. Ennek
megfelelően fokozatosan megjelentek az
alternatív növényekből készült feldolgo-
zott élelmiszerek, melyek számos, iga-
zoltan egészségvédő hatású, biológiailag
aktív összetevőt tartalmaznak. Így került
a figyelem középpontjába az alakorbúza
(Triticum monococcum L.) is, mint
különleges élelmiszeripari alapanyag. 

Az MTA ATK Génmegőrzési és

Organikus Nemesítési Osztályának fel-
adata a búzával rokon fajok kiaknázása,
ezen belül az alakor nemesítése is. A
több mint 10 éve indult alakorbúza kuta-
tás szolgáltatta az alapját az Alkobeer
konzorciális pályázatnak, melynek célja
alakorból készült sör előállítása. 

Az Intézet feladata a projekten belül
az alakor búza nemesítése, beltartalmi
tulajdonságainak vizsgálata, és vetőmag-
termesztési technológiájának kidolgozá-
sa. A konzorcium további tagja a Körös-
Maros Biofarm Kft., feladatuk az alakor-

termesztés üzemi technológiájának és a
biotermék tárolástechnológiájának
kidolgozása. Az alakorsör gyártástech-
nológiájának és receptúrájának kidolgo-
zásáért a Budapesti Corvinus Egyetem
Sör- és Szeszipari Tanszéke felelős.  A
projekt célja nemcsak egy új, innovatív
termék kifejlesztése és piacra juttatása,
hanem az összetett élelmiszerek gyártási
szintű ellenőrzési és tanúsítási rendsze-
rének kidolgozása is, mely utóbbit a
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. irá-
nyítja.  
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tönköly búza (T. spelta) közötti szoros
genetikai kapcsolat ellenére a tönköly
búzából készült termékek fogyasztása
kedvezőbb toleranciát mutatott a búza
allergiában szenvedő betegek körében.
Az európai tönköly búza fajták immung-
lobulin (Ig) reaktivitását vizsgálva a
különbséget a vízoldható fehérjék cso-
portjában találták. Hasonló eredménye-
ket kaptak egy ausztrál spelta genotípus
esetében is, melyben az allergiát kiváltó
expanzin gén mutációját fedezték fel,
lehetőséget látva benne, hogy az ebből
készült termékeket az allergiás betegek
majd fogyaszthatják.

Ezekből az előzményekből és lehető-
ségekből kiindulva kutatóintézetünkben
egy olyan projekten dolgozunk, melynek
fő célja, hogy a kenyérbúza és spelta
genotípusokban jelenlévő vagy éppen
hiányzó IgE-mediált immunreaktív
fehérjéket és szekvenciákat azonosítsa.
A vizsgált európai és ausztrál spelta faj-
ták részletes fehérje összetételét külön-
böző elválasztási módszerekkel: kroma-
tográfiával (HPLC), egy új mikroanaliti-
kai eljárással, a  Lab-on-a-chip
technikával, továbbá egydimenziós
(SDS- , A-PAGE) és kétdimenziós géle-
lektroforézissel határoztuk meg. Össze-
hasonlítva a búza és spelta fehérje össze-
tételét, mind a prolamin, mind a nem
prolamin jellegű fehérjék összetétele
között  szignifikáns különbség figyelhe-
tő meg. 

Ezeknek a fehérje analitikai kísérle-
teknek a még specifikusabb igazolása-
ként DNS vizsgálatokat is végeztünk.
Publikált adatok és adatbázisokban fel-
lelhető adatok alapján összegyűjtöttük az
allergénként azonosított szekvenciákat

és ezeket a vizsgált spelta fajtákon tesz-
teltük (tioredoxin, profilin, alfa-amiláz
inhibitor, különböző enzimek). Jövőbeni
terveink között szerepel, hogy ezeket a
specifikus markereket alkalmazva egy
multi-assay módszert dolgozzunk ki,
mely alkalmas lehet a martonvásári spel-
ta gyűjtemény és nemesítési vonalak
allergenitásának szűrésére. Ezek a mole-
kuláris biológiai tesztek hasznos eszkö-
zei lehetnek nemcsak a növénynemesí-
tőknek, akik ezek segítségével azonosít-
hatják azokat a genotípusokat,
búzafajokat, melyek az allergiás betegek
számára is fogyaszthatók, hanem az élel-
miszeripar számára is, akik alapanya-
gokból és feldolgozott élelmiszerekből
kívánják az allergén komponenseket
kimutatni. 

A kutatások jelenlegi állása szerint a
búzával kapcsolatos betegségek kezelé-
se az allergén fehérjéket tartalmazó
gabonák és ebből készült termékek
étrendből történő teljes elhagyásával
lehetséges. Amíg azonban a jelentős
egészségügyi kockázatot hordozó jelen-
ség kiváltó okainak elméleti háttere nem
tisztázott, addig a probléma kezelése is
csak részlegesen lehetséges. Az általunk
elvégzett és tervezett kísérletek eredmé-
nyei számos tudományos és ipari terület
munkájának sikeréhez járulhatnak
hozzá. A vizsgált búzafajok alkalmasak
lehetnek a speciális fogyasztói igények
kielégítésére, ezáltal bővülhetne a búzá-
ra érzékeny népesség számára elérhető
termékek köre. 

Fontos kihangsúlyozni, hogy a témá-
val foglalkozó kutatás feltételezi az
interdiszciplináris gondolkodást. A
gabona-kémia (ezen belül a molekuláris

biológia), a növénynemesítés, a tápláko-
zás- és orvostudomány területén jártas
szakemberek szoros együttműködésére
van szükség. Ugyanis a legnagyobb kihí-
vást az jelenti, hogy úgy kell allergén-,
vagy gluténmentes termékeket fejleszte-
ni és gyártani, hogy eközben a funkcio-
nális tulajdonságok minimálisan káro-
sodjanak és a termék minősége (beleért-
ve az állagot és az ízt is) a lehető
legkevésbé csökkenjen. Ezért elenged-
hetetlen szerepe van a technológusoknak
is ebben az együttműködésben.

Fontos kiemelni azt is, hogy amíg a
cöliákia előfordulása a kaukázoid (euro-
pid) rasszban, tehát Magyarországon is
nem több mint 2%, addig annak a popu-
lációnak az aránya, akinek különféle
mechanizmusú és súlyosságú érzékeny-
sége/allergiája van a gabonaneműekkel
szemben, 15% felett van. A legsúlyosabb
betegség kétségkívül a cöliákia, de az
egyéb, például allergiás betegek száma
sokszorosa a lisztérzékeny betegek szá-
mának.  Fontos célunk lehet tehát, hogy
olyan termékek szülessenek – alap-
anyagként, a sor elején a nemesítés által
– amelyek, ha a cöliákiások számára
nem is, de legalább az allergiás betegek
számára megoldást jelenthetnek.

A kutatásokat a TÁMOP-4.2.2.A-
11/1/KONV-2012-0008 számú, „Élelmi-
szerek és sportélelmiszerek újszerű nyo-
monkövetési rendszerei, eredetvédelme
és a biztonságosságuk garantálása anali-
tikai, sport- és táplálkozás-élettani vizs-
gálatok révén” című pályázat  támogatta.

Kovács Annamária – Juhász Angéla
– Békés Ferenc – Láng László –

Bedő Zoltán

Martonvásári búzából készült az első magyar
biosör
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1. táblázat Alakorfajták mikroelem és zsírban oldódó vitamin 
(α-tokoferol) tartalma

Vizsgált Mikroelem tartalom (ppm) E vitamin 
genotípusok (ppm)

Cu Fe Zn Mn K Se α-tokoferol

Mv Alkor 8,7 37,0 66,9 29,1 5538,2 0,5 25,7
Mv Menket 8,5 38,1 33,7 40,6 4693,3 0,7 20,8
Alakor fajtajelölt 8,6 29,6 55,1 42,4 6037,3 0,6 24,9
Őszi búza kontroll 5,5 27,2 27,5 25,6 4168,6 0,5 11,9

A martonvásári kutatások alapja a
már korábban nemesített Mv Alkor fajta
(1. kép) volt. A pályázat keretein belül
folyó nemesítés eredményeként két
további alakorfajta született: az Mv
Menket féltörpe fajta (2. kép) és egy ala-
kor fajtajelölt, melyet 2013-ban jelentet-
tünk be állami elismerésre. A létrejött
fajták nemesítésénél a magas beltartalmi
értékek (kiemelkedő antioxidáns-, nyo-
melem- és vitamintartalom) megőrzése
mellett hangsúlyos volt, hogy a létrejövő
gabona alkalmas legyen nagyüzemi öko-
lógiai termesztésre, valamint söripari
alapanyag előállítására is. Vizsgálataink
megerősítették, hogy a különböző alakor
genotípusok mikroelem- és zsírban
oldódó vitamintartalma (α-tokoferol)

1. kép Mv Alkor alakorfajta 2. kép Mv Menket féltörpe
alakorfajta 

3. kép Alakor biosör 

kiemelkedően magas, ami funkcionális
élelmiszerek előállítására teszi alkalmas-
sá őket (1. táblázat).

Az alakorsör (3. kép) 2013-ban
készült el és 2014-től már az üzletek pol-
cain is találkozhatunk vele.

A projekt a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség (Alkobeer_TECH-08-A32-
2008-0423) és a TÁMOP-4.2.2.A-11-1-
KONV-2012-0008 pályázat támogatásá-
val valósult meg.

Megyeri Mária – Mikó Péter –
Lángné Molnár Márta – 

†Kovács Géza

Durumbúza fajták technológiai minősége 
őszi vetésben

Adurumbúza nagyüzemi termesztése
mindössze három évtizedes múltra

tekint vissza Magyarországon, termőte-
rülete pedig még jelenleg is alig haladja
meg az őszi búza vetésterületének 1%-
át. Ez részben a durumbúza biológiai
adottságainak, másrészt a fogyasztói
szokások hatásának következménye. A
durumbúza eredetileg a mediterrán
országok gabonája volt, azonban a több
évtizedes, célirányos nemesítői munká-
val napjainkra már a termesztők rendel-

kezésére állnak olyan fajták, melyek ter-
mésbiztonsága megközelíti az őszi búzá-
ét. A fogyasztói szokások is változnak. A
durumbúzából készült, kiváló főzési
tulajdonságú termékek piaci részesedése
növekvő tendenciát mutat. A változás a
durumbúza termőterületének növekedé-
sén, valamint a feldolgozóipari kapacitás
bővülésében is tetten érhető. A vetésterü-
let az 1980. évi 200 ha-ról 2012-re
12000 ha fölé nőtt és új malmok épültek
a hazánkban előállított termény feldol-

gozására. A durumbúza a nemzetközi
piacokon is jó áron és az évek többségé-
ben biztonságosan értékesíthető élelmi-
szeripari alapanyag. A faj termesztésével
jelenleg még csak a növénytermesztő
gazdaságok szűk köre foglalkozik, pedig
a hazai körülmények között nemesített
fajták Magyarország területének nagy
részén biztonságosan megteremnek, sőt
több körzetben gazdaságosság tekinteté-
ben az őszi búzával is felveszik a ver-
senyt. 
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A cím megfogalmazása azok számá-
ra, akik a fajt kevésbé ismerik, minden
bizonnyal magyarázatra szorul. Miért is
emeljük ki, hogy ősszel vetett durumbú-
zák technológiai minőségét vizsgáltuk?
A hazánkban termelt durumbúza túlnyo-
mó része ősszel vetett gabonatáblákról
származik. Az ősszel vetett állományok
hazai viszonyok között az évjáratok
túlnyomó többségében biztonságosab-
ban termeszthetők és jelentősen több
termés elérésére képesek, mint a tava-
szi vetésűek. A tavaszi durumbúzákra is
igaz az a megfigyelés, miszerint a
„tavaszbúza, ravasz búza”, azaz, ha nem
sikerül időben elvetni és még az évjárat
sem alakul kedvezően (korai felmelege-
dés, szárazság), akkor nagyon kevés
lehet a termés. A címben szándékosan
kerültük az őszi durumbúza megneve-
zést, hiszen a vizsgált fajták többsége
tavasszal vetve is szárba megy, tehát
fakultatív, vagy más néven járó típusú
gabonákról van szó. Valódi őszi típusú
fajtákat az ukrán, orosz, szlovák, német
(itt igen kicsi arányban) és a martonvá-
sári fajtakörben lehet azonosítani. Ezek a
fajták a kenyérbúzából beépített, a ver-
nalizációs igényt meghatározó Vrn géne-
ket hordoznak és az őszi búzafajtákhoz
hasonlóan tavasszal vetve nem mennek
szárba, termést nem hoznak (1. kép). 

