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Tisztelt Kollégák! Kedves Fiatal Kutatók!
Nagy örömmel jöttem ide ma reggel ünnepelni.
Igen, ünnepelni. Úgy gondolom, hogy három okunk
is van ünnepelni.
Először is, mindig ünnep a kutatók számára, ha egy
tudományos konferencián elmondhatják, hogy mivel
dolgoznak és mostanáig milyen eredményeik vannak,
meghallgathatják a kollégáik hasonló beszámolóit és
közben, vagy utána megvitathatják az eredményeket,
módszereket.
Másodszor: úgy gondolom, hogy lévén ez az első
tudományos konferencia a Kutatói utánpótlást elősegítő programban, ugyanakkor hasonló rendezvények
sorát képzeljük el a jövőben, tehát hagyományt szeretnénk teremteni, ami bennem szintén ünnepi érzéseket keltett.

Harmadszor, de nem utoljára az az ünnepi várakozás, a fiatal kollégák várakozással, vegyes kíváncsisággal és izgalommal telt csillogó szemei arra utalnak,
hogy nagy szükség van az ilyen ünnepekre és nem
csak hasznosak, de szükségesek is az ilyen együttlétek
mind a fiatal kutatók, mind pedig mentoraik számára.
Végezetül szeretném még egyszer elmondani, hogy
nem csak saját véleményem, de nagyon sok kollégám szerint is ez a „Fiatal kutató” program a legjobb
dolog, ami a NAIK működése során elindult és remélem, kívánom, hogy így is folytatódjon a jövőben
mindannyiunk megelégedésére.
Ezennel megnyitom a mai konferenciát és minden
kedves résztvevőnek hasznos szakmai programot kívánok.
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Kedves Fiatal Kutatók!
Üdvözöllek Benneteket, mint házigazda a NAIK
MBK nevében a Kutatói utánpótlást elősegítő program 1. szakmai konferenciáján! Az előző alkalommal,
Szarvason, lehetőség volt arra, hogy megismerkedjetek
egymással, mindazokkal, akik az ország különböző területeiről, különböző intézeteiből érkeztetek, és különböző kutatási irányokon dolgoztok. Ez a különbözőség
egyben egységet is jelent, mert így lehetőség nyílik látszólag különböző kutatási irányok, lehetőségek összekapcsolására. Ez a találkozó, konferencia lehetőséget
nyújt arra, hogy most egymás kutatásait, eredményeit
megismerhessétek.
Ez a konferencia a fiatalok találkozása kettős értelemben is. Nyilvánvaló, hogy ambiciózus fiatal kutatójelöltek vagytok, így találkozásotok a fiatalok párbeszéde. Azonban ennek a konferenciának van egy másik
aspektusa is. Nevezetesen a NAIK MBK működését 27
évvel ezelőtt kezdte el, így a NAIK-on belül fiatal intézetnek számít, s fiatalos lendülettel igyekszik ellátni
a házigazda megtisztelő feladatát. Nálunk, az MBKban, 14 fiatal kutató dolgozik ennek a nagyon sikeres
programnak a keretében. Az első és második program
keretében 3-3 kutató folytatja tevékenységét. A harmadik program keretében 8 fiatal kezdte meg tudományos
pályafutását, melynek során elvárás, hogy szerezze meg
PhD fokozatát. Gyakorlatilag elértük azt a célt, hogy
minden fiatal kutatónk, valamely doktori iskolának a
tagja, vagy hamarosan felvételt nyer. Azonban a kutatóknál elsősorban nem a létszám, hanem a kutatók
rátermettsége, magasan képzett mivolta a leglényegesebb. Ezen a téren elmondhatjuk, hogy nem okoztatok
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csalódást. Elmondhatjuk, hogy megfelelő fiatal szakembergárdával rendelkezünk, melynek színvonalának
emelését belső képzésekkel is segítjük.
Fiatalok vagytok és kutatói pályátok kezdetén álltok.
Erre a pályára nem a pénz, a meggazdagodás reménye
irányított titeket, hanem a megismerés vágya, az, hogy
kinyíljon előttetek a világ, ezáltal is hozzájárulva saját
magatok, intézetetek, a NAIK, s ha már a nagy szavaknál tartunk az emberiség tudásának növekedéséhez, a
fejlődéshez. Ez egy gyönyörű pálya, amit több évtizedes
kutatói tapasztalatom alapján így vélek, annak minden
nehézségével és örömével együtt. Ez a program biztosít számotokra elegendő időt, hogy megismerjétek ezt
a pályát, azonban utána, remélhetőleg a PhD fokozat
megszerzése után válaszút elé álltok. Hogyan tovább?
Meg kell, hogy mondjam nehéz döntés, amely sok
esetben egybeesik a családalapítás időszakával is. Ha
továbbra is a kutatói pálya vonz benneteket, amit nagyon remélek, akkor szerintem a legfontosabb a hit. A
hit abban, hogy amit csináltok, annak értelme van, az
előreviszi a tudományt s annak alkalmazását, de legfőképpen hit magatokban, hogy tehetségesek, ambiciózusak vagytok. Mentoraitok, kollégáitok, vezetőitek
megerősíthetnek benneteket ebben a hitben. Véleményem szerint ehhez segítség is kell. Ez a segítség abban
is megnyilvánulhat, hogy a kutatói utánpótlás program
továbbfejlesztése megtörténik, hogy annak keretében
ambiciózus, pályázatképes tudományos fokozattal már
rendelkező kutatók kerülhessenek alkalmazásra nem
feltétlenül a „szülő” intézetetekben, hanem a NAIK intézményhálózatának keretein belül.
Mindehhez kívánok sok sikert, s sikeres konferenciát!

Földművelésügyi
Minisztérium

Kristóf Ákos
Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági Főosztály Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Osztály osztályvezetőjének megnyitó szavai

Kedves Fiatal Kutatók!
A Kutatói utánpótlást elősegítő program I. szakmai
konferenciája egy ünnepi mérföldkő. Azt mutatja, jelzi, hogy a hazai agrárkutatás erőforrásai folyamatosan
bővülnek, fejlődnek, számos tehetséges és motivált
fiatal kész az agárkutatást a maga számára életpályaként választani. Ez az ágazat jövője szempontjából
biztató fejlemény, hiszen az ország mezőgazdaságának alakításában az agrárkutatásra fokozott felelősség
hárul.
A Kutatói utánpótlást elősegítő program I. szakmai konferenciája a fiatalok egyéni életében is igazi
mérföldkő. A kutató feladata, hivatásának lényege
nemcsak a tudásszerzésben áll, hanem legalább ilyen
fontos elem a tudásmegosztás, a tudásátadás iránti
elkötelezettség. Aki életpályájának választja a kuta-

tást, annak ennek megfelelően nyitottnak kell lennie
a nyilvános szereplésre, az előadói készségek, képességek elsajátítására, fejlesztésére. A rendezvény erre
nyújt jó lehetőséget, azzal a sajátossággal, hogy a szerepelésre nemcsak egy közönség, hanem egy közösség előtt kerül sor.
A Kutatói utánpótlást elősegítő program I. szakmai
konferenciája az egyéni teljesítmények bemutatásával
egyidejűleg a „kutatói csapatot” is építeni, formálni
kívánja. A kutatói életpálya olyan szakmai-emberi
kapcsolatrendszerben válik teljessé, mely személyes
odafigyeléssel segíti az egyén útjának megtalálását,
alakítását.
A Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági
Főosztálya köszönetét fejezi ki azoknak a fiataloknak, akik vállalták az elért eredményeiket bemutató
előadások megtartását, továbbá mindazoknak, akik a
szervezés feladataiban működtek közre.
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FELELŐS RYSTO RÉGIÓJÁNAK ANALÍZISE
wHITE LADY-BEN
Kopp Andrea – Kondrák Mihály* – Bánfalvi Zsófia
NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Intézet, H-2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.
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Absztrakt

Abstract
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Bevezetés

ve a PVY az ötödik legveszélyesebb vírusfaj az okozott
károk alapján (Kogovsek – Ravnikar, 2013). A PVY a
Potyvirus nemzetség tagja. A nemzetséghez több jelentős burgonyapatogén kórokozó is tartozik, úgymint a
burgonya A vírus (Potato virus A, PVA), a burgonya
V vírus (Potato virus V, PVV) és a dohány karcolatos
vírus (Tobacco etch virus, TEV). A vírusok obligát
intracelluláris természetéből adódóan a közvetlen védekezés nem lehetséges. A védekezés közvetett módon
a beteg növények megsemmisítésével, vagy inkább
megelőző jelleggel, a potyvírusokat nem perzisztens
módon terjesztő levéltetvek elleni peszticides kezelésekkel oldható meg. Nagyon fontos azonban a megfelelő időzítés. Sok levéltetűfaj a mérsékelt égövben, így
Közép-és Kelet-Európában terjedt el (Whitham et al.,
2006; Gibbs et al., 2008). Mivel igazán hatékony védekezési lehetőség nincs a vírusok ellen, előtérbe került a
rezisztens burgonyafajták termesztése.
A PVY vírusnak számos törzse ismert, a törzsek elkülönítésének alapja a gazdanövényen okozott tünetek
és a genomszekvenciájukban rejlő különbségek alapján
történik (Singh et al., 2008; Kerlan, 2006). Ezek a tör-