Kísérletünkben négy egymást követő
évben (2010-2013) 9 országból szárma-
zó 70 durumbúza fajta és nemesítési
törzs nedvessikér-tartalmát, sikér- és
sárga indexét vizsgáltuk. A nedvessikér-
tartalom az MSZ6383:2012 szabvány

szerint durumbúza tételeknél meg kell,
hogy haladja a 30%-ot. A sikér index
lényeges tésztaipari minőségi tulajdon-
ság. Értéke minél nagyobb, a képződő
sikérváz annál erősebb. Az erős sikérváz
főzéskor képes visszatartani a hidratáló-
dó keményítőszemcséket, így a tészta
felszíne nem lesz ragacsos. A sárga index
– ami a sárgapigment-tartalommal szo-
rosan kapcsolt tulajdonság – meghatáro-
zása a tésztaiparban elterjedt színméré-
sen alapul. Minél nagyobb az értéke, a
száraztészta színe annál sárgább lesz,
ami javítja a termék piacképességét. A
vizsgált genotípusok száma országon-
ként eltérő volt, 3 (román) és 16
(magyar) között változott. 

Eredményeink szerint a vizsgált
durumbúza fajták és törzsek technológiai
minőségi tulajdonságai széles intervallu-
mon belül változtak. A statisztikai szá-
mítások alapján a fajták hatása a sikér
index esetén volt a leginkább meghatáro-
zó (H = 0,952), azaz ez a tulajdonság a
legkevésbé környezetfüggő. A 0,8-es
ismételhetőséget meghaladó értéket szá-
mítottunk a sárga index adatok alapján,
míg a technológiai minőségi tulajdonsá-
gok közül a nedvessikér-tartalom függött
legkevésbé a genotípustól. 

Az 1. ábrán vizsgálati eredményein-
ket országonkénti bontásban ismertetjük.
A négyéves átlagadatok alapján vala-
mennyi fajta nedvessikér-tartalma meg-
haladta a 32%-ot. Kimagaslóan nagy
adatokat mértünk a török fajtáknál. Az
őszi durumbúza fajták többsége az olasz
fajtákéhoz hasonló sikértartalmú volt.
Két új durumbúza fajtánk, az Mv
Pennedur és az Mv Hundur nedvessikér-
tartalma átlagos, ez a szint kellő biztosí-
tékot jelent a szabványban meghatáro-
zott határérték teljesítéséhez. A sikér
indexnél rendkívüli változatosság figyel-
hető meg. Az átlag alapján a német,
román és olasz fajták sikérszerkezete
volt a legerősebb, de a hazai fajták
között is található 85-öt meghaladó érté-
kű fajta, ami a kiváló minőségi kategória
küszöbértéke. A sikér indexet tekintve
az Mv Pennedur ebben a kísérletben a
legkiválóbb genotípusok között szere-
pelt. Korábbi megfigyeléseink alapján
ez a fajta évjárattól és agronómiai
kezeléstől függetlenül rendkívül erős
sikérvázat képez. Ez a tulajdonság
különösen az erős hőstresszel terhelt
szemtelítődési időszakkal jellemezhető
évjáratokban értékelődik fel, hiszen
ilyenkor a fajták többségének sikérerős-

sége a tartalékfehérje-összetételben
bekövetkező változás miatt erősen lero-
molhat.   

Az ábráról leolvasható, hogy az oszt-
rák és a német nemesítők a sárgapig-
ment-tartalom növelését különösen fon-
tosnak tekintették. A magyar fajtáknál ez
a tulajdonság tág határok között válto-
zott, azonban figyelembe kell venni,
hogy a vizsgált genotípusok között több
mint harminc éve minősített fajták is
szerepeltek. A céltudatos szelekció ered-
ményeként a nagy sárga index már az
újabb hazai fajtákban is kimutatható. Az
Mv Hundur fajtánk valamennyi hazai
vizsgált fajta között a legnagyobb
értéket érte el és nemzetközi összeha-
sonlításban is a legnagyobb sárga
indexű fajták között található.

Eredményeink igazolták, hogy őszi
vetésben a hazai nemesítésű új őszi
durumbúza fajták technológiai minősége
versenyképes a tradicionális termőterü-
leten előállított fajtákéval.

Vida Gyula – Veisz Ottó

1. ábra Ősszel vetett durumbúza faj-
ták és törzsek technológiai minősége.

A piros vonal az Mv Pennedur, a
zöld az Mv Hundur értékét jelöli.

Martonvásár, 2010-2013.

1. kép Fakultatív (balról) és őszi
durumbúza fajta (jobbról) tavaszi

vetésben
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Anormalizált vegetációs index
(Normalized Difference Vegetation

Index) dimenziómentes mérőszám, mely
a vizsgált terület vegetációs aktivitását
fejezi ki. A távérzékelésen alapuló
NDVI felhasználásával egyszerre nagy
térség növényzetéről, annak fenológiai
ciklusáról, produktivitásáról és állapotá-
ról kaphatunk objektív információt,
valamint hosszabb időbeli skálán vege-
tációs index idősort állíthatunk fel. A
műholdképek spektrális elemzése első-
sorban regionális szintű elemzéseket
tesz lehetővé, míg a szabadföldi, optikai
merőműszerek alkalmazása táblaszintű
értékelésekre ad lehetőséget.
Felhasználható a növényállomány fejlő-
désének monitoringjára, egészségi álla-
potának felmérésére, nitrogénellátottsá-
gának gyors mérésére, a nitrogénhiány
területileg differenciált meghatározására
és pótlására. Létezik a műszernek olyan
változata, mely permetező szórófejet
vezérel, így csak ott történik permetezés,
ahol növény is van, csökkentve ezzel a
költségeket, valamint a környezet terhe-
lését is. Az adatok használhatóak termés,
biomassza akkumuláció és növekedési
ráta előrejelzésére, talajborítottság és
korai növekedési erély, öregedési folya-
mat ütemének becslésére, valamint bio-
tikus és abiotikus stressz jelenlétének
kimutatására. A mérési módszer azon
alapul, hogy a növényi levelekben talál-

Hogyan jellemezhetjük ’NDVI’-val 
a zöld növényi felületet?

2. kép GreenSeeker alkalmazása őszi búza fajtakísérletben, DEV45 fejlődési
fázisban. Martonvásár, 2013

1. kép GreenSeeker alkalmazása a
DROPS projektben, DEV83 fejlődé-

si fázisban. Martonvásár, 2012

ható klorofill molekulák a fotoszintézis
során a fényt a látható vörös tarto-
mányban nagymértékben elnyelik, míg
az infravörös tartományban visszave-
rik, így az infravörös és a vörös fényin-
tenzitások arányosításával képzett inde-
xek szoros összefüggésben állnak a
növényi szövet klorofill tartalmával,
fotoszintetikus aktivitásával. Az egész-
séges növény elnyeli az őt érő vörös fény
nagy részét és visszaveri az infravörös
fény közel felét (1. ábra). 

A vegetációs index –1 és +1 közötti
tartományban lehet, a hó, a vízfelület és
a felhők negatív értéket mutatnak, nullá-
hoz közeli mérések a növényzet hiányát
jelzik, míg a növényállomány pozitív
NDVI értékkel bír.

Az EU FP7 DROPS projekt kereté-
ben intézetünk már két éve alkalmazza a
vegetációs index mérésére kifejlesztett
kézi műszert, a GreenSeeker-505 mérő-
készüléket (1. kép). Mérési elve a távér-
zékelésnél alkalmazottéval megegyezik,
tehát a látható vörös tartományban és a
közeli infravörös tartományban méri a
növényzet fényvisszaverését. Ugyan -
akkor a méréshez használt hullámhossz
tartományok eltérőek, a teljes látható
vörös spektrum helyett a műszer csak a
660 nm körüli 25 nm-es tartományban
érzékeny. A közeli infravörös tartomány-
ban az érzékenység szintén csak a 770
nm körüli 25 nm-es tartományra korláto-
zott. Az alkalmazott szűkebb spektrum-
tartományok azzal az előnnyel rendel-

1. ábra A növények fényvisszaverő képessége
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keznek, hogy finomabb differenciálást
tesznek lehetővé a növények, parcellák
között. A mérést tiszta, napos, szélmen-
tes időben, száraz növényen kell elvé-
gezni, az állomány feletti 50 cm-es
magasságban. A növény bármely fejlő-
dési fázisában kivitelezhető, egészen a
keléstől az aratásig, attól függően, hogy
mi a kísérlet célja, mikor van a vizsgált
stressz csúcspontja. Mivel a szárazságtű-
rés javítása hazánk kontinentális, szára-
zságra hajló klímája miatt állandó és
szinte minden növényre vonatkozó cél-
kitűzése a növénynemesítésnek, ezért
egyre inkább előtérbe kerülnek olyan
mérési módszerek, melyekkel kapcsola-
tot keresnek a növényen mért fiziológiai
paraméterek változása, a szárazságtűrés
és a terméshozam között. Intézetünkben
2012 tavaszától vizsgálunk 188 különbö-
ző durumbúza fajtát, tájfajtát és izogén
vonalat, öntözött és természetes csapa-
dék-ellátottságú körülmények között, s
figyeljük a szárazság stresszre adott
NDVI értékük változását. Keressük azo-
kat a genotípusokat, melyek vízhiány
esetén is magas vegetációs indexet
mutatnak a tenyészidőszak végén.