A hazai burgonyatermesztésben a terméscsökkenés és minőségbeli
leromlás fő kiváltói a burgonyapatogén vírusok. A vírusok ellen hatékonyan védekezni csak preventív módon lehet, ezért előtérbe került
a rezisztenciaforrások felkutatása. A rezisztencianemesítési programokban az extrém rezisztenciát (ER) biztosító génekkel rendelkező
vad Solanum fajokat előszeretettel használják a nemesítők. Kutatásunk fő célja a burgonya Y vírus (PVY) ellen ER-t biztosító Solanum
stoloniferum eredetű Rysto gén lokalizálása és izolálása a keszthelyi
nemesítésű White Lady burgonyafajta genomi BAC klóntárából a
génhez kapcsolt DNS alapú markerek segítségével. Az izolált BAC
klónok szekvencia-analízise során prediktált gének közül a feltételezett rezisztenciagénekkel előállítottunk burgonya-transzformációra
alkalmas konstrukciókat, majd létrehoztunk PVY érzékeny burgonyafajtából transzgénikus vonalakat. Ezeket a vonalakat PVYNTN
törzzsel fertőzzük, vizsgáljuk a PVY fogékonyságukat és ezt a munkát
addig folytatjuk, amíg PVY rezisztens transzgénikus növényeket kapunk.

A burgonya (Solanum tuberosum L.) a világ negyedik legfontosabb élelmiszernövénye a kukorica, a búza
és a rizs után. Elterjedéséből adódóan sokféle patogén
okozhatja a burgonyagumó minőségbeli és mennyiségi
leromlását, úgymint viroidok, vírusok, baktériumok,
gombák és nematódák egyaránt. 2014-ben a világon
több mint 300 millió tonna burgonya termett, ebből
Magyarországon 567,000 tonna. A magyar termésátlag
a 2014-es évben 27 tonna/hektár volt, ami jócskán elmarad több Európai Uniós ország termésátlagától, például kevesebb, mint fele a Belgiumban és Hollandiában
elért termésátlagoknak (http://faostat.fao.org). Ennek
legfőbb oka a vírusos fertőzések okozta terméskiesés.
Szabadföldön több mint 35 különböző vírusfaj képes
megfertőzni a burgonyát (Salazar, 2003). Ezek közül a
legnagyobb kárt és járványos megbetegedést a burgonya levélsodródás vírus (Potato leafroll virus, PLRV)
és a burgonya Y vírus (Potato virus Y, PVY) okozza.
A fertőzést követő terméskiesés akár a 80%-ot is elérheti (Roossinck, 2012). Gazdasági jelentőségét tekint-

In the Hungarian potato cultivation, the yield loss and deterioration
of quality is largely caused by viruses. Against viruses the effective
protection is achieved by preventive manner, so there is a big effort
to search for natural resistance sources. In the resistance breeding
programs, the wild Solanum species, which possess genes that ensure extreme resistance (ER), are often used by breeders. The aim of
our project is the localisation and isolation of the Rysto gene, originated from Solanum stoloniferum and providing extreme resistance
against Potato virus Y (PVY), from the BAC library of the potato
cultivar White Lady, bred in Keszthely, with the help of tightly linked
DNA markers. Based on DNA sequence analysis of the isolated BAC
clones resistance genes were predicted and cloned in a vector suitable for potato transformation. The cloned genes were introduced
into a PVY susceptible potato variety. The transgenic lines will be
infected with PVYNTN and tested for PVY susceptibility. This work
will be continued until transgenic plants with resistance to PVY will
be obtained.
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zsek rekombinációk révén gyorsan képesek evolválódni és alkalmazkodni az új burgonyafajtákhoz áttörve
így az addig kialakított rezisztenciaformát (Karasev és
Gray, 2013). 1984-ben írták le a PVY legagresszívabb,
az addig ismert rezisztenciaformákat áttörő, nekrotikus
gyűrűsfoltosság törzsét, a PVYNTN-t (Beczner et al.,
1984).
Mára már a különböző vad Solanum fajokban sokféle vírusrezisztencia típust, illetve azokat kódoló gént
azonosítottak. Ezek a rezisztenciatípusok lehetnek
vírustörzs specifikusak, vagy nyújthatnak széleskörű rezisztenciát több vírustörzs vagy akár vírusfajjal
szemben is. A rezisztencianemesítési programoknak
köszönhetően az azonosított rezisztenciagéneket széles
körben alkalmazzák és így hoznak létre vírusellenálló
fajtákat. Inkompatibilis kapcsolatban a növényben a
virális fertőzés hiperszenzitív reakció (HR) vagy extrém rezisztencia (ER) válaszok indukálásához vezet
(Muthamilarasan – Prasad, 2013).
A PVY elleni ER-t az Ry gének kontrollálják,
amik széleskörű rezisztenciát biztosítanak. Az Ryközvetítette rezisztencia elicitora valószínűleg a PVY
vírus proteináz aktivitású nagy sejtmagi zárványfehérjéje (NIa), ami közvetlen vagy közvetett kölcsönhatásba kerül az Ry fehérje termékével. Ez a kölcsönhatás
fogja elindítani azt az elsődleges választ, ami az ER-hez
vezet (Mestre et al., 2000). Így a fertőzést követően a
vírus akkumulációja és továbbterjedése gátolt, nem alakulnak ki látható betegségtünetek (Cockerham, 1970;
Thieme – Thieme, 2005).
Eddig nem ismert olyan PVY izolátum, ami áttörte
volna az Ry gének biztosította rezisztenciát (Kogovsek
– Ravnikar, 2013). Az Ry gének további előnyös tulajdonsága, hogy a PVY vírusnak nem csak egy törzse ellen hatékony, hanem a PVY összes törzse ellen, beleértve a legagresszívebb PVYNTN törzset, valamint a PVA,
PVV és TEV vírusokat is (Cockerham, 1970; Hinrichs
et al., 1997).
Itt érdemes kitérni arra, hogy a PVX vírus ellen
ER-t biztosító Rx1 és Rx2 gének által kódolt proteinek
szerkezetileg nagyon hasonlítanak a HR típusú rezisztenciát biztosító géntermékekhez, azonban bizonyítást
nyert, hogy az Rx-közvetítette ER nem jár együtt HR
kialakulásával a fertőzés helyén. Bendahmane és munkatársainak (1999) kísérletei igazolták, hogy Rx génben
benne van a képesség a HR kiváltására, de az ettől elkülönülő ER válasz episztatikus a nekrózisos válasszal
szemben. Ebből arra következtettek, hogy a sejthalállal
járó folyamatokat és a patogén feltartóztatását külön
betegség-ellenállóság útvonalak szabályozzák a növényekben.
Jelenleg három különböző eredetű Ry gént térképeztek a burgonya genomban. A S. stoloniferum vad burgonyafajból származó Rysto gént a XII. kromoszómára
térképezték (Flis et al., 2005; Song et al., 2005; Cernák
et al., 2008). Habár a Rysto gént még nem azonosították, valószínűsíthető, hogy mint sok más vírus-ellenállóság gén, a Rysto is az NBS-LRR multigén-családhoz
tartozik (Gururani et al., 2012). A feltételezés alapja a
hasonlóság a Ry-közvetítette ER és a már burgonyában
tanulmányozott, Rx NBS-LRR-PVX interakció között
(Moffett, 2009). A S. tuberosum ssp. andigena fajban
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is van ER típusú rezisztenciagén, az Ryadg, amit a XI.
kromoszómára térképeztek (Hamalainen et al., 1997).
A harmadik, a S. chacoense eredetű Rychc gén a IX. kromoszómán helyezkedik el (Hosaka et al., 2001).
A strukturális hasonlóságok alapján a legtöbb azonosított R protein az NBS-LRR proteincsaládhoz tartozik, ami a STAND (Signal Transduction ATPases
with Numerous Domains) proteincsalád egy alcsaládja (Głowacki et al., 2011). A 2011-ben nyilvánosságra
hozott S. tuberosum Group Phureja genomjában 755
NBS-LRR gént prediktáltak (Jupe et al., 2013). Az
Arabidopss paralóg gének sok esetben klaszterekben
helyezkednek el. A burgonya genomban a térképezett gének 73%-a 63 klaszterben található (Jupe et al.,
2012). Az amino-terminális (N) végükön nukleotidkötőhellyel rendelkező NBS domén található. Az NBS
(Nucleotide Binding Site) domén a protein legkonzerváltabb része, számos aldoménnel. Napjainkig kilencféle NBS konzervált motívumot azonosítottak (P-loop,
RNBS-A TIR/non TIR típusú, Kinase-2, RNBS-B,
RNBS-C, GLPL, RNBS-D TIR/non TIR típusú).
Ezek funkciója részben már ismert - többé-kevésbé a
patogén-felismerést követően különböző jelátviteli útvonalakon keresztül hatnak. Karboxi-terminális (C)
végükön a leucingazdag ismétlődésű LRR (leucine
reach repeat) domén található, aminek szerepe a
patogén felismerésében, a protein-protein kölcsönhatásokban van. Az LRR domén a protein legváltozatosabb, egyben legkönnyebben evolválódó része (Wan et
al., 2012). Az NBS-LRR-eknek két nagy alcsaládja van
az N-terminális véghez kapcsolódó további domének
alapján: a Toll/Interleukin-1 receptor homológ TIR típusú NBS-LRR-ek és a CC (Coil-Coiled) típusú NBS
LRR-ek (Głowacki et al., 2011).
Kutatásunk fő célja az ER-t biztosító Solanum
stoloniferum eredetű Rysto gén lokalizálása és izolálása a keszthelyi nemesítésű White Lady burgonyafajta
genomi BAC klóntárából a génhez kapcsolt DNS alapú
markerek segítségével.