Méréseinket kalász hasban (DEV45),
virágzás (DEV65), valamint korai via-
szérés (DEV83) fejlődési stádiumban
végezzük.   Az utóbbi két vizsgálati idő-
szakban kaptunk szignifikáns különbsé-
get a mért NDVI értékekben a két eltérő
vízellátottsági kezelésben, ezért ezekben
az időpontokban tartjuk fontosnak a
méréseket végrehajtani. 2013-tól minő-
sített fajtáink és minősítés előtt álló tör-
zseink NDVI értékeit rögzítjük öt feno-
lógiai fázisban, kalász hasban (DEV45),
kalászolás (DEV59), virágzás (DEV65),
tejesérés (DEV77) valamint korai via-
szérés (DEV83) során (2. ábra).
Parcellánként átlagosan 50 rögzített
mérési adatból kapjuk meg az adott
genotípus indexét. A tavalyi év csapadé-
kos májusának következménye, hogy
virágzástól a tejesérés bekövetkeztéig
nem volt szignifikáns különbség a méré-
si eredmények között, viszont a korai
viaszérés időszakában 0,6 feletti NDVI-t,
vagyis még aktív fotoszintetikus aktivi-
tást mutatott az MV06-11-es törzsünk, az
Mv Lucilla, Mv Béres, Mv Kolo, Mv
Toldi, Mv Kolompos fajtánk. 0,4 alatti
NDVI-val rendelkezik az Mv Toborzó

fajtánk, de koraiságából fakadóan ez az
érték várakozásunknak megfelelő volt,
hiszen ennek a fajtának a fenológiai cik-
lusa eltérő. Virágzáskor tapasztalható a
vegetációs indexben növekedés, a
nagyobb zöld növényi felület és fotoszin-
tetikus teljesítmény is mutatja, hogy
intenzív fajtáink mennyire érzékenyek az
ebben az időszakban rendelkezésükre
álló nedvesség és tápanyag mennyiségé-
re, a hőmérséklet alakulására.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a
GeenSeeker-505 mérőműszer – habár
súlyából (17 kg) fakadóan hosszú ideig
nehéz az optimális magasságban tartani –
könnyen kezelhető, megbízható, s mivel
nem destruktív, az NDVI érték rögzítése
tetszőleges számban történhet a vegetáci-
ós időszakban. A fajták tulajdonságainak
ismeretével egybefűzve, több év mérési
eredményeit felhasználva azt várjuk,
hogy a teljesítmény becslésére is alkal-
massá válhat ezeknek a kézi optikai
mérőműszereknek az alkalmazása.

A kutatásokat az EU FP7 DROPS
(FP7-244374) és az EU_BONUS_12-1-
2012-0017 jelű pályázatok támogatták.

Bányai Judit - Láng László

2. ábra Öt fenológiai fázisban mért NDVI értékek alakulása őszi búza fajtakísérletben. Martonvásár, 2013
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Akalászos gabonák vízforgalmának
és vízhasznosító képességének

pontos ismerete alapvető jelentőségű a
szárazságtűrés javítását célzó nemesítő
munkában. Mivel Magyarországon
nem kifizetődő a kalászosok, ezen
belül is az őszi búza öntözéses termesz-
tése, ezért a globális klímaváltozás
hatásaiként jelentkező időjárási szélső-
ségek, különösen az aszály jelentős ter-
méscsökkentő tényező. A szántóföldi
termesztés során a rendelkezésre álló és
a talajban raktározott vízkészletekkel
kell gazdálkodni, melyhez a termelők-
nek az egyes víztakarékos agrotechni-
kai eljárások mellé a vízkészleteket jól
hasznosító fajtákra van szükségük. A
növények vízforgalmának alapja a
gyökérrendszer fejlődése, melynek
pontos, a teljes tenyészidőszakot lefedő
vizsgálata eddig komoly nehézségekbe
ütközött. Az MTA ATK Mezőgazdasági
Intézet Kalászos Gabona Rezisztencia
Nemesítési Osztályon egy sikeres
TÁMOP pályázat támogatásával lehe-
tőség adódott egy amerikai technológi-
án alapuló (CID-Bioscience Ltd.) in
situ gyökérszkenner rendszer beszer-
zésére, melynek segítségével modellkí-
sérletben és szántóföldi körülmények
között is nyomon követhető a gyökér-
rendszer fejlődése és a gyökérzet
lebomlási folyamata is. A rendszer
alapját egy 360°-ban a hossztengelye
körül elfordulni képes szkennerfej adja,
mely a talajba elhelyezett átlátszó falú
polikarbonát csövekbe illeszthető bele
(1. kép). A módszer alapműködése sze-
rint a növényállományokban elhelye-
zett csövek falát a gyökerek körbenö-
vik, és színben jól elkülönülnek a hátte-
ret adó talajtól. Az elkészített 20 cm ×
21 cm méretű felvételeket szoftver
segítségével elemezhetjük, melynek
eredményeként számszerűsíthető a
gyökerek hossza, átmérője, térfogata,
az elágazások száma és struktúrája (2.
kép).

A gyökérvizsgálatokat üvegházi
modellkísérletben végeztük, ahol 1000
literes tenyészedényekbe a szántóföldi
sortávnak és tőszámnak megfelelően
ültettünk jarovizált őszi búza növénye-
ket. A vizsgált fajtákat a genomban
található törpeségi gének alapján
választottuk ki, mely gének nemcsak
a növénymagasságot szabályozzák, 2. kép: A gyökérzet elemzése a RootSnap programmal

1. kép: A CI-600 típusú gyökérszkenner

Gyökeres változások
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hanem feltehetően a gyökérzet fejlő-
dését is befolyásolják. Modell -
növénynek az Mv Pálma (nincs Rht
gén), az Mv Karéj (Rht1) és Mv
Karizma (Rht2) fajtákat választottuk,
mely fajták növénymagassága a szán-
tóföldi megfigyelések alapján azonos.
A kísérletben a talaj 3 különböző szint-
jén mértük a gyökérzet fejlettségét, a
felszíntől számított 30 cm, 60 cm és 90
cm-es mélységekben (3. kép). A fajták
gyökérfejlődésének dinamikáját vizs-
gáltuk optimális vízellátás mellett,
valamint szimulált aszályhelyzetben is.
A vízhiányos állapot kialakulását köve-
tően, mely a kalászolás időszakára
esett, a stresszkezelt állományok vízel-
látását is helyreállítottuk, ezzel azt
vizsgáltuk, hogy a növények gyökér-
fejlődése fokozódik-e a nedves felső
talajrétegben. Eredményeink alapján
jelentős különbség van a fajták gyökér-
tömegében optimális vízellátás mellett
is, de a különbség általában nagyobb
volt aszályos körülmények között. 

A vízmegvonás jellemzően foko-
zott gyökérfejlődést indukált,
különbség ennek mértékében volt,
valamint abban, hogy a talaj melyik
rétegében zajlott. Az Mv Karizma,
mely szántóföldi kísérletekben is
bizonyította jó stressztűrő képessé-
gét, jellemzően fejlettebb gyökérzet-
tel rendelkezett még optimális vízellá-
tás mellett is, mint a másik két fajta, és
az Mv Karizmánál tapasztaltunk foko-

zott gyökérfejlődést a talaj felső régió-
jában a stresszkezelt majd újra öntözött
állományban (1. és 2. ábra).

Az általunk használt mérőrendszert
úgy alakították ki, hogy szántóföldi
körülmények között is használható
legyen. Erre a célra 1,8 méter hosszúsá-
gú mérőtubusok állnak rendelkezésünk-
re, melyeket a talajfelszínhez képest 45
fokos szögben, speciális fúróberende-
zéssel juttathatunk a növényállományok
alá. A szántóföldi kísérletek folyamat-
ban vannak, ezeknek az előnye, hogy
bolygatatlan, természetes szerkezetű
talajban lehet vizsgálni a gyökérzet fej-
lődését, hátránya, hogy nehezebb a kör-
nyezeti feltételek, elsősorban a talajned-
vesség szabályozása.

Köszönetnyilvánítás:
A kutatáshoz szükséges eszközök

beszerzése valamint a segédszemélyzet
foglalkoztatása a TÁMOP 4.2.2.A-
11/1/KONV-2012-0064 számú projekt
által biztosított forrásból valósult meg.
A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-
2012-0001 azonosító számú Nemzeti
Kiválóság Program – Hazai hallgatói,
illetve kutatói személyi támogatást biz-
tosító rendszer kidolgozása és működ-
tetése országos program című kiemelt
projekt által nyújtott személyi támoga-
tással valósult meg. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg.

Varga Balázs – Veisz Ottó

3. kép Gyökérvizsgálat az
üvegházban

1. ábra Őszi búzafajták gyökérhossza a talaj 25 cm-es szintjén 
limitált vízellátásnál

2. ábra Őszi búzafajták gyökérhossza a talaj 90 cm-es szintjén 
limitált vízellátásnál
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Abúza valamennyi kórokozója közül
– a gomba által termelt mikotoxinok

miatt, melyek jelentős mennyiségben fel-
halmozódhatnak a termésben – a kalász-
fuzárium kiemelt figyelmet érdemel.
Természetes körülmények között a beteg-
ség nem jelenik meg minden évben olyan
mértékben, ami megbízható eredmények-
kel szolgálhatna a vizsgált búza genotí-
pusok ellenállóságáról. A nemesítési gya-
korlatban ezért mesterségesen fertőzött
szántóföldi kísérletben vizsgáljuk a
rezisztencia/tolerancia mértékét. 

Egy búzanövény kalászfuzárium-
rezisztenciája több alkotórészből tevődik
össze, melyek együttesen járulnak hozzá
a fertőződés mértékének csökkentéséhez.
Napjainkig öt típust írtak le: I: a fuzárium
kalászszövetbe való bejutásával szembe-
ni ellenállóság; II: a kalászban történő
terjedéssel szembeni ellenállóság; III:
dezoxonivalenol felhalmozódásának gát-
lása; IV: szemfertőződéssel szembeni
rezisztencia; V: tolerancia. A nemzetközi
és a hazai szakirodalom szerint a búza-
fajták kalászfuzárium-ellenállóságá-
nak kialakításában kétségtelenül az I.
és II. típusnak van kiemelkedő szerepe.
Az I. típus azért jelentős, mert a kezdeti
fertőződést gátolja vagy csökkenti
annak valószínűségét, hogy a fuzárium az
állomány növényeinek jelentős részébe,
illetve egy kalászon belül több infekciós
ponton is behatoljon. A gomba kalászba
jutását követően azonban a II. típusú
ellenállóság jelentősége nő meg azáltal,
hogy megakadályozza a fertőződés
továbbterjedését a kalászorsón keresz-
tül a szomszédos, majd onnan a távo-
labbi kalászkákra. Az igazán hatékony
védekezés érdekében a búzafajtáknak
mindkét ellenállósági típussal szüksé-
ges rendelkezniük.

Permetezéses inokuláció során
virágzásakor – a búza kalászfuzárium-
fertőzésre legérzékenyebb időszakában –
a parcellákban a kalászok teljes felületét
bevonjuk laboratóriumban felszaporított
ivartalan spórák (makrokonídiumok)
tömegével. Körülbelül két hét elteltével
megfigyelhető, hogy a növényállomá-
nyában az I. típusú rezisztenciának
köszönhetően a kezdeti tünetek megjele-
nése milyen mértékű (1. kép), az érés
előrehaladtával azonban a fertőződést

1. kép Kezdeti fertőződéssel szembeni (I. típusú) ellenállósággal nem 
rendelkező búza kalászaiba a fuzárium többszörös fertőzési ponton is 

bejuthat. (20. nap)

a búza I. és II. típusú ellenállósága
már együttesen határozza meg. Ez az
úgynevezett szántóföldi rezisztencia,
ekkor már külön nem értékelhetők az
egyes rezisztenciatípusok. 