Anyag és módszer
A Rysto gén térképezéséhez szükséges szegregáló
populációt a keszthelyi Burgonyakutatási Központ
munkatársai állították elő a PVY rezisztens keszthelyi
nemesítésű White Lady és a PVY fogékony S440 amerikai nemesítési vonal keresztezésével. Az így előállított 400 egyedből álló F1 utódpopuláció egyedeinek
fenotipizálása során a rezisztens és fogékony növények
száma 1:1 hasadási arányt mutatott, ami a gén szimplex
állapotát jelzi a tetraploid burgonya genomban (Cernák
et al., 2008).
A primerek tervezéséhez az interneten elérhető
Primer3Plus (http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/
primer3plus/primer3plus.cgi) és NCBI primer-blast
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/)
programokat használtuk.
Új markerek azonosításához a Potato Genome
Sequencing Consortium (PGSC) által közzétett S.
phureja referenciagenomot, illetve S. tuberosum cv.
White Lady szekvencia adatait használtuk, majd a
markereket az F1 térképező populáción teszteltük.

A markereket hordozó BAC izolátumokat a Qiagen
Large-Construct Kit segítségével tisztítottuk a gyártó használati útmutatóját követve. A BAC klónok
végszekvenciáit NCBI-BLAST program segítségével
illesztettük és helyeztük el a referenciagenomon. A
BAC klónok teljes szekvenciájának meghatározását a
Szegedi Tudomány Egyetem Természettudományi és
Informatikai kar Biokémiai és Molekuláris Biológiai
Tanszékén végezték. A szekvencia adatok összeillesztésében a NAIK-MBK Mezőgazdasági Genomikai és
Bioinformatikai Csoport munkatársa, Dr. Nagy Tibor
nyújtott segítséget. Az izolált BAC klónok teljes DNS
szekvenciájának analízisében kétféle megközelítést alkalmaztunk: [1] NCBI BLAST program segítségével
összehasonlítottuk az adott régiókban a PGSC által
prediktált S. phureja gének sorrendjét a BAC klónok által hordozott kromoszómaszakaszok génsorrendjével,
[2] majd a StarORF programmal azonosított ORF-ek
által prediktált géneket hasonlítottuk össze egymással
és az így kapott eredményeket összevetettük az előzőekkel. Az általunk prediktált gének szekvenciáit a S.
phureja gének szekvenciáival az interneten elérhető
EMBOSS Needle – Pairwase Sequence Alignment segítségével hasonlítottuk össze. (http://www.ebi.ac.uk/
Tools/psa/emboss_needle/nucleotide.html). A filogenetikai törzsfa készítésénél UPGMA algoritmust
alkalmazva a CLC Sequence Viewer 6.7.1 programot
használtuk. A kódoló szekvenciák előtt elhelyezkedő
promóter régiók prediktálásához a softberry(http://
linux1.softberry.com/berry.phtml?topic=tssp&group=
programs&subgroup=promoter) és CBS (http://www.
cbs.dtu.dk/services/Promoter/) interneten elérhető
szoftvereket alkalmaztuk.
A markerek alkalmazhatóságának vizsgálatát, valamint a BAC klóntár szűrését PCR-rel, a prediktált
rezisztenciagén jelöltek klónozását, a DNS minták
emésztését, az RNS-ről a komplementer DNS szintézisét a Thermo Fischer Scientific cég termékeit használva a megadott protokollok szerint végeztük. Klónozóvektorként a pBIN19 plazmidot (Bevan, 1984)
használtuk. Transzformációhoz E. coli DH5α törzsből
Inoue és munkatársainak (1990) módszere alapján készítettünk kompetens sejteket. Az előállított konstrukciókat „háromszülős keresztezés” módszerrel (Ditta et al.,
1980) juttattuk át A. tumefaciens GV2260 törzsbe. Az
előállított konstrukciókkal Agrobacterium-közvetítette
transzformációs rendszer (Dietze et al., 1995) segítségével transzformáltunk PVY érzékeny S. tuberosum cv.
Desirése burgonya leveleket. A transzgénikus vonalak
genotipizálásához a genomi DNS-t Shure és munkatársai (1983) leírása alapján vontuk ki. Az expressziós
vizsgálatokhoz, illetve a vírus jelenlétének vizsgálatához az össz RNS kivonásnál Stiekema és munkatársai
(1988) módszere alapján jártunk el.
A transzformáció során előállított transzgénikus vonalak fenntartását és szaporítását in vitro körülmények
között szelekciós táptalajon végeztük. A felszaporított
növényeket vektormentes üvegházba ültettük ki. A
transzgénikus vonalak PVY rezisztenciáját az üvegházi körülmények között nevelt növényeken teszteljük. A
kiültetést követő 3. héten fertőzzük a középső-alsó leveleket a Nicotiana tabacum cv. ’Xanthi’ és S440 növé-

nyeken fenntartott PVYNTN törzzsel. A fertőzést követő
3. héten a vírus jelenlétét a felső levelekben vizsgáljuk
RT-PCR-rel a Thermo Fischer Scientific cég enzimeit
és reagenseit használva. A növényanyagot nyáron természetes megvilágítás, télen pótmegvilágítás mellett
tartjuk fenn a fertőzéses kísérlet végéig.

Eredmények
A korábbi kutatások eredményeként a Rysto gént a
burgonya XII. kromoszómájára a CadInd és YES-A3
markerek közé, az ST1, a keszthelyi nemesítők által
már gyakorlatban is alkalmazott marker közelébe lokalizáltuk. A génhez kapcsolt markereket elhelyeztük a
referenciaként szolgáló S. phureja genomszekvencián,
aminek alapján a Rysto régiót 1200 kb fizikai hosszúságra szűkítettük. A White Lady genomjából készített BAC
klóntárból izoláltuk a Rysto génhez legszorosabban kapcsolt markereket hordozó BAC klónokat, amiket a végszekvenciák alapján elhelyeztünk a referenciagenomon.
Ezután elkezdtük az úgynevezett „primer-walking” alapú finomtérképezést.
A Rysto régió markerezési munkájának eredményeként az elmúlt két és fél évben 6 új markert azonosítottunk, amik közrefogják a fentebb említett ST1 markert
(1. ábra). Ezek közül 2 markernél figyeltünk meg rekombinációs eseményt. Ennek alapján a Rysto gént határoló régiót a S. phureja genomszekvenciája alapján 767
kb-ra szűkítettük. Négy markerünk van ≤0.25 cM genetikai távolságra a Rysto géntől. A Rysto régióba lokalizált
markerek segítségével 12 BAC klónt izoláltunk a White
Lady genomi klóntárából. A BAC klónok végszekvenciáit a S. phureja genomra illesztve 7 BAC klónnal teljesen le tudtuk fedni a 767 kb-os Rysto régiót (2. ábra).
Két BAC klón (154G1 és 156F6) szekvenálására már
volt lehetőségünk. Ezek közül az egyik az ST1 markert
hordozza. A régió teljes szekvenciájának megismeréséhez megrendeltük a többi BAC klónok szekvenálását is,
azonban a szekvencia adatokra még várunk.

STM003

Ry

sto

YES-‐3A
1.365R
1.156R
Disres
110A10
ST1
109D9F
Sec15

<0,25  cM

CadInd
Cat-‐in2

1. ábra: Rysto gén genetikai térképe
Forrás: Saját szerkesztés
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58Mbp

WRKY
Sec15

59Mbp

STI

109D9F

DisRes

110A10

1.156R

YES-‐3A

1.365

164H4
154G1
443B9
58,04
497B2

156F6

58,28

58,20
58,28
58,14
161A6 58,29
58,18

58,63

59,05

58,64
326C1

58,28

58,63

109D9
58,11

58,78

110A10
58,37

704E10
58,15

58,46

365B5

58,96

772G6
58,31

2. ábra: BAC klónok illesztése a S. phureja referenciagenomra
Forrás: Saját szerkesztés
A feltételezett rezisztenciagének PVY elleni rezisztenciában betöltött szerepének megismeréséhez
a géneket a kódoló rész előtti 400-1900 bp hosszúságú promóter régióval együtt BIN19 bináris plazmidba
klónoztuk, hogy Agrobacterium-közvetítette növényi
transzformációval PVY fogékony Desirée burgonyafajta leveleibe juttassuk. Eddig összesen 9 konstrukciót készítettünk. Ezekkel Desirée leveleket transzformáltunk.
Mivel elképzelhető, hogy a Rysto rezisztencia letörhetetlenségének oka az, hogy nem egy gén biztosítja az ellenállóságot, hanem egy kisebb génklaszter, ezért egyes
klasztereket megfelezve, vagy 2 gént együtt klónoztunk
egy konstrukcióba. Ezek közül 10 rezisztenciagénnel
hoztunk létre olyan konstrukciókat, amivel Desirée-t
transzformálva bizonyítottan transzgénikus növényeket kaptunk. Ezek in vitro körülmények közötti felszaporítása folyamatban van.
Három rezisztenciagén jelölttel a transzformált vonalak PVY érzékenységéről már vannak adataink. A
vizsgált vonalak mindegyikében kimutatható volt a
PVY köpenyfehérje jelenléte a fertőzést követő 3. héten
a csúcsi levelekben. Így tehát ezek a gének nem azonosak a keresett Rysto génnel.

Következtetések, javaslatok
A Rysto régióban tehát több rezisztenciagénhez hasonló gént azonosítottunk. A S. phureja genomszekvenciája
alapján várható, hogy a teljes régió megszekvenálásával
még további, hasonló funkciójú gént találunk. Mivel az ismert rezisztenciagének többsége az NBS-LRR
multigén-családba tartozik, feltételezzük, hogy az általunk prediktált NBS-LRR génklaszter valamelyikében
helyezkedik el a Rysto gén.
Amennyiben az eddig létrehozott konstrukciók
egyikével sem fogunk PVY elleni rezisztenciát elérni,
akkor a S. phureja genom alapján 767 kb hosszúságúra
becsült Rysto régió teljes szekvencia-analízisével további rezisztenciagén jelölteket prediktálunk és megvizsgáljuk azok esetleges rezisztencia funkcióját is újabb
transzgénikus Desirée vonalak előállításával.
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Irodalmi adatok alapján a PVX extrém rezisztenciagén (Rx1) egy CC típusú NBS-LRR gén. Itt jegyezzük meg azonban, hogy míg nem ismerünk a Rysto-ra
rezisztens vírust, addig az Rx1 gén biztosította ER-t a
PVX bolíviai HB törzse már letörte (Querci et al., 1995).
Ezért lehetséges, hogy a Rysto nem is 1 gén, hanem egy
rezisztencia génekből álló klaszter, és ez a letörhetetlenség titka. Így terveink között szerepel olyan konstrukciók előállítása is, amikkel homológ génekből álló több
10 kb hosszúságú génklasztereket juttathatunk a PVY
érzékeny burgonyafajtába.
Arabidopsis-ban végzett teljes expessziós analízis
során megvizsgálták az NBS-LRR proteineket kódoló géneket és a legtöbb esetben alacsony transzkripciós szintet mértek (Tan et al., 2007). Viszont más R
gének expressziójában a növényi védekezési válaszok
alatt jelentős változás tapasztalható (Halterman et al.,
2003; Levy et al., 2004; Gu et al., 2005). Van példa arra,
hogy az R gének megnövekedett expressziója a HR válasz helyett ER választ vált ki, ami arra utal, hogy az
R proteinek szintje szabályozza a rezisztencia erősségét
a vírussal szemben (Sekine et al., 2008). Kísérletesen
igazolták, hogy míg a vad típusú Rx protein a PVX
egyetlen törzse ellen nyújt csak védelmet, addig az lrr
mutáns egy másik PVX törzs és a távoli rokon vírusfaj,
a nyár mozaik vírus (Poplar mosaic virus, PoMV) ellen
is rezisztenciát biztosít (Farnham – Baulcombe, 2006).
Lehet, hogy a természetes evolúció folyamán is valami
hasonló folyamat játszódik le, és sorozatos mutációk
eredménye, hogy az egyes gének különböző vírusok ellen nyújtanak védelmet. A Rysto gén akár egy példája lehet ennek az evolúciós folyamatnak, ami magyarázatot
adhat arra is, hogy hogyan biztosíthat a Rysto egyszerre rezisztenciát a PVY, PVA, PVV és TEV vírusokkal
szemben is.

Összefoglalás
Az elmúlt két és fél évben 6 új markert azonosítottunk a Rysto régióban a White Lady és S440 szülőpartnerek keresztezésével előállított F1 térképező populáció

és a S. phureja referenciagenom segítségével. Ezek közül 4 markert 0.25 cM genetikai távolságon belül térképeztünk a Rysto géntől a már korábban leírt ST1 marker
közelében. A rekombinációs események és a S. phureja
genomszekvenciája alapján a Rysto régiót 767 kb-ra szűkítettük és a White Lady genomi klóntárból izolált 7
BAC klónnal lefedtük. Ezzel lehetőségünk nyílik a teljes
Rysto régió analízisére. Az eddig megszekvenált 2 BAC
klónon 14 feltételezett rezisztenciagént azonosítottunk.
Ezek közül 8 tartozik a növényi védekezésben kulcsszerepet játszó NBS-LRR gének közé. A PVY elleni
rezisztenciában betöltött szerepük vizsgálata céljából
12 rezisztenciagén jelölttel hoztunk létre transzgénikus
vonalakat. A vonalak vírusérzékenységének tesztelése
folyamatban van.
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Absztrakt

A halliszt és a halolaj az akvakultúrában használt haltápok fontos
alkotórészei, azonban ezek hozzáférhetősége egyre korlátozottabb. A
növekvő haltermelés és ezzel párhuzamosan a növekvő haltápigény
biztosítására új takarmány-alapanyagokra van szükség. Számos tanulmány bebizonyította, hogy jól helyettesíthető a halolaj és halliszt
olyan növényi alapú anyagokkal, amelyek a létfontosságú esszenciális
zsírsavakban gazdagok. Az Európai Unió által támogatott ARRAINA
projekt célja a növényi alapú takarmányok hosszú távú hatásának
vizsgálata. Kutatócsoportunk a projekt keretében egy in vivo kísérletben vizsgálta háromféle haltáp (FO: mérsékelt halolaj/halliszt-tartalmú, VO: növényi olajos, K: kontroll) hatását a ponty növekedési
teljesítményére és természetes immunválaszára tavi nevelés során.
A kísérleti eredmények azt mutatták, hogy a lenolajjal kiegészített
táp esetében a kísérleti halak növekedési teljesítménye közel azonos
volt halolajos csoportéval. A természetes immunválasz paraméterei
közül a fehérvérsejtek fagocitáló aktivitása szignifikánsan magasabb
volt a halolajos és a növényi olajos táppal kezelt csoportban, mint
a kontrollnál, és a vérplazma immunoglobulin-szintje is jelentősen
megemelkedett a halolajos csoportban a másik két csoporthoz képest.
A természetes immunválaszban szerepet játszó gének közül az IL-1ß
expressziója volt szignifikánsan magasabb a növényi olajos csoportban a kontrollhoz képest. Összességében a növényi alapanyagok és
olajok lényegesen nem rontják a pontyivadék növekedési mutatóit, és
a természetes immunválasz paramétereire sincsenek negatív hatással
tavi nevelési körülméyek között..

Abstract

Fish meal and fish oil are very important components of fish feeds
used by aquaculture. However, sources of fish meal and fish oil are
limited, there is a need for new feed components to supply the increasing fish production and the increasing demand for fish feed.
The use of vegetable oils in fish nutrition has been extensively studied. Several vegetable oils, which contain poly-unsaturated fatty acids, are suitable for replacement of fish oil. The aim of ARRAINA
project, supported by the European Union is to investigate the long
term effects of fish feeds based on vegetable ingredients. Our team
investigated the effect of three different fish feeds on the growth performance and innate immune response on common carp reared in
pond system. The growth parameters were simillar in groups fed
with feeds containing vegetable oil (VO) and fish oil (FO). In VO
and FO groups the phagocytic activity of leukocytes significantly
increased compared to the control, and total immunoglobulin level
of blood plasma was significantly higher in the FO group than in
the other two groups. In the VO group, the expression of IL-1ß gene
showed significant increase compared to the control. Based on the
experimental results it can be concluded that fish oil used in fish
feeds can be replaced effectively with vegetable oils, without negative effect on the growth performance and innate immune response
of carp juveniles reared in pond conditions.