A II. típusú ellenállóság a kezdeti
fertőződéstől függetlenül is vizsgálható,
mégpedig a kalászkainjektálás módsze-
rével. Ekkor kalászonként mindössze
egyetlen kalászkának a két alsó virágába
juttatunk fertőzőanyagot, miközben a
belső toklászon sebzést ejtünk, elősegít-
ve ezzel a kezdeti fertőződés kialakulá-
sát. A kisebb mértékű II. típusú ellenálló-
sággal rendelkező búzákban a kalászfu-
zárium-tünetek hamarabb jelennek meg
az injektálás helyén, gyorsabban terjed-
nek a kalászorsóba, majd azon keresztül
a szomszédos kalászokra. A legfogéko-
nyabb genotípusokon az injektált kalá-
szokon kivétel nélkül jellemző a kalász-
csúcs elhalása is (2. kép).

A termesztett búzafajták kalászfuzá-
riummal szembeni rezisztenciája között
jelentős eltérések lehetnek, ezért fontos
feladat az ellenállóság, illetve fogékony-
ság mértékének meghatározása. A vizs-
gálatok eredményeink ismeretében kivá-
laszthatók azok a genotípusok, melyek

Búza kalászfuzárium-rezisztencia vizsgálatok
mesterségesen fertőzött tenyészkertben

2. kép A kalászfuzárium-érzékenység
jellemző tünete a kalász csúcsának

elszáradása. (10. nap)

termesztése a betegségnek kedvező
években kisebb kockázatot jelent. Az
MTA Agrártudományi Kutatóközpont
Mezőgazdasági Intézetének kalászfuzári-
um-tenyészkertjében már több mint egy
évtizede mindkét inokulációs módszer-
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rel vizsgáljuk a martonvásári őszi
búzafajták, fajtajelöltek és nemesítési
törzsek ellenállóságát. A kezeléseket két
jelentős fertőzést okozó Fusarium faj, a
F. graminearum és a F. culmorum egy-
egy agresszív törzsével végezzük. 

A kalászfuzáriummal szemben ellen-
álló búzafajták létrehozása a rezisztenci-
anemesítés egyik legnehezebb feladata.
A munkát jelentősen megnehezíti a
rezisztencia komplikált, többgénes örök-
lődése, valamint kedvezőtlen tulajdonsá-
gokkal való genetikai kapcsoltsága, mint
például a növénymagasság vagy a kisebb
termőképesség. Amíg fajtáinkban a leg-
jobb rezisztenciaforrásokéhoz hasonló
kalászfuzárium-ellenállóságot nem alakí-
tunk ki, törekednünk kell arra, hogy őszi
búzafajtáink körében csökkentsük a
fogékony genotípusok arányát. Az elmúlt
években állami elismerésben részesült
martonvásári őszi búzafajtákkal jelentős
előrelépést sikerült elérni, a legújabb
fajták között minden eddiginél
nagyobb arányban vannak a kalászfu-
záriummal mérsékelten fertőződő, jó
szintű genetikai védelemmel rendelke-
ző típusok.

Permetezéses fertőzési körülmények
között különösen a 2011. és 2012. évek-

ben állami elismerést kapott fajták köré-
ben jelentősen megnőtt a mérsékelten
fertőződők aránya. Az előzetes vizsgála-
tokban megbízhatóan kalászfuzáriummal
szemben mérsékelten rezisztensnek bizo-
nyult Mv Emeséhez képest két újabb
búzafajtánkban bizonyítottuk, hogy szán-
tóföldi ellenállóságuk azét meghaladja.
Az Mv Menüett (3a. kép) és Mv Karéj
(3b. kép) búzafajták átlagos kalászfertő-
zöttsége három év (2011-2013) vizsgála-
tában mindössze 35%, illetve 36% volt,
ami a nagy kórokozónyomást biztosító
mesterséges fertőzésű kísérletben rendkí-
vül jó eredmény. A permetezve inokulált
Mv Karéj kalászaiból kicsépelt termés-
ben még a kalászfertőzöttségnél is ala-
csonyabb volt a beteg szemek aránya
(15-20%). 

Kalászinjektálásos inokulációt köve-
tően megállapítottuk, hogy az Mv
Pántlika (4. kép) II. típusú rezisztenciája
jobbnak bizonyult valamennyi egyéb
jelentős területen termesztett martonvá-
sári búzafajtáénál. Az Mv Pántlika kalá-
szainak kb. 1/5-ében a fertőzés egyálta-
lán nem terjedt át a szomszédos kalász-
kákra, a kalászorsón keresztüli
továbbjutást azonban a többi kalászban is
gátoltnak találtuk. Ennek eredményeként

a fertőződés folyamata elhúzódott, így a
végső kalászfertőzöttség is alacsony
maradt (mindössze 22% volt az elmúlt
két év átlagában), valamint a kalászcsúcs
elhalását is csak a növényegyedek 30%-
án felvételeztük. A búzafajtában permete-
zéses kezeléssel szintén kimutatható a
kezdeti fertőzéssel szembeni hatékony
védelem.

További búzafajtákat is azonosítot-
tunk, melyeknek bár rezisztenciája nem
éri el a már említett három fajtáét, javuk-
ra írható, hogy kalászaikban mindkét, az
I. és II. ellenállósági típus együttesen
járul hozzá a fuzárium gombák mérsékelt
kártételéhez. Ezek közé tartoznak az Mv
Pengő, az Mv Kolo és az Mv Kokárda
őszi búzafajták.

A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11-1-
2012-0001 azonosító számú Nemzeti
Kiválóság Program – Hazai hallgatói,
illetve kutatói személyi támogatást bizto-
sító rendszer kidolgozása és működtetése
konvergencia program című kiemelt pro-
jekt keretében zajlott. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

Puskás Katalin – Varga-László Emese
– Veisz Ottó – Vida Gyula

3a és 3b. kép Az Mv Menüett (a) és Mv Karéj (b) búzafajták I. típusú ellenál-
lósága csökkenti a fuzárium kalászba jutásának az esélyét. (22. nap)

4. kép Az Mv Pántlika búzafajta
kalászaiban gátolt a fuzárium
továbbterjedése az injektálási 

pontból. (18. nap)
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Napjainkban a mezőgazdasági terme-
lésnek már nemcsak a mennyiségi

igényeket kell kielégíteni, hanem a
számtalan minőségi elvárás mellett
egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a
termelés fenntarthatóságára is, melynek
szerves része a környezetkímélő techno-
lógiák alkalmazása. Szemtanúi lehetünk
az időjárás egyre gyakoribb szélsőséges
változásainak. Ez nemcsak termesztett
növényeink alkalmazkodóképességét
teszi próbára, hanem kórokozóik egyre
gyorsabb változását is előidézi. Nem
kivétel ez alól az árpa sem, mely
hazánkban a harmadik legfontosabb
kalászos. Vetésterülete az elmúlt két
évben számottevően növekedett, az őszi
és tavaszi vetésterület együttesen meg-
haladja a 270000 ha-t. Termesztése gaz-
daságilag jelentős, mivel felhasználása
sokrétű. Fontos szerepet tölt be a takar-
mányozásban, a söriparban és egyre
nagyobb teret hódít a humán táplálko-
zásban is. A szerteágazó igények kielégí-
tése újabb és újabb fajták nemesítését
teszi szükségessé. A növénynemesítés
egyik fontos feladata a környezethez
alkalmazkodó fajták előállítása, mely-
nek egyik előfeltétele az adott régióban
előforduló kórokozókkal szembeni
ellenállóság. Ez mérsékli a növényvé-
dő szerek használatát, mely környe-
zetvédelmi szempontból igen fontos,
valamint a termesztés költségeit is
csökkenti.

Az árpatermesztés eredményességét
számos betegség veszélyeztetheti.
Hazánkban legjelentősebbek a vírusok
okozta törpülések, az árpalisztharmat, az
árpalevélrozsda, a pirenofórás levélfol-
tosságok és a kalászfuzáriózis, de a rin-
hospóriumos és ramuláriás levélbetegsé-
gek előfordulása is fokozódik. A hálóza-
tos levélfoltosság, melyet a
Pyrenophora teres f. teres gomba okoz,
világszerte előfordul, és jelentős ter-
mésveszteséget okoz, mely általában
10–40%-os, de akár súlyosabb is lehet,
ráadásul a termés minőségét is negatívan
befolyásolja, mivel csökkenti a magvak
szénhidrát-tartalmát. Hazánkban a háló-
zatos levélfoltosság kártételét Ubrizsy
1965-ben még jelentéktelennek nevezte,
azonban a ’80-as évekre az árpa egyik
legjelentősebb betegségévé vált, elsősor-
ban tavaszi árpában. Napjainkban már
az őszi és tavaszi árpák egyik legkárté-

Az árpa hálózatos levélfoltosságáról

konyabb betegségének mondható.
Előfordulását nemcsak árpán, hanem
különböző búzafajták levélfoltjain is
kimutatták.

A hálózatos levélfoltosság tipikus
tünetei kezdetben rövid nekrotikus
érközi sávok formájában jelentkeznek,
melyeket keresztirányban vékony barna
„vonalak” kötnek össze, így létrehozva a
betegség nevére utaló hálózatos mintá-
zatot (1. kép). A fertőzés körül gyakran
klorotikus szövetek láthatóak, melyek
később szintén nekrotizálódnak. A
gomba azonban változatos alakú, kisebb
pontszerű nekrózisokról és néhány centi-
méternyi, hosszanti levélcsíkokról is
kimutatható, ami a tünetekre alapozott
azonosítás nehézségeire utal.

A hálózatos levélfoltosság okozta
károkat jelentősen befolyásolja a ter-
mesztett fajták érzékenysége, fejlődési
állapota, a kórokozó patotípusa és az
időjárás. A betegség már ősszel megje-
lenhet az alsó leveleken. A korai erős
bokrosodás és az olyan enyhe tél, mint
az idei, lehetővé teszi a kórokozó áttele-
lését és kora tavaszi gyors terjedését. A
hálózatos levélfoltosság kórokozója a
spóraképzéshez nedvességet és/vagy
magas relatív páratartalmat igényel,
emellett viszonylag széles hőmérséklet-
tartományt tolerál (3-31°C). A csapadé-
kos időjárás kedvez a további terjedés-
nek, így a szárbaindulás és a kalászolás
között járvány alakulhat ki. A fertőzött

növényeken keletkező spórák új fertő-
zést indítanak, a tenyészidőszak végén
pedig a szemek is fertőződnek, ami a
betegség csávázatlan vetőmaggal történő
terjedését biztosíthatja.