Keywords: fish meal, fish oil, vegetable oil, common
carp, innate immune response, growth

Kulcsszavak: halolaj, halliszt, növényi olaj, ponty, természetes immunválasz, növekedés

Bevezetés
Az akvakultúra jelenleg a világ egyik leggyorsabban
fejőlő iparága 66 millió tonnás évenkénti termelésével,
amelynek jelentős hányadát a halhús előállítása teszi ki.
Az iparszerű termelés folyamatos alapfeltétele és természetes következménye a haltakarmány-termelés intenzív növekedése. A haltakarmányokban az egyik legfontosabb fehérje- és esszenciális zsírsav-forrás a halliszt és
a halolaj, azonban a megnövekedett takarmányigény12

hez szükséges erőforrások egyre korlátozottabb mértékben állnak rendelkezésre. Ezért szükség van olyan, a
halolajat/hallisztet helyettesítő alternatív alapanyagokra, amelyek beltartalma, fehérje- valamint esszenciális
zsírsav-tartalma biztosítani képes a halak egészséges
fejlődését és gazdaságos tenyésztését. Az utóbbi években emiatt megnövekedett az érdeklődés olyan növényi alapanyagok iránt, amelyek részben vagy teljes
egészében kiválthatják a hallisztet és halolajat. A legtöbb szakirodalom szójával végzett takarmányozási kí-

sérletekkel kapcsolatban született (Kaushik et al., 1995;
Freeland et al., 1985), de számos kísérletben tesztelték a
különböző növényi olajok, így a repce- (Seierstad et al.,
2009), kukorica- (Lin – Shiau, 2007) és napraforgóolaj
(Brandsen, 2003) haltakarmányként való alkalmazhatóságát. Több halfaj (lazac, szivárványos pisztráng)
esetében is vizsgálták ezeknek a növényi olajoknak a
növekedésre illetve a halak egészségi állapotára gyakorolt hatását. A növényi olajok a halolajhoz hasonlóan
gazdagok telítetlen zsírsavakban (PUFA), ebbe a csoportba tartoznak a ω-3 és ω-6 típusú zsírsavak, mint
az arachidonsav (ARA), a dokozahexaénsav (DHA),
az eikozapentaénsav (EPA) valamint ezek előanyagai
(prekurzorai), a linol- és linolénsav. Ezek a telítetlen
zsírsavak a halak számára is esszenciális tápanyagnak
számítanak (Lee et al., 1967; Steffens, 1997). A halak
élettani folyamatai szempontjából membránok alkotóiként fontos szerepet játszanak az ideg- és immunrendszer működésében, illetve a szaporodásbiológiában.
Az EPA és a DHA a gyulladáscsökkentő és a gyulladás
előtti állapotot visszaállító rezolvinok és dokozatriének
előanyagai (Serhan, 2005). Ezen kívül az immunrendszer sejtjeinek membránjában fordulnak elő, hiányuk
a sejtes immunválasz (fagocitózis, antigénbemutatás)
gyengüléséhez vezet (Calder, 2007). Több tudományos munka is beszámol a lenmagolaj alkalmazásáról
és immunrendszert stimuláló hatásáról (Montero et al.,
2008; Ganga et al., 2010; Mourente et al., 2005).
A NAIK Halászati Kutatóintézet (HAKI) 2012 óta
részt vesz az Európai Unió által támogatott „ARRAINA”
EU FP7 projektben, amelynek célja a növényi alapú
takarmányok hosszú távú hatásvizsgálata öt, az európai akvakultúrában domináns halfaj esetében. A választott halfaj esetünkben a ponty volt, amely jelenleg
európában és hazánkban is domináns tógazdasági faj, a
hazai tógazdasági termelés 76% -át adja (Dankó et al.,
2014). A projekt céljainak megvalósításához takarmányozástani, analitikai és immunológiai vizsgálatokat
végeztünk. A projekt keretében egy in vivo kísérletet
hajtottunk végre, amelyben különböző összetételű
(mérsékelt halolaj/halliszt-tartalmú, lenmagolaj-tartalmú és gabona alapú) takarmányok hatását vizsgáltuk a
pontyivadékok (Cyprinus carpio) növekedési mutatóira és természetes immunválaszára.

Anyag és módszer
Kísérleti elrendezés, a halak mérése és mintavétel:

A kísérletet a NAIK Halászati Kutatóintézet szarvasi
telephelyén végeztük. A kísérleti halakat hat, egyenként
1700 m2-es tóban neveltük, a népesítési sűrűség 20 000
db/ha volt. A kísérletet kezelésenként két-két párhuzamos tóban végeztük. A kísérlet kezdetén a halak átlagos
egyedi tömege 0,72±12 g, átlagos testhossza 38±2,4 mm
volt. Három kísérleti csoportot állítottunk be, amelyeket a következő összetételű tápokkal takarmányoztunk:
1. FO (fish oil): mérsékelt halliszt- és halolaj-tartalmú
táp: 16 % halliszt, 1,65 % halolaj, 2. VO (vegetable oil):
csak növényi alkotókat és növényi olajat tartalmazó táp:
1,85% lenolaj, az előzővel megegyező fehérje- és energiatartalommal. A 3. (kontroll) csoportot a hagyományos
tavi pontynevelésben alkalmazott módszerrel takarmá-

nyoztuk, azaz a fehérjeforrást a tó természetes produkciója biztosította, a szénhidrátforrást pedig a kiegészítő takarmányként alkalmazott gabona (Horváth és Urbányi,
2000). A megfelelő fehérjeprodukció eléréséhez a tavakat
két alkalommal trágyáztuk (1 és 1,7 t/ha) a négy hónapos nevelési periódus alatt. Minden héten tavanként 50
db halat kifogtunk, ezeken próbaméréseket végeztünk. A
takarmányadagokat a próbamérés adatai, illetve a takarmányfogyás figyelembe vételével illetve a vízhőmérséklet változása alapján határoztuk meg. A napi kijuttatott
takarmányadag a metabolikus testtömeg 1,5 és 3,2%-a
között volt. A tavakat mesterségesen levegőztettük lapátos tavi levegőztetővel, így az oldottoxigén-tartalom állandóan 80% felett volt. A tavak hőmérséklete 16-30 °C
között változott a nevelési periódus alatt.
A nevelési periódus végén mértük a halak teljes testhosszát és testtömegét. Kezelésenként 10 halból 1 ml
vérmintát vettünk, hogy meghatározzuk a természetes
immunválasz jellemző paramétereit. A mintavételek során véralvadásgátlóként heparint használtunk. Kezelésenként 10 halból fejvesét preparáltunk a génexpressziós
vizsgálatokhoz. Ez a szerv a halakban a magasabbrendű
gerincesekben megtalálható vörös csontvelő szerepét
tölti be, azaz vérképző (hematopoietikus) szerv, amelyben a vér sejtes elemeinek (közöttük a fehérvérsejteknek) képződése és érése megy végbe (Ellis, 1982). A szövetdarabokat -20°C-on, RNAlater® (Sigma) reagensben
tároltunk az RNS kivonásig.

Fehérvérsejtek és vérplazma izolálása a vérmintákból:

A vérmintákból sűrűséggradiens-centrifugálással
izoláltuk a fehérvérsejteket és a vérplazmát. Szilikonozott centrifugacsövekbe 840 µl Histopaque 1.119-et
(Sigma) töltöttünk, amelyre szintén 840 µl Histopaque
1.077-et (Sigma) rétegeztünk. Mindkét réteg 120 µl
PBS-t (phosphate buffered saline) tartalmazott. A vérmintákat óvatosan a Histopaque 1.077-re rétegeztük,
majd 4°C-on, 700 x g gyorsulással 35 percig centrifugáltuk. A centrifugálás után a fehérvérsejtek a két
Histopaque réteg között gyűltek össze, a vérplazma pedig a gradiens felett. A vérplazmát eltávolítottuk és további vizsgálatok céljára -20°C-on lefagyasztottuk. A fehérvérsejteket is eltávolítottuk, és centrifugacsövekben
Hank-féle sóoldatban (Hank’s Balanced Salt Solution,
HBSS, Sigma) centrifugálással mostuk. A sejteket ezután 1 ml, 0,1% borjúszérumot tartalmazó L-15 táptalajban (Sigma) felszuszpendáltuk. Hemocitométerben
megszámoltuk a sejteket, majd a koncentrációjukat ez
alapján minden mintában 1x107 sejt/ml-re állítottuk be.

Fagocitáló aktivitás mérése:

A fehérvérsejtek fagocitáló aktivitását Seeley et
al. (1990) módszerével határoztuk meg. A mérés során a sejtek kongóvörössel megfestett élesztősejteket
fagocitálnak. Műanyag centrifugacsövekben minden
mintából 1 ml fehérvérsejt-szuszpenziót kevertünk 1
ml, kongóvörössel festett élesztő-szuszpenzióhoz. 60
perces, szobahőmérsékleten történt inkubációt követően a sejtszuszpenziók alá 3 ml Percoll 1.055-öt (Sigma)
rétegeztük. A mintákat 20°C-on, 850 x g gyorsulással
3 percig centrifugáltuk, ezzel elválasztottuk a fehér13

vérsejteket a megmaradt élesztősejtektől. A fehérvérsejteket eltávolítottuk és HBSS-ben centrifugálással
mostuk. A sejteket 1 ml tripszin-EDTA oldatban (5,0
g/l tripszin és 2,0 g/l EDTA, Sigma) szuszpendáltuk fel,
és 37°C-on egy éjszakán keresztül inkubáltuk, majd
lemértük a minták fényelnyelését 510 nm hullámhos�szon, tripszin-EDTA oldatot használva referenciaként.