A betegséggel szemben rasszspecifi-
kus és nem rasszspecifikus növényi
rezisztencia létezik. Előbbit néhány
nagy hatású főgén, míg utóbbit több
kisebb hatású gén határozza meg. A
hálózatos levélfoltossággal szembeni
ellenállóság hatékonysága jelentős mér-
tékben függ a növény életkorától és a
fertőző kórokozó különböző változatai-
tól, ún. patotípusaitól, ezért különösen
fontos a hatásos rezisztenciagéneket
hordozó növényi genotípusok azonosí-
tása a betegséget okozó helyi patotípu-
sokkal szemben. Ezen ismeretek segítik
a nemesítőket a leghatékonyabb rezisz-
tencia források kiválasztásában, ezen
keresztül a nemesítés hatékonyabbá téte-
lében. Hazai vonatkozásban csak nagyon
korlátozott ismereteink vannak e téren,
pedig az ellenálló fajták nemesítése és
termesztése a leggazdaságosabb és
leginkább környezetbarát módja a növé-
nyi betegségekkel szembeni védekezés-
nek. Ezért az elmúlt években közel 50
őszi és tavaszi árpa fajta és fajtajelölt fia-
talkori rasszspecifikus ellenállóságát
vizsgáltuk a P. teres három hazai patotí-
pusát képviselő négy izolátumával
szemben laboratóriumi körülmények
között, valamint 22 köztermesztésben

1. kép Hálózatos levélfoltosság tünetei árpalevélen
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1. táblázat Árpafajták P. teres f. teres különböző izolátumaival/patotípusaival szembeni rasszspecifikus ellenállóképe-
sége [erősen rezisztens-rezisztens (≤2), mérsékelten rezisztens (2,1-2,9), fogékony (≥3)], standard fajtától eltér

**P=0,01 vagy *P=0,05 szignifikancia-szinten

2014/1

lévő őszi árpa hálózatos levélfoltosság-
gal szembeni felnőttkori ellenállóságát
teszteltük szántóföldön. Munkánk során
meghatároztuk a fajták fertőzöttségét és
a betegséget az előrehaladási görbe alat-
ti terület alapján jellemeztük (AUDPC).

A fiatalkori levélteszt alapján a
patotípusokkal szemben ellenálló árpa
fajtát nem találtunk (1. táblázat). A faj-
ták ellenállósága különböző volt az
egyes izolátumokkal szemben.
Valamennyi vizsgált patotípusra fogé-
kony árpa fajtát sem találtunk. Az összes
izolátumra adott válaszreakciókat illető-
en legkisebb ellenállósággal a 12-es, 24-
es, 32-es és 14-es fajták bírtak, melyek
3-3 izolátumra voltak fogékonyak, míg
egy izolátummal szemben a mérsékelten
rezisztens kategóriába tartoztak. Az
összes fajtára adott válaszreakciók átla-
gát tekintve nem igazoltunk különbsége-
ket az izolátumok agresszivitása (betegí-
tő-képesség erőssége) között, azonban öt
árpafajta (12, 14, 24, 29 és 47) jelentősen

fogékonyabb volt a standardként válasz-
tott 26-os árpánál, melyet gyakorlati
értelemben szántóföldön ellenállónak
tekintenek.

A szántóföldi felnőttkori fertőzöttség
(1. ábra) mértékét az állami minősítés
növénykórtani vizsgálataiban is használt
kontrollokéhoz hasonlítottuk, melyek
esetünkben a legfogékonyabbak voltak
(AUDPC 698 és 709). A fajták átlagos
fertőzöttségi értéke 369 volt. A vizsgált
árpák 41%-ának fertőzöttsége nem külön-
bözött a fogékony kontrolloktól, 27%-a
mérsékelten fogékony, további 27%-a
mérsékelten ellenálló volt. Csupán egyet-
len fajta (50-es) bizonyult ellenállónak.
A fertőzés dinamikáját vizsgálva megálla-
pítottuk, hogy három fajta esetén (52, 57,
60) a kezdeti gyenge fertőződés után a
levelek hálózatos foltossága jelentősen
nőtt, míg két fajta (70, 71) a kezdeti erős
fertőzöttség ellenére sem ért el magas
végső fertőzöttséget, a tünetek átlagosnál
lassabb terjedése miatt.

A fiatalkori levélteszt alapján a geno-
típusok 87%-a nem különbözött jelentő-
sen a gyakorlati értelemben szántóföldön
ellenállónak tekintett Sebastian tavaszi
árpától. A fajták felnőttkori ellenálló-
ságában viszont nagyobb különbségek
voltak. Három fajta (15, 29, 33) a fiatal-
kori és a felnőttkori vizsgálatokban is
szerepelt. A 29-es fajta mindkét esetben
fogékony volt, míg a 15-ös és 33-as faj-
ták, melyek fiatalkori ellenállósága nem
különbözött jelentősen az ellenálló
Sebastian fajtáétól, és a mérsékelten
rezisztens kategóriába tartoztak, felnőtt-
korban fogékonynak bizonyultak. Ez
nem meglepő, hiszen, mint arra koráb-
ban utaltunk, a hálózatos levélfoltosság-
gal szembeni ellenállóság függ a növény
fejlődési állapotától, valamint a fertőzést
kiváltó kórokozó patotípusától, mely fel-
tételezésünk szerint a két kísérletben
eltérhetett.

A fajták termésmennyisége és a
fertőzött levélszintek száma között

Fajta Izolátum Átlag

1 2 3 4

1 2,00 2,83 2,50 3,00 2,58

2 2,33 2,00 2,00 3,00 2,33

3 2,83 2,50 2,33 3,00 2,67

4 2,00 2,00 2,00 2,83 2,21

5 2,00 2,50 2,50 3,00 2,50

6 3,00 2,50 2,17 3,00 2,67

7 2,00 2,50 2,33 2,67 2,38

8 2,00 3,00 2,33 3,00 2,58

9 1,67 2,33 2,00 2,83 2,21

10 2,83 2,67 1,67 3,00 2,54

11 2,50 3,00 2,33 3,00 2,71

12* 3,00 3,00 2,50 3,00 2,88

13 2,50 2,00 1,67 3,00 2,29

14** 3,33 2,83 3,00 3,00 3,04

15 3,00 2,50 2,00 3,00 2,63

16 3,00 2,83 2,50 2,83 2,79

17 2,83 2,83 2,33 2,33 2,58

18 2,50 3,00 2,75

19 3,00 3,00 2,50 2,33 2,71

20 3,00 3,00 2,50 2,33 2,71

21 3,00 2,83 2,50 3,00 2,83

22 3,00 2,83 2,50 2,50 2,71

23 3,00 3,00 2,50 2,67 2,79

24* 3,00 3,00 2,50 3,00 2,88

25 3,00 3,00 2,83 2,33 2,79

Fajta Izolátum Átlag

1 2 3 4

26 standard 2,25 2,50 2,33 2,67 2,44

27 2,17 2,50 2,33 2,83 2,46

28 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83

29* 3,00 2,83 2,83 2,83 2,87

30 2,83 3,00 2,50 3,00 2,83

31 2,33 2,50 2,33 2,83 2,50

32 2,83 2,50 2,50 2,61

33 2,67 2,83 2,33 3,00 2,71

34 3,00 3,00 2,50 3,00 2,88

35 3,00 2,50 2,83 2,67 2,75

36 3,00 2,67 2,50 2,50 2,67

37 3,00 3,00 2,83 2,50 2,83

38 2,50 3,00 2,17 3,00 2,67

39 2,50 2,33 1,83 3,00 2,42

40 2,50 2,83 2,17 3,00 2,63

41 2,00 2,67 2,50 2,50 2,42

42 2,67 2,00 1,33 2,83 2,21

43 2,50 2,33 2,17 2,83 2,46

44 2,50 2,50 1,67 2,83 2,38

45 3,00 2,83 2,00 3,00 2,71

46 2,67 2,50 2,59

47* 3,33 3,00 2,83 2,67 2,96

48 2,67 2,50 2,50 3,00 2,67

49 3,00 2,67 2,50 2,72

Átlag 2,76 2,74 2,38 2,79
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szoros negatív korrelációt (r=-0,49)
mutattunk ki, melynek magyarázata
valószínűleg abban rejlik, hogy a sze-
mek telítődésében a felső levélszintek,
különös tekintettel a zászlóslevél asszi-
milációja játszik döntő szerepet. Azon
fajták termése kisebb volt, melyek zász-
lóslevele is fertőződött.

A felnőttkori ellenállóság vizsgála-
ta alapján a fajták többsége mérsékel-

ten fogékony-fogékonynak bizonyult a
hálózatos levélfoltosság kórokozójával
szemben, ami a betegség elleni rezisz-
tencia-nemesítés és az ellene történő
védekezés fontosságára hívja fel a
figyelmet.

Mivel a termesztett fajták többsége
még nem ellenálló a hálózatos levélfol-
tosággal szemben, szükséges a hagyo-
mányos növényvédelmi gyakorlat alkal-

Napjainkban, amikor a szőlő gazda-
ságos termesztésének elmaradha-

tatlan része a növényvédő szerekkel tör-
ténő rendszeres permetezés, nehéz
elképzelni, hogy a 19. század közepét
megelőzően Európában nem is voltak
jelen azok a kórokozók és kártevők,
amelyek ellen jelenleg évről-évre kény-
telenek vagyunk védekezni. Pedig a bor-
termő szőlő (Vitis vinifera) az ókori
görögök és rómaiak kora óta, több évez-
reden át gyakorlatilag háborítatlanul
ontotta gyümölcsét Európa és Ázsia
egyes területein, egészen az 1800-as
évek közepéig, amikor a megnövekedett
hajó- és áruforgalom révén egyre
nagyobb mennyiségű, ígéretesnek gon-
dolt növényi szaporítóanyag, így például
szőlőalanyok és oltványok tömege cse-
rélt gazdát az óceánokon keresztül.
Valószínűleg ennek eredménye az, hogy
ebben az időszakban az európai szőlőül-
tetvényekben gyorsan egymás után fel-
bukkant és néhány év alatt az egész kon-
tinensen elterjedt, illetve széthurcolták a
szőlőlisztharmatot, a szőlőgyökértetűt
(ismertebb nevén filoxérát) és a szőlőpe-
ronoszpórát, súlyos gazdasági károkat
okozva a gazdáknak, akik sok helyen

A hazai szőlőlisztharmat-populációk eredetének
nyomában

mazása a betegség leküzdésére. A fertő-
zés esélyét a vetést megelőzően a növé-
nyi maradványok földbe forgatásával és
az árvakelések kiirtásával csökkenthet-
jük, mivel ezek a kórokozó fertőzésének
elsődleges forrásai. A vetőmag általi ter-
jedést csávázással csökkenthetjük. Ha
mégis megjelentek a hálózatos levélfol-
tosság tünetei, terjedésük megakadályo-
zására már az őszi permetezés is indo-
kolt lehet. Az állományt kora tavasztól
rendszeresen figyelni kell, a tünetek
egyértelmű feltűnésekor a növényvédő
szeres védekezés indokolt. Súlyos fertő-
zés esetén az első kezelést az első szár-
csomó megjelenésekor végezzük el,
hogy késleltessük a járvány kitörését.

A kutatást az NKTH OMFB-
01505/2006 számú, valamint a
DTR_2007 azonosítójú pályázatai támo-
gatták.

Mészáros Klára – Csorba Ildikó –
Láng László – Bakonyi József

1. ábra Őszi árpák felnőttkori szántóföldi fertőzöttségének AUDPC értékei

kénytelenek voltak felhagyni a szőlőmű-
veléssel. Úgy tudjuk, mindhárom káro-
sítót Észak-Amerikából hurcolták be,
ahol több olyan szőlőfaj is él, amely az
európai Vitis vinifera állományokhoz
képest sokkal kisebb mértékben sínyli
meg a kórokozók és kártevők támadása-
it.

De vajon valóban így történt-e mind-
ez? A korabeli feljegyzések és a botani-
kusok által préselve megőrzött herbáriu-
mi minták mellett az elmúlt években
egyre több olyan DNS-alapú módszert
sikerült kidolgozni, amelyekkel felderít-
hetők a kórokozók és kártevők populá-
cióinak eddig rejtve maradt változásai
is. A szőlő károsítói közül jelenleg a leg-
több jól használható DNS-módszerrel a

szőlőlisztharmat esetében rendelkezünk.
A betegséget, amely a leveleken, fürtö-
kön és más növényi részeken képzett
lisztes bevonatról kapta nevét, és ma
már világszerte minden szőlőtermő
vidéken elterjedt, az Erysiphe necator
(régebbi nevén Uncinula necator) mik-

1. kép Lisztharmat-telepek egy
szőlőlevélen

2. kép Lisztharmatos szőlőfürt a
gyümölcsfejlődés korai szakaszában
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vidékén előforduló populációk jellemző-
it. Ez talán azzal magyarázható, hogy
Kaliforniában a legelső szőlőültetvénye-
ket csak az 1850-es években, európai
szőlőfajták felhasználásával hozták
létre. Ezeket egyébként az 1812-ben
Pesten született Haraszty Ágoston tele-
pítette, akit máig a kaliforniai szőlőter-
mesztés és borászat megalapítójaként
tisztelnek az USA-ban. Közép- és kelet-
európai szőlőlisztharmat-minták mind-
eddig egyáltalán nem kerültek bele
ezekbe a vizsgálatokba, ezért is kezdtük
el a hazai szőlőlisztharmat-populációkat
azokkal az ún. mikroszatellit-markerek-
kel, valamint néhány génszekvencia
alapján tanulmányozni, amelyeket az
eddigi munkákban használtak. A hazai
populációkban mind az USA keleti és
nyugati partvidékére, mind pedig a nyu-
gat-európai területekre jellemző mintá-
zatokat sikerült megtalálnunk, emellett
eddig máshol ki nem mutatott genetikai
jellemzőkre is rábukkantunk a több száz
hazai minta elemzése során. Mindezeket
kiegészítve a fungicidekkel szembeni
rezisztenciákra vonatkozó klasszikus és
DNS-alapú vizsgálataink eredményei-
vel, várható, hogy átfogó képet kapunk a
magyarországi szőlőlisztharmat-populá-
ciók genetikai sajátosságairól.

„A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-
11/1-2012-0001 azonosító számú
Nemzeti Kiválóság Program – Hazai
hallgatói, illetve kutatói személyi támo-
gatást biztosító rendszer kidolgozása és
működtetése konvergencia program
című kiemelt projekt keretében zajlott. A
projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.”

Kiss Levente – Csikós Anett –
Jankovics Tünde – 

Váczy Kálmán Zoltán

roszkopikus méretű gombafaj okozza. A
lisztes bevonatból vett mintákból kivon-
ható a kórokozó DNS-e, amelyből a
meglévő markerek segítségével olyan
DNS-szakaszok szaporíthatók fel, ame-
lyek mintázata alkalmas a genetikailag
eltérő populációk jellemzésére. Ennek
alapján megállapították, hogy

Franciaországba valószínűleg az
Amerikai Egyesült Államok (USA)
keleti partvidékéről hurcolták be több
alkalommal a szőlőlisztharmatot. Ezzel
szemben Kaliforniában, az USA nyugati
partvidékén gyűjtött mintákban kizáró-
lag egyes európai mintázatokat sikerült
kimutatni, nem pedig az USA keleti part-

6. kép 11 hazai szőlőlisztharmat-minta egy mikroszatellit-markerrel nyert
mintázata

5. kép A szőlőlisztharmat be- majd széthurcolása ill. elterjedése Európában a
19. században

3. kép Lisztharmat a szőlő virágzatán 4. kép Lisztharmatos szőlőfürt szüret idején
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Kalászolási idő a biztonságos termeszthetőség
alapja

Akenyérbúza elterjedési területe
nagyfokú klimatikus eltéréseket

mutat, melyhez a gabonafélék csak szé-
les genetikai változatosságuk révén
képesek alkalmazkodni. Az adaptáció
tanulmányozásában az egyik leggyak-
rabban használt módszer a kalászolási
folyamat vizsgálata, mivel a virágzási
idő alapvetően meghatározza egy fajta
adott területen való gazdaságos ter-
meszthetőségét. A kalászolást meghatá-
rozó élettani és genetikai folyamatok
ismerete ezáltal nagyban hozzájárulhat
olyan búzafajták nemesítéséhez, melyek
sikeresebben alkalmazkodnak a változó
környezeti körülményekhez, így bizto-
sítva a megfelelő termésmennyiséget. 

A kalászolási idő bonyolult genetikai
szabályozás alatt áll, aminek az alapjait

már jórészt feltárták búzában és árpában,
viszont a környezeti elemek széles skálá-
jához való alkalmazkodásuk és ezek
egymásra kifejtett hatásainak folyamatai
még nem kellőképpen tisztázottak. A
kalászolás meghatározásában két alapve-
tő környezeti tényező és az ehhez igazo-
dó genetikai szabályozás játszik alapve-
tő szerepet. Az egyik a vegetatív-genera-
tív életszakasz közötti átmenethez
szükséges hidegkezelés, azaz a vernali-
zációs igény és az ezt meghatározó
gének (Vrn gének), a másik a nappal-
hosszra mutatott érzékenység és sza-
bályozásért felelős gének (Ppd gének).
A búza vernalizációs igényének geneti-
kai szabályozásában több géncsalád vesz
részt. Attól függően, hogy a Vrn gének
domináns és recesszív típusai milyen

arányban oszlanak meg a búza három
eltérő genomja (ABD) között, megkü-
lönböztethetünk őszi (recesszív), és
tavaszi (domináns) életformájú gabo-
nafajtákat, valamint a domináns és
recesszív típusok különböző kombiná-
cióját hordozó fakultatív életformájú
fajtákat is. A tavaszi életforma kialakí-
tásában a tavaszi (domináns) Vrn gének
fejtik ki a legerősebb hatást úgy, hogy a
növények egyáltalán nem igényelnek
hidegkezelést a virágzásukhoz, tavaszi
vetésben is gyorsan és egységesen kika-
lászolnak (1. kép).

Búzában a nappalhossz érzékenység
szabályozásában részt vevő legfonto-
sabb gének (Ppd-B1 és Ppd-D1) külön-
böző változatai alapján a mérsékelt
égövi gabonafélék feloszthatók nap-

1. kép Búzafajták kalászolása különböző környezeti feltételek mellett
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palhossz érzékeny (recesszív) és érzé-
ketlen (domináns) típusokra. A nap-
palhossz érzéketlen fajták kalászolása
a nappalhossztól függetlenül gyors.
Ugyanakkor a nappalhossz érzékeny
fajták kalászolását a rövid nappal-
hossz jelentős mértékben késlelteti (1.
kép).

Kísérletünkben 683, különböző
származású búzafajtában meghatá-
roztuk a vernalizációs igényért és nap-
palhossz érzékenységért felelős gének
főbb típusait, és vizsgáltuk a fajták
kalászolási idejét 2011 és 2012-ben.

A vizsgált öt virágzási gén típusai
alapján 12 fő csoportot különítettünk el
(1. ábra). Európán belül Nyugat-
Európában a nappalhossz érzékeny és az
őszi géntípus jellemző, míg Kelet- és
Délkelet-Európában az őszi életforma
mellett a nappalhossz érzéketlen típus
dominál. Dél-európai fajtákban kimutat-
tuk a tavaszi géntípust is. Az eredmények
alapján az is megállapítható, hogy a
hetedik csoport Európában egyedül a
Dél-Európából származó nemesítési
anyagokban található meg. A közép-
európai régióban mindkét nappalhossz
géntípus hasonló arányban fordul elő, és
itt mutattuk ki a legnagyobb számú gén-
variációt, amely a Magyarországon
nemesített fajtákra is jellemző. Ezt a
megállapítást alátámasztják a korábban
végzett genetikai vizsgálatok is, ami a
régió sajátságos földrajzi és klimatikus
tényezőivel, talajtani adottságaival, illet-
ve az ebbe a régióba tartozó országok
nemesítő csoportjainak eltérő gyakorla-
tával is magyarázható.

A vernalizációs igény és nappalhossz
érzékenységi gének alapján meghatáro-
zott csoportok között jelentős különbség
mutatkozott az egyedfejlődésük ütemé-
ben. Mindkét évben a Dél-Európában
azonosított, 7. csoportba tartozó faj-
ták kalászoltak a legkorábban (2.
ábra). Az ebbe a csoportba tartozó
egyedek a két Ppd gén nappalhossz-
érzéketlen, a Vrn-D1 gén tavaszi, a
Vrn-A1 és Vrn-B1 gén őszi típusát hor-
dozzák. Kései kalászolású fajták azok,
amelyek mindkét nappalhossz érzé-
kenység szabályozásáért felelős génnel
rendelkeznek.

Eredményeink alapján a két nappal-
hossz érzékenységi gén és a három ver-
nalizációs gén típusának együttes isme-
retében alapján nagy valószínűséggel
megbecsülhető egy adott fajta kalászolá-
si ideje.

1. ábra A fő géncsoportok területi eloszlása Európában

2. ábra A Vrn1 és Ppd1 gének típusai alapján azonosított 12 csoport átlagos
kalászolási ideje

A legkorábban (kínai és olasz fajták)
és a legkésőbben (német, angol, francia,
svájci és osztrák fajták) kalászoló neme-
sítési anyagok között 29 (2011) és 25
(2012) nap különbséget mutattunk ki.
Hazánkban ezek a fajták termeszthetősé-
ge kockázatos, mivel a korai fajták a
rövidebb tenyészidő miatt általában
kisebb termőképességűek, illetve a késői
fajták szemtelítődése a Magyarországon
előforduló aszályos időszakra esik, ami
szintén hátrányosan befolyásolja a ter-

mésátlagot. Azok a fajták termeszthetők
gazdaságosan és biztonságosan, amelye-
ket az adott terület környezeti feltételei
mellett többéves szántóföldi kísérletek
alapján szelektáltak. 

A kutatásokat az OTKA NK72913, az
OTKA 80781, az EU-FP7 ADAPTAW-
HEAT és az EU_BONUS_12-1-2012-
0024 pályázatok támogatták.