A vérplazma immunoglobulin-szintjének meghatározása:

Az immunoglobulin-szintet a Biuret-reakción alapuló kolorimetriás módszerrel határoztuk meg, amelyhez
egy előre összeállított diagnosztikai reagens-készletet
használtunk (Fluitest TP, Analyticon). Mikrotiter-lemez
üregeibe 50-50 µl vérplazmát és ugyanennyi polietilénglikolt pipettáztunk. Szobahőmérsékleten két óráig
inkubáltunk, majd a lemezeket lecentrifugáltuk 1000G
erővel, 15 percig. A centrifugálás során a vérplazmából
kicsapódott immunoglobulinok az üregek alján gyűltek
össze. Ezután meghatároztuk a felülúszó fázis fehérjekoncentrációját. A mérést mintánként három párhuzamossal végeztük. Egy másik mikrotiter-lemez üregeibe
10-10 µl felülúszót vagy standard oldatot pipettáztunk,
amelyhez 300 µl hígított Biuret-reagenst adtunk. 20
perces, szobahőmérsékleten történt inkubáció után
spektrofotométerrel, 550 nm hullámhosszon lemértük
az oldatok fényelnyelését. A felülúszó fázis fehérjekoncentrációját az alábbi képlet segítségével számoltuk ki:
y=Am/Ast*x, ahol y a minta fehérjekoncentrációja, Am a
minta fényelnyelése, Ast a standard oldat fényelnyelése,
x pedig a standard oldat ismert koncentrációja. Ezt az
értéket kivontuk a korábban hasonló módszerrel meghatározott összfehérje-koncentrációból, ezzel megkaptuk a vérplazma immunoglobulin-koncentrációját.

A természetes immunválaszban szerepet játszó
gének kifejeződésének vizsgálata:

A génexpressziós vizsgálatok során három, a természetes immunválaszban szerepet játszó gén (TNF-α,
IL-1ß, iNOS) kifejeződését mértük. A három génről átíródó mRNS-ek relatív mennyiségét határoztuk
meg az egyes kísérleti csoportokban. Ehhez szükség
volt az összes RNS kinyerésére a fejevese szövetekből
(SV Total RNA Isolation System, Promega). A kivont
RNS minőségét 1,5 %-os agaróz gélen, mennyiségét spektrofotometriás módszerrel (NanoDrop 2000,
Thermo Scientific) határoztuk meg. A qPCR reakciókhoz reverz transzkripcióval cDNS-t készítettünk
100ng mennyiségű RNS-ből kiindulva (Omniscript
Reverse Transcription Kit, Qiagen). A qPCR mérések során referenciagénként a ß-aktint használtuk,
amely gén minden szövetben nagyjából azonos szinten
expresszálódik, és kifejeződésére az alkalmazott kezelések nincsenek hatással. A qPCR méréseket Eppendorf
MasterCycler Realplex 4 típusú készülékkel végeztük, a
BRYTGreen festéket tartalmazó GoTaq qPCR Master
Mix (Promega) használatával.
A három vizsgált gén kifejeződésének szintjét standard görbék segítségével határoztuk meg. A kontroll
csoport RNS-mintáiból átírt cDNS-ek közül kiválasztottunk egyet, amelyből hígítási sorozatot készítettünk 10x-es, 30x-os, 90x-es, 270x-es és 810x-es hígí14

tásokkal. A qPCR reakciót mind a négy primerpárral,
primerpáronként három párhuzamossal az összes hígításon elvégeztük, majd standard görbéket rajzoltunk,
amelyeken az x tengelyen a nanogrammban mért kiindulási RNS-mennyiség logaritmusát, az y tengelyen pedig az ehhez tartozó Ct (küszöbciklus, threshold cycle)
értékeket tüntettük fel. A standard görbék alapján megkaptuk a reakció hatékonyságát is, amely az elfogadható
tartományon belül (80-110%) helyezkedett el. Az egyenes illesztés pontossága is megfelelő volt (R2 >0,99). Ezután az összes mintán elvégeztük a qPCr reakciót, mintánként mind a négy primerpárral és primerpáronként
három párhuzamossal. A standard görbékről leolvastuk a minták Ct értékeihez tartozó, a hígítási sorhoz viszonyított kiindulási RNS-mennyiségeket. A célgének
(TNF-α, IL-1ß, iNOS) értékeit elosztottuk a referenciagén (ß-aktin) értékeivel, így minden mintához megkaptuk a ß-aktinhoz viszonyított génexpressziós értékeket, amelyeket a statisztikai elemzéshez használtunk.

Statisztikai elemzés:

Az immunológiai paraméterek közül az immunoglobulin-szint mérését három párhuzamossal végeztük,
az adatok feldolgozásánál ezek átlagával számoltunk. A
fagocitáló aktivitás meghatározásánál minden mintát
csak egyszer mértünk le. A génexpresszió kiértékeléséhez
a referenciagénhez normalizált génexpressziós értékeket
használtuk. A minták adataiból számtani átlagot számoltunk. Az egyes csoportok mérési eredményei közötti különbséget egytényezős varianciaanalízissel, P<0,05
szignifikanciaszinten értékeltük, majd táblázatos formában ábrázoltuk. A táblázatokban az adatok számtani átlagát és a szórást tűntettük fel.
Az adatok statisztikai kiértékeléséhez az SPSS., Inc. által kifejlesztett SigmaStat számítógépes programot használtuk.

Eredmények
Növekedési paraméterek:

A nevelési periódus végén megmértük a halak egyedi
tömegét és teljes testhosszát, amelyet az 1. táblázatban
foglaltunk össze. Az átlagos testtömegek tekintetében
nem volt szignifikáns különbség a halolajos és a növényi olajos csoport között. Ugyanakkor szignifikánsan
magasabb értékeket kaptunk a halolajos csoportban
a kontroll csoporthoz képest. A teljes testhossz sem a
halolajos, sem a növényi olajos csoportban nem különbözött szignifikánsan a kontrolhoz képest.
1. táblázat: különböző takarmányon nevelt pontyivadékok növekedési paraméterei (átlag ± szórás)
Kezelés
Halolajos
Növényi olajos
Kontroll

Tömeg (g)
77.9 ± 27.6a
62.2 ± 12.0 ab
55.9 ± 13.9 b

Teljes hossz (cm)
16.6 ± 12 a
15.1 ± 12 b
15.3 ± 12 ab

Oszloponként a különböző betűjelet tartalmazó értékek szignifikánsan különböznek (P<0,05).
Forrás: Saját adatok alapján, saját szerkesztés

A természetes immunválasz paraméterei (fago
citáló aktivitás, immunoglobulin-szint):

A természetes immunválasz paraméterei közül a fehérvérsejtek fagocitáló aktivitása szignifikánsan magasabb volt a halolajos illetve a a növényi olajos táppal
kezelt csoportban, mint a kontrollnál, de a két kezelt
csoport egymástól nem különbözött szignifikánsan. A
vérplazma immunglobulin-szintje szignifikánsan magasabb volt a halolajos csoportban, mint a növényi olajos, illetve a kontroll csoportban (2. táblázat).
2. táblázat: A fehérvérsejtek fagocitáló aktivitása és a vérplazma immunoglobulin-szintje (átlag ± szórás)

Halolajos
Növényi olajos
Kontroll

Fagocitáló aktivitás (O. D. 510)

Immunoglobulin
(µg/ml)

0,385±0,144a
0,386±0,080a
0,218±0,055b

11,492±1,522a
8,440±1,981b
10,273±2,144b

Oszloponként a különböző betűjelet tartalmazó értékek szignifikánsan különböznek (P<0,05).
Forrás: Saját adatok alapján, saját szerkesztés

Génexpresszió (TNF-α, IL-1ß, iNOS):

A három vizsgált gén közül az IL-1β kifejeződése
szignifikánsan magasabb volt a növényi olajos táppal
kezelt csoportban, mint a kontrollnál. A halolajos táppal etetett csoportban nem volt szignifikáns különbség
a kontrollhoz képest. A másik két gén (TNF-α, iNOS)
kifejeződése nem egyik kezelt csoportban sem különbözött jelentős mértékben a kontrolltól (3. táblázat).
3. táblázat: A három vizsgált gén relatív kifejeződése a β-aktinhoz, mint referenciagénhez viszonyítva a
fejvesemintákban (átlag ± szórás).
Halolajos

TNF-α
0,81±0,19

IL-1β
1,06±0,25ab

iNOS
0,72±0,33

Növényi
olajos

0,91±0,35

1,18±0,11a

0,95±0,48

Kontroll

0,91±0,21

0,92±0,08b

1,00±0,25

Oszloponként a különböző betűjelet tartalmazó értékek szignifikánsan különböznek (P<0,05).
Forrás: Saját adatok alapján, saját szerkesztés

Következtetések, javaslatok
Eredményeink alapján elmondható, hogy a halolaj
és halliszt helyettesítése növényi alapanyagokkal nem
rontja lényegesen a pontyivadékok növekedési paramétereit, és a halak természetes immunitására sincs negatív hatással tavi nevelési körülmények között.
Több külföldi szakirodalom is beszámolt arról, hogy
a haltápokban alkalmazott növényi olajok kedvező hatással voltak a halak természetes immunválaszára. Az
ω-3 és ω-6 zsírsavak az immunrendszer működésében

fontos szerepet töltenek be. Az immunrendszer sejtjeinek membránjában fordulnak elő, hiányuk a sejtes
immunválasz (fagocitózis, antigénbemutatás) gyengüléséhez vezet (Calder, 2007). Egy spanyol kutatócsoport aranydurbincsokkal (Sparus aurata) végzett
kísérletében a halolajat és növényi olajat tartalmazó tápok összehasonlításakor nem tapasztaltak szignifikáns
különbséget a vérplazma lizozimaktivitásában és a fehérvérsejtek fagocitáló aktivitásában. Ugyanebben a
kísérletben a növényi olajos csoportoknál a TNF-α gén
expressziója megemelkedett a fejvesében, míg az IL-1ß
gén expressziós szintjében nem volt szignifikáns különbség (Montero, 2010). A mi kísérletünkben ugyanezen két gén kifejeződése fordítva alakult, a TNF-α gén
expressziós szintjében nem volt szignifikáns különbség,
az IL-1ß gén expressziója viszont magasabb volt a növényi olajos csoportban. Az immunológiai vizsgálataink eredményei összhangban vannak ezekkel a korábbi
megállapításokkal. A növényi olajos és halolajos táppal
kezelt csoportban közel azonos mértékben növekedett
a fagocitáló aktivitás a kontrollhoz képest. A halolajos
táppal kezelt csoportban az immunoglobulin-szint is
szignifikánsan magasabb volt, mint a kontrollnál. Ez
arra enged következtetni, hogy a tápok magasabb ω-3
és ω-6 zsírsav tartalma kedvezőbb immunstátusz kialakulását teszi lehetővé. Ezzel szemben a hagyományos,
gabona alapú takarmánynál ezeknek a zsírsavaknak a
mennyisége és egymáshoz viszonyított aránya kapcsolatban lehet a csökkent fagocitáló aktivitással és a csökkent IL -1β expresszióval.
Érdemes lenne a továbbiakban a növényi olaj men�nyiségét emelni a formulált takarmányban, így a gének
expressziójában talán könnyebben detektálható lenne
a változás. Ezen kívül a tavi nevelés helyett egy zárt
halnevelő rendszerben végzett, kontrolláltabb etetési
kísérletben kellene megvizsgálni ugyanezen gének kifejeződését, kizárva ezzel a tóhatást.
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Absztrakt

A növénypatogén vírusfertőzések okozta tünetek rendkívül változatosan jelennek meg az eltérő gazdanövényeken, ezzel jelentős gazdasági kártételeket okozva. A növényi vírusok a gazdasági növények
termésveszteségeinek legnagyobb hányadáért felelnek, ennek ellenére
mégis keveset tudunk a tünetek megjelenésében szereplő, a molekuláris
háttérben zajló mechanizmusokról. Különösen fontos tehát ezen vírusok fertőzési mechanizmusának feltérképezése és megértése, valamint
ezen ismeretek birtokában új védekezési stratégiák kidolgozása. Kutatásaink kiindulópontja az Arabidopsis thaliana (közönséges lúdfű)
modellnövény tanulmányozása vírusfertőzést követően. Ezen túl
célunk a tünetkialakulás molekuláris hátterének megismerése, és a
vírustünetek enyhítéséért felelős növényi faktorok azonosítása. Ebben
segítségünkre lehetnek a lúdfű természetes variánsai (ökotípusai),
melyek az eltérő földrajzi származási helyükből és bizonyos esetekben
izoláltságukból adódóan olyan természetes genetikai változatosságot
hordoznak (homozigóta formában), amely által eltérően válaszolnak
ugyanazon vírusfertőzést követően. Ezt tekinthetjük egyféle eszköztárnak, mely olyan kutatási tevékenységek alapját is képezheti, mint
a vírusfertőzések hatására kialakuló tünetek molekuláris vizsgálata.

Abstract

Plant pathogenic viruses causes diverse symptoms on their different host plants, resulting in significant economic damages. Although
plant viruses are responsible for the main proportion of crop losses,
yet only a little is known about the underlying molecular mechanisms of viral infections. To design new defence strategies, it is necessary to understand the host-pathogen molecular interactions. Therefore, we inoculated Arabidopsis thaliana plants with different plant
viruses, to reveal those molecular factors which contributes to symptom formation. We also used many well characterized Arabidopsis
ecotypes. These ecotypes could be considered as a new molecular biological tool kit for viral infection and symptom development studies as they bearing natural genetic variations in homozygous form,
caused by the geographical isolation.

Keywords: Arabidopsis thaliana, ecotypes, plant pathogenic viruses, RIL

Kulcsszavak: Arabidopsis thaliana, ökotípusok,
növényi patogén vírusok, RIL

Bevezetés
A termésbiztonság fenntartásában az egyik legfontosabb, hogy a terméskiesések okát feltárjuk és stratégiát dolgozzunk ki az elhárításukra. A gazdasági
növények termésveszteségeinek jelentős részéért a
növénypatogén vírusok felelnek (Roossinck, 2011).
A növényi vírusok rendkívül változatos tüneteket és
gyakran komoly gazdasági károkat okoznak az eltérő gazdanövényeken, ennek ellenére mégis keveset
tudunk a tüneteket okozó molekuláris mechanizmusokról. Ezért célul tűztük ki, hogy Arabidopsis
thaliana modellnövényben (lúdfű) tanulmányozzuk
a tünetek kialakulásának molekuláris hátterét, és a
vírustünetek enyhítéséért felelős növényi géneket
azonosítsuk. A kutatás felgyorsítása érdekében a tünetekért felelős faktorokat e modellnövény természetes
variánsaiban kívánjuk azonosítani abban bízva, hogy
az így kapott eredményeket később gazdaságilag fontos
növényekben is hasznosíthatjuk.
Az Arabidopsis thaliana (L.) Heyn., magyar nevén
közönséges lúdfű, világszerte elterjedt gyomnövény,

mely a genetikai kutatások egyik legfontosabb modellnövényévé vált. A modern molekuláris növénybiológiában alapvető kutatási modellszervezet, melynek számos
természetes variánsa, más néven ökotípusa ismert. A
lúdfüvet optimális körülmények között igen rövid életciklus és generációs idő jellemezi, ami által lehetővé teszi a legkülönbözőbb fejlődési fázisok viszonylag gyors
vizsgálatát. Valamint a lúdfüvet számos növénypatogén
vírus is fertőzi, ezért a virológia kutatások területén is
alkalmazható modellorganizmus.
A vírusok gazdanövényenként nagyon változatos tüneteket idéznek elő, és korábbi kutatások során bizonyították, hogy egyes ökotípusok eltérő tüneteket mutatnak ugyanazon vírussal való fertőzés hatására (Leisner
– Howel, 1992). Mivel eltérő ökológiai környezetből
származnak, így a genetikai hátterükben is mutatkoznak eltérések, melyek a földrajzi izoláció miatt homozigóta formában rögzültek az adott ökotípusokban. Ez a
természetes genetikai variabilitás kiváló lehetőséget kínál a tünetek kialakulásáért felelős gének azonosítására.
Felismerték, hogy a rövid életciklus mellett a növény
kompakt genomja is komoly előnyt jelent a molekulá17

ris genetikai kutatások területén (Meyerowitz – Pruitt,
1985). Ennek köszönhetően a növényvilágban elsőként
szekvenálták meg a teljes genetikai állományát (The
Arabidopsis Genome Initiative 2000). Az ökotípusai
között meglévő változatos fenotípusos variabilitásra
alapozva pedig további 1135 ökotípus nukleinsav szekvenciáját határozták meg (1001 Genome Projects –
http://1001genomes.org/datacenter/). Az ökotípusokra
tekinthetünk úgy, mint egy igen széles spektrumú eszköztárra, ami már az eddigi kutatások során is jelentős
segítséget nyújtott a tudományos kérdések megválaszolásában. Ez az eszköztár a genom komplett feltérképezettsége, és a vírusok okozta tünetek jó fenotipizálhatósága
által elvezethet a molekuláris háttér megismeréséhez. A
kapott eredmények a jövőben, a mezőgazdaságban is
megjelenhetnek, a növénypatogén vírusok okozta minőségi/mennyiségi leromlásának folyamata feltérképezhetővé válik és az ezek hátterében meghúzódó bonyolult
mechanizmusokat is megismerhetjük.