Kiss Tibor – Láng László – Bedő
Zoltán – Veisz Ottó – Karsai Ildikó

Magyarázat az 1. és 2. ábrához

Csoportok VRN-A1 VRN-B1 VRN-D1 PPD-B1PPD-D1 
gén típusai gén típusai gén típusai gén típusai gén típusai

1 őszi őszi őszi érzékeny érzéketlen
2 őszi őszi őszi érzékeny érzékeny
3 őszi őszi őszi érzéketlen érzéketlen
4 őszi őszi őszi érzéketlen érzékeny
5 őszi őszi tavaszi érzékeny érzéketlen
6 őszi őszi tavaszi érzékeny érzékeny
7 őszi őszi tavaszi érzéketlen érzéketlen
8 tavaszi őszi őszi érzékeny érzéketlen
9 tavaszi őszi őszi érzékeny érzékeny

10 őszi tavaszi őszi érzékeny érzékeny
11 őszi tavaszi őszi érzéketlen érzékeny
12 tavaszi tavaszi őszi érzékeny érzékeny

%
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1. kép A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem 
(forrás: news.ubbcluj.ro)

Aburgonya az egyik legfontosabb ter-
mesztett növényünk, világszerte

közel 300 millió tonna termést takaríta-
nak be évente. A burgonya termését bak-
teriális, vírusos és gombabetegségek,
illetve különböző kártevők veszélyezte-
tik, amelyekkel szembeni rezisztencia
kialakítása a nemesítés egyik fő feladata.
A rezisztenciagének fő forrásai a vad
burgonyafajok.

A kolozsvári Babeş-Bolyai
Tudományegyetemen a dr. Elena Rakosy
egyetemi professzor által vezetett kutató-
csoportnak az 1990-es években sikerült
protoplaszt elektrofúziós technika segít-
ségével olyan burgonya fajhibrideket lét-
rehozni, melyek genetikai állományukat
egyrészt a termesztett burgonyától, más-
részt különböző vad Solanaceae fajoktól
örökölték. Románia legnagyobb egyete-
meként tartják számon a kolozsvári
Babeş-Bolyai Tudományegyetemet (1.
kép), amelyet 1872-ben alapítottak.
Három nemzetközileg elismert tagozat
működik párhuzamosan az egyetemen:
román, magyar, német, illetve 21 karon
folyik európai színvonalú oktatás, az
alapképzéstől egészen a doktori képzé-
sig. Jelenleg közel 50 000 diák tanul az
egyetemen, melyek között a magyar hall-
gatók száma megközelítőleg 12 000. 

A Molekuláris Biológia és
Biotechnológia tanszéken dr. Elena
Rakosy vezetésével a Növénygenetika és
Biotechnológia laboratóriumban számos
kísérlet folyik a protoplasztfúzióval létre-
hozott burgonyafajhibridekkel. Molnár
Imola, illetve Dénes Tünde PhD hallga-
tók a burgonyafajhibridek rezisztenciáját
vizsgálják a különböző betegségekkel
szemben. A hibrid növények rezisztenci-
ájának meghatározására molekuláris
genetikai, metabolomikai, illetve citoge-
netikai módszert alkalmaznak.

A Collegium Talentum támogatásá-
val együttműködés jött létre az MTA
ATK Mezőgazdasági Intézete és a
kolozsvári Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetem között. A PhD hallgatók 2014-
ben Domus Hungarica ösztöndíj segítsé-
gével megkezdték a burgonya szomati-
kus hibridekben a vad fajok

Molekuláris citogenetikai vizsgálatok burgonya
fajhibrideken

Együttműködés az MTA Agrártudományi Kutatóközpont és a kolozsvári 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem között

2. kép A szülőpartnerek genomjának elkülönítése mcGISH módszer
alkalmazásával burgonya fajhibridekben. A S. tuberosum faj kromoszómái zöl-
den, a S. bulbocastanum kromoszómái vörösen jelölődtek. A mcGISH során a S.

bulbocastanum teljes genomi DNS-t digoxigeninnel jelöltük, majd anti-dig-
Rhodaminnal detektáltuk.  A Solanum tuderosum DNS-t biotinnal jelöltük,

majd streptavidin-FITC-vel detektáltuk, melynek eredményeképp a S.
tuberosum kromoszómák zölden világítanak. 
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kromoszómáinak kimutatását molekulá-
ris citogenetikai módszerekkel, in situ
hibridizációval. Molnár Imola harmadé-
ves PhD hallgató, a S. tuberosum + S.
chacoense szomatikus hibridek burgo-
nyabogár elleni rezisztenciájával foglal-
kozik. A S. chacoense egy vad gumókép-
ző faj, amely ellenálló a burgonyabogár
támadásaival szemben. Ez specifikus gli-
koalkaloidjainak, a leptineknek köszön-
hető. Specifikus molekuláris markereket
alkalmazva meghatározzák a leptinszin-
tézisben szerepet játszó DNS szekvencia
jelenlétét a hibridekben. Repellencia,
illetve burgonya bogár lárva viabilitási
tesztet alkalmazva kiválasztják az ellen-
álló hibrideket. Metabolomikai vizsgála-
tok segítségével meghatározzák a hibri-
dek leveleiben, illetve gumóiban terme-
lődő glikoalkaloid összetételt, és
mennyiséget. 

Dénes Tünde másodéves PhD hallga-
tó a S. tuberosum + S. bulbocastanum
szomatikus burgo nya  hibridek Phytho -

phthora infestans elleni rezisztenciáját
tanulmányozza. A burgonya legnagyobb
gazdasági kárral fenyegető betegsége a
burgonyavész, amelyet a peronoszpóra-
félékhez tartozó Phythophthora infestans
okoz. A S. bulbocastanum vad burgonya-
faj széleskörű rezisztenciával rendelke-
zik a fitoftórás betegséggel szemben,
ezért kiváló rezisztenciaforrás. A kutatá-
sok során a burgonyahibridekben megha-
tározzák a rezisztenciagének jelenlétét,
illetve kifejeződésének mértékét, vala-
mint hisztokémiai és molekuláris mód-
szerekkel a növénypatogén és burgonya-
hibrid között létrejövő interakciót is vizs-
gálják.

A martonvásári kutatóintézet
Génmegőrzési és Organikus Nemesítési
Osztályán a szomatikus burgonyahibri-
dek genetikai állományának összetételét
sikerült meghatározni citogenetikai mód-
szerekkel. Áramlásos citométert alkal-
mazva a burgonya szomatikus hibridek
ploiditási szintjét határozták meg a hall-

gatók. Genomi in situ hibridizáció
(GISH) segítségével a burgonya fajhibri-
dekben sikerült a termesztett burgonya,
illetve a vad Solanaceae faj genomjának
a kimutatása (2. kép). 

A martonvásári MTA ATK és a
Babeş-Bolyai Tudományegyetem közti
kooperáció nagymértékben hozzájárult a
burgonya szomatikus hibridek genetikai
összetételének meghatározásához, ami a
hibridek rezisztenciaképességének meg-
ismerésében játszik fontos szerepet. A
jövőben is szeretnénk folytatni ezt a
sikeres együttműködést. Elsősorban a
rezisztenciagének helyzetének meghatá-
rozására kívánunk hangsúlyt fektetni,
ezáltal azon utódokat kiválogatni,
melyek a burgonya kedvező tulajdonsá-
gait hordozzák, illetve a rezisztenciáért
felelős vad fajból örökölt géneket is tar-
talmazzák.

Molnár Imola – Dénes Tünde Éva –
Kruppa Klaudia – Szakács Éva –

Lángné Molnár Márta

Amagyar növénytermesztési kutatások-
ban korszakos tudásbázist létrehozó

Berzsenyi Zoltán MTA Mezőgazdasági
Kutatóintézetében folytatott három évtize-
des alkotói pályájának esszenciális ismere-
teit széleskörű nemzetközi ismeretanyagba
ágyazó, azzal ötvöző szakkönyv látott nap-
világot az Agroinform Kiadó gondozásá-
ban. A Szerző munkássága során Győrffy
Béla tartamkísérleteihez és szakmai kon-
cepcióihoz kapcsolódva a martonvásári
növénytermesztési kutatásokban bevezette
a szabadföldi vizsgálatok több paraméteres
növekedésanalízisét, amelyeket legújabban
korszerű ökofiziológiai mérésekkel egészí-
tett ki.

A szemléletes mellékletekben,
ábrákban, táblázatokban gazdag, 23 feje-
zetből álló kötet a Szerzőre jellemző pre-
cizitással, aprólékos igényességgel, az
objektivitást magában hordozó matema-
tikai megközelítés személyes eredmé-
nyeit is felmutatva készült. A fenntartha-
tóság elvét középpontba helyezve az új
szemléletű, szintetizáló szakkönyv rész-
letesen elemzi a növényi növekedés, fej-
lődés, a termésképződés jellemzőit a
főbb környezeti tényezők és a meghatá-

rozó agronómiai faktorok figyelembevé-
telével.   

A könyv bevezető részének tekinthető
első öt fejezet igen árnyaltan mutatja be az
emberiség kiterjedésének, a fennmaradásá-
hoz elengedhetetlen mezőgazdaság fejlő-
désének és különösképpen is a legalapve-
tőbb élelmiszerforrásként szolgáló gabona-
félék termesztésének összefüggéseit. Ezt
követően részletesen taglalja a meghatáro-
zó abiotikus környezeti (fény, hőmérséklet,

víz) és a domináns, gyakorlatban is szabá-
lyozható agronómiai (tápanyag, genotípus)
faktorok jelentőségét. Értékes részei a
kötetnek a fotoszintézist és az annak haté-
konyságát befolyásoló környezeti hatások,
továbbá a növényi architektúra jelentőségét
ismertető oldalak. Az ezeket követő fejeze-
tek a növényi növekedés, a termésminőség
és a termésreakciók környezeti kapcsolat-
rendszereit tárják fel, részletesen is elemez-
ve a tápanyag- és növényszám-hatásokra
adott válaszokat.  Az utolsó rész a ma oly
sokakat foglalkoztató klímaváltozásnak a
növénytermesztésben kimutatható és prog-
nosztizálható hatásait, az alkalmazkodási
lehetséges stratégiáit mutatja be. 

A hazai és nemzetközi vonatkozásban
is hiánypótlónak tekinthető mű ismeretbő-
vítő, szemléletformáló tudást ad a szántó-
földi növénytermesztéshez növényélettani-
ökofiziológiai aspektusból közelítő kuta-
tóknak és doktoranduszoknak, a
tudományos, valamint a gyakorlati kérdé-
sek megválaszolásához a részletekre is
kíváncsi mezőgazdasági szakembereknek,
felsőfokú oktatásban pallérozódó hallga-
tóknak.

Árendás Tamás

KÖNYVISMERTETÉS

Berzsenyi Zoltán: Növénytermesztés –
Környezeti, növekedési és termésreakciók
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„Beethoven! Olyan mint egy álom, …
Eljött Budára, eljött Martonvásárra...”

(Brunszvik Teréz)

Két akadémiai kutatóintézet, a mező-
gazdasági és a zenetörténeti közös

erőfeszítéseinek eredményeként 1989-
ben nyílhatott meg a jelenleg is látogat-
ható Beethoven Emlékmúzeum.
Beethoven emlékének már korábban,
1958-ban szentelt két földszinti helyisé-
get a kutatóintézet vezetése, azonban a
korábbi kiállítás létrehozója a Fejér
Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága
volt a Fejér Megyei Idegenforgalmi
Hivatallal karöltve. A múzeum bővítésé-
nek és az MTA fennhatósága alá tarto-
zásnak közvetlen előzménye egy emlé-
kezetes ajándékozás volt. Nevezetesen a
Teleki - de Gerando család kései leszár-
mazottai – elődeik nemes hagyományait
folytatva, (Teleki József, az MTA első
elnöke magánkönyvtárának odaadomá-
nyozásával megalapozta az akadémia
könyvtárát) – a családi gyűjteményük
becses darabját, a Brunszvik nővéreket
ábrázoló pasztellportrét az MTA-nak
ajándékozták. Láng István az MTA
akkori főtitkára, valamint a kutatóintézet
igazgatói, Győrffy Béla és Balla László
támogatták az elképzelést, miszerint a
portrét Martonvásáron helyezzék el,
illetve elvállalták, hogy bővítik a már
meglévő kiállítást. A gondolatot tettek
követték. A kiállítás rendezői Üvegesné
dr. Hornyák Mária és dr. Falvy Zoltán
lettek a két intézet részéről.

Beethoven magyarországi kapcsola-
tait nem lehetne méltóbb helyen bemu-
tatni, mint Martonvásáron – hangsúlyoz-
ta megnyitójában Láng István. A meg-
nyitóünnepség és az új múzeum léte
jelentős esemény volt a hazai kulturális
életben, nagy társadalmi visszhangot
váltott ki. Jelen volt az NSZK budapesti
nagykövete és a Goethe Intézet igazgató-
ja is. A sokak számára emlékezetes forró
nyári napon, július nyolcadikán, világ-
méretű események árnyékában tekintet-
ték meg a múzeumot az első vendégek.
Aznap kezdtek el gyülekezni az egykori
NDK polgárai az NSZK budapesti nagy-
követségének kertjében, ami aztán az
ismert lavinaszerű változásokkal járt.

Huszonöt év nagy idő. Ezen negyed-
századra több évforduló is jutott,
melyekről mi is megemlékeztünk. 2000
májusában arról, hogy Beethoven első

alkalommal látogatott el Martonvásárra.
A házi ünnepségen Czigány György
zeneesztéta emlékezett, a helyi zeneisko-
la jónéhány tehetséges növendéke zon-
gorázott, fuvolázott, hegedült, és ez
alkalomból néhány hétig megtekinthet-
ték a látogatók a múzeum Beethovent
ábrázoló képeslapjait. 2001-ben bemu-
tattuk Keller Tibor fotóművész Bécsben
és Martonvásáron „Beethoven nyomá-
ban” készült fényképfelvételeit. 2008-
ban a martonvásári koncertek 50. éves
jubileumára kiállítással készültünk a
kastély télikertjében.

2012 júliusában kétszáz éve volt,
hogy Beethoven megírta leveleit halha-
tatlan kedveséhez. Az évfordulóról e lap
hasábjain is megemlékeztünk. Ezen idő
alatt számtalan televízió és rádióműsor
készült nálunk. Vitték hírünket ezek a
műsorok szerte a világban, ily módon is
népszerűsítve a nagy zeneszerző
magyarországi kapcsolatait és műveit.

Huszonöt év nagy idő.
Gyűjteményünket vásárlás révén csak
szerény mértékben sikerült gyarapítani.
Páratlan kincs számunkra a komáromi
Kacz Endre készítette festmény az 1930-
as évek szigetéről, vagy említhetném
Steiner Józsefné Beethovennel kapcsola-
tos képeslap gyűjteményét, vagy a
Muray Gyula alkotta szép plakettet.
Voltak, elsősorban egykori kutatóink
személyében nagylelkű ajándékozóink,
így Rajháthy Tibor, Kovács Károlyné és
Szilágyi Gyula, valamint Schröder
Gyula plébános úr és Deák Katalin,
akiknek ajándékai jelentősen gazdagít-
ják a kiállítást. Fájdalmasan hiányzik
viszont a sokáig kölcsönben itt lévő
Beethoven-szelence a gyermek
Beethoven ábrázolásával, sokaknak
szerzett megható örömet látványa.

Huszonöt év alatt több mint három-
százezren látogattak el hozzánk. Nagyon
sok külföldi látogatónk volt, kezdetben a
németek voltak többségben. Ma már ez
is másképp van. Számtalan diákcsoport
keresett fel minket országjárásuk során.
Különösen is komolyan vettük és vesz-
szük azt a kulturmissziót, melyre helyze-
tünk predesztinál bennünket, a diákcso-
portokat különösen is szívesen tájékoz-
tatjuk az itteni látni- és tudnivalókról.

Van azonban valami, ami a sok öröm
mellett az emlékezés során szomorúság-
gal tölt el. A kettőezres évek második
fele óta észrevehetően csökken az ide

látogató diákok zenei tájékozottsága. A
kilencvenes években nagyon gyakori
volt, hogy osztályok egy-egy kórusmű-
vel, dallal és lélekben is készültek a
múzeumlátogatásra, a kirándulásra. Már
régóta érzékelhető hogy megszüntették a
zenei tagozatokat, csökkentették az éne-
kórák számát, a gyerekek között ritka aki
hangszeren tanul játszani. Pedig kevés
dolog fejleszt annyira mint a zenélés. A
beszédkészség, a térbeli tájékozódás, az
emlékezet, az észlelési sebesség, a szóta-
lálás gyorsasága, a számolási készség, az
indukció mind-mind olyan képesség,
melynek a hátterében látási, hallási,
tapintási funkciók állnak. Ezek pedig
fejleszthetők lennének. Freund Tamás,
az egyik legismertebb akadémikus – aki
zenészként is meg tudná keresni kenye-
rét – szerint „a zene és a tudományos
gondolkodás kapcsolata korántsem
mítosz. Az agy ősi idegpályái, amelyek
az érzelmekkel és a motivációkkal kap-
csolatosak, afféle pacemakerként diktál-
ják a ritmust a tudatos gondolkodásért
felelős agykéregben lévő idegsejteknek.
Az új információk rögzüléséhez arra van
szükség, hogy ezek az idegsejtek ponto-
san összehangolt módon működjenek,
együtt rezonáljanak. Az összhangot az
érzelmi állapotot is irányító pályák hoz-
zák létre. Minél motiváltabb, minél érze-
lemgazdagabb valaki – ami például
abban nyilvánul meg, hogy szereti a
zenét – annál könnyebben tesz szert új
ismeretekre.” Tehát nagyon fontos lenne
az aktív muzsikálás, zenetanulás és
éneklés, nemcsak a szabadidő hasznos
eltöltése végett.

Végül személy szerint senkit meg
nem említve, de mindenkire gondolva,
aki a múzeum létrejöttében, illetve fenn-
tartásában bármilyen formában közre-
működött, aki érdeklődött irántunk, és
idelátogatott, mindenkit köszönet illet.
Az elmúlt 25 évben nagyon sok kedves
látogató kereste fel ezt a helyet, akikkel
öröm volt találkozni. Szinte a Világ láto-
gatott el hozzánk.

Molnár Dénesné

A Beethoven Múzeum jubileuma



312014/1

TARTALOMJEGYZÉK
Címfotó: Dr. Papp Endre (1896–1991)

Eseménynaptár  2
Eseménynaptár

Dr. Láng László – Dr. Bedő Zoltán: Add át a termelőnek 
Take it to the farmer – N.E. Borlaug

Dr. Bedő Zoltán – Dr. Láng László: Folyamatos innováció: két új martonvásári búzafajta – 
Mv Nemere és Mv Krajcár – állami minősítése

Dr. Láng László – Bognár Zoltán – Dr. Bedő Zoltán: Két új martonvásári nemesítésű tritikálé
fajta született

Dr. Láng László – Dr. Rakszegi Marianna – Kovács Annamária – Dr. Bedő Zoltán: 
A keményítő tulajdonságainak hatása a búza feldolgozóipari minőségére

Dr. Árendás Tamás: Fajta és tápláltság: a minőség és – stabilitásának alapja
Dr. Rakszegi Marianna – Némethné Kisgyörgy Boglárka – Dr. Láng László – Dr. Bedő Zoltán:

A keményítő tulajdonságainak hatása a búza feldolgozóipari minőségére
Kovács Annamária – Dr. Juhász Angéla – Dr. Békés Ferenc – Dr. Láng László – 

Dr. Bedő Zoltán: Lisztérzékenység kontra gabona allergia
Megyeri Mária – Mikó Péter – Lángné dr. Molnár Márta – Dr. Kovács Géza:

Martonvásári búzából készült az első magyar biosör
Dr. Vida Gyula – Dr. Veisz Ottó: Durumbúza fajták technológiai minősége őszi vetésben

Bányai Judit – Dr. Láng László: Hogyan jellemezhetjük ’NDVI’-val a zöld növényi felületet?
Dr. Varga Balázs – Dr. Veisz Ottó: Gyökeres változások

Dr. Puskás Katalin – Varga-László Emese – Dr. Veisz Ottó – Dr. Vida Gyula: 
Búza kalászfuzárium-rezisztencia vizsgálatok mesterségesen fertőzött tenyészkertben

Dr. Mészáros Klára – Csorba Ildikó – Dr. Láng László – Dr. Bakonyi József:
Az árpa hálózatos levélfoltosságáról

Dr. Kiss Levente – Csikós Anett – Dr. Jankovics Tünde – Dr. Váczy Kálmán Zoltán:
A hazai szőlőlisztharmat-populációk eredetének nyomában

Kiss Tibor – Dr. Láng László – Dr. Bedő Zoltán – Dr. Veisz Ottó – Dr. Karsai Ildikó:
Kalászolási idő a biztonságos termeszthetőség alapja

Molnár Imola – Dénes Tünde Éva – Kruppa Klaudia – Dr. Szakács Éva – 
Lángné dr. Molnár Márta: Molekuláris citogenetikai vizsgálatok burgonya fajhibrideken
Együttműködés az MTA Agrártudományi Kutatóközpont és a kolozsvári Babeş-Bolyai

Tudományegyetem között
Dr. Árendás Tamás: Dr. Berzsenyi Zoltán könyvének ismertetése

MartonVásár
az MTA Agrártudományi

Kutatóközpont közleményei.
Felelõs kiadó: DR. BEDÕ ZOLTÁN

Felelõs szerkesztõ: DR. VEISZ OTTÓ

Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
A szerkesztõbizottság elnöke:

DR. SZUNICS LÁSZLÓ

A szerkesztõbizottság titkára:
DR. MOLNÁR DÉNES

A szerkesztõbizottság tagjai:
DR. BALÁZS ERVIN, DR. BARNABÁS

BEÁTA, 
DR. BEDÕ ZOLTÁN, DR. ÁRENDÁS

TAMÁS, 
CSEH KATALIN, DR. MARTON L.

CSABA, 
DR. OROSS DÉNES, DR. VEISZ OTTÓ.

Rovatvezetõk:
DR. GALIBA GÁBOR (stresszgenetika,

élettan),
DR. JANDA TIBOR (növényélettan, bio-

kémia),
DR. LÁNG LÁSZLÓ (kalászos gabona

nemesítés),
DR. LÁNGNÉ dr. MOLNÁR MÁRTA

(biológia),
DR. MOLNÁR DÉNES (hírrovat), 

DR. PINTÉR JÁNOS

(kukoricanemesítés,
vetõmagtermesztés), 

DR. VEISZ OTTÓ (rezisztencia nemesí-
tés)

Lektor: DR. ÁRENDÁS TAMÁS

ISSN: 1217-5498
Megjelent a CorvinStyle Kft. gondo-

zásában

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0001 pályázat keretében