Anyagok és módszerek
Növénynevelés:

Az Arabidopsis mérsékelt fényigényű, hosszú nappalos növény. A magvetés után közvetlenül 4°C-on
jarovizáltunk (hidegkezelés) a sötétszobában 5 napig,
elősegítve a növények egységes csírázását. Ezt követően
növénynevelő fénykamrában (fitotronban) és növénynevelő fényszobában 21°C-on csíráztattunk 56-70%os páratartalommal, 12 órás fényperiódus mellett. A
magoncokat 2 hetes korban kitűztük tőzegkockákba
(Jiffy-7® pellet) és a fejlődő növényeket kiültettük palántanevelő tálcákra. A növényeket egy hónappal a
csíráztatást követően fertőztük. A vírus tünetek dokumentálása a tünetek megjelenésekor, 2-3-4 héttel a
fertőzést követően (14, 21, 28 day post infection - dpi)
történt. A fertőzéseket 7.2-9.2 pH foszfát-puffer és cellit
tartalmú inokuláló puffer, valamint karburundum por
segítségével végeztük.

Totál RNS kivonás:

Az RNS könyvtárkészítést megelőző összRNS kivonás két módszer alapján történt. Az ökotípusok RNS
mintáinak egy része a laboratóriumban általánosan
használt fenol-kloroformos (1:1) preparálással (Szittya
et al., 2000) készült, viszont ezzel a metódussal a TuMV
genomi RNS-t nem tudjuk kimutatni. Ezért kiegészítésként Zymo Quick RNA miniprep-t alkalmaztunk,
aminek tisztasága hasonló a fenol-kloroformmal kivont RNS tisztaságához, viszont nem-denaturáló gélen
ellenőrizve a TuMV genomi RNS-e is kimutatható volt
a megfelelő mérettartományban. (A protokoll elérhető: https://www.zymoresearch.com/downloads/dl/file/
id/152/r1054i.pdf)

Eredmények
Összesen 92 ökotípust vizsgáltunk és 7 vírussal végeztünk tesztfertőzéseket. Az előkísérletek célja volt,
hogy a rendelkezésünkre álló összes ökotípust leteszteljük a vizsgált vírusok körével két ismétlésben, törekedve az eredmények tökéletes reprodukálására. Az
előkísérleteket üvegházban végeztük, ahol csak természetes megvilágítást alkalmaztunk. A vírusok okozta
tünetek első vizsgálatára, valamint a vírusok körének
leszűkítésére megfelelő volt a helyszín. A piramis (1.
ábra) az ökotípusok és vírusok számát szimbolizálja.
A kísérleti rendszer további szintjein csak azokat az
ökotípusokat tartottuk meg, ahol a megjelenő tünetek
fenotipizálhatóak, és az ökotípusok közötti eltérések is
hangsúlyosak voltak. Az előtesztelést követően, fertőzés és fenotipizálás után kiválasztottuk azokat a vírus
és ökotípus kombinációkat, ahol a vírus által okozott
tünetek jól elkülönültek egymástól.

Növénypatogén vírusok virion preparálása:

A kutatásaink során hét vírust vizsgáltunk. Az intézet
törzsgyűjteményéből négyet használtunk (Cucumber
mosiac virus, Ribgrass mosaic virus, Turnip crinkle
virus, Turnip mosaic virus). A Leibniz-Institut DSMZDeutsche Sammlung von Mikroorganismen und
Zellkulturen GmbH gyűjteményéből három vírustörzset rendeltünk (Cauliflower mosaic virus, Radish
mosaic virus, Turnip yellow mosaic virus). A vírusok fertőzött, fagyasztott növényi szövettel érkeztek.
Inokuláló pufferben homogenizálva fertőztük meg a
gazdanövényeiket és szaporítottuk fel virion-kivonás
céljából. Az alábbi vírusokból készítettünk tiszta virion
preparátumot és a titrált vírusokat ellenőriztük lokálléziós gazdanövényeken:
• Cucumber mosaic virus, CMV – (Roossinck –
White, 1998)
• Ribgrass mosaic virus, RMV – (Chapman, 1998)
• Turnip crinkle virus, TCV – (Burgyán – Russo, 1998)
• Turnip mosaic virus, TuMV – (Berger – Shiel, 1998)
• Turnip yellow mosaic virus, TYMV – (Gibbs –
Mackenzie, 1998)
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1. ábra: A kísérleti rendszer főbb állomásai
Forrás: Saját szerkesztés

Vírusok kiszelektálása:

Az előkísérleteink során hét vírussal (2. ábra) foglalkoztunk, kiegészítve a kezeléseket egy ún. mock
(virion-mentes) inokulummal, ami a negatív kontrollt
és a viszonyítási alapot képezte. Az általunk vizsgált
hét növényi vírus genomja közül hat pozitív egyszálú

RNS (ssRNS +) vírus, melyek közvetlenül mRNS-ként
működnek a gazdaszervezetben, valamint egy dsDNS
vírust is teszteltünk, melynek genomi DNS-e reverz
transzkripció által íródik át. A legtöbb növényi vírus
ssRNS genommal rendelkezik (Hull, 2002). A ssRNS
(+) vírusok a növényi sejtbe jutva a vírus által kódolt
RdRp gén (RNA-dependent RNA polymerase) segítségével replikálódni kezdenek (Loebenstein – Lecoq
2012). Ennek eredményeképpen kettősszálú replikációs
RNS intermedier molekulák keletkeznek, amelyek indukálják a növény antivirális védekező rendszerét, a
poszt-transzkripcionális géncsendesítést (PTGS). A
PTGS egy evolúcionárisan konzervált mechanizmus,
amelynek többek között fontos szerepe van a „parazita” nukleinsavak, így a vírusok elleni védekezésben is
(Molnar et al., 2005). A vizsgálandó vírus kiválasztásánál szempont volt, hogy eltérő víruscsaládba és nemzetségbe tartozzanak (2. ábra), más tüneteket produkáljanak, valamint hogy eltérő mechanizmus szerint
működő silencing szupresszoraik legyenek. A kísérleteinkhez választott vírusok gazdasági szempontból is
jelentősek.

az ökotípusok egy jelentős részét. Az RMV és TuMV
vírusok jellegzetes tünetei főként a levélfejlődésben
jelentkeztek. Levéldeformáltságot okoztak, viszont eltérő intenzitással a különböző ökotípusokban (az erre
vonatkozó kitételünknek is eleget téve). Az RMV és a
TuMV vírusokat a megjelenő tünetek érdekessége és
fenotipizálhatósága miatt választottuk. A tünetek megjelenését osztályoztuk a tünet súlyosságával megegyezően (3. ábra, 1. tünetmentes, 2. enyhe törpülés, 3. súlyos törpülés, 4. súlyos törpülés és sárgulás, 5. törpülés,
hervadás, nekrózis). További vizsgálatainkat a mintagyűjtés és a könyvtárkészítés szempontjából az állandó
környezeti feltételeket biztosító növénynevelő fényszobában folytattuk. A vírusok kiválasztását az ökotípusok
számának leszűkítése követte.

3. ábra: A vírustünetek súlyosságának kategorizálása. Az
ökotípusok vírusfertőzés kiértékelése az inokuláció utáni
14. és 20. napon. A könnyebb átláthatóság érdekében a
tünetkategóriákhoz színskálát rendeltünk. A tünetmenteseket zöld (1), a már nekrotikus tüneteket pedig piros
színnel jelöltük (5).
Forrás: Saját szerkesztés
2. ábra: A vizsgált vírusok besorolása két különböző
módon replikálódó genom alapján történt, a dsDNS
és az ssRNS (+) vírusok csoportjába. A negyedik oszlopban a vizsgált vírusok nemzetközileg elfogadott neveit és mozaikbetűit tüntettük fel, a második és harmadik oszlopban a taxonómiai besorolásuk látható.
Forrás: Saját szerkesztés
A vizsgált vírusok gazdasági kártétele, mind gazdasági, mind kertészeti növényeken súlyos tüneteket
okoznak (tarlórépa, karfiol, káposzta, paradicsom, paprika, uborka, tökfélék, stb.).
Az CaMV az Arabidopsison nem okoz fenotípusos
elváltozást, ezért kiszelektáltuk. A CMV vírus az
ökotípusokon látványos növekedésgátlást okoz, a tünetek egységes megjelenése miatt szelektáltuk ki. A
TYMV klorózist és klorotikus mozaikosodást okozott
az összes vizsgált variánson, a leveleken megjelenő
mozaikok a világossárgától a sötétzöldig váltakoztak.
Az ökotípusok közötti jelentős különbségek hiánya
miatt kiszelektáltuk a CaMV, CMV és TYMV vírusokat. A TCV és az RaMV szisztemikusan nekrotizálja

Ökotípuspár kiválasztása:

A kutatás során használt ökotípusok magjai a
Norwich-i John Innes Centre-ből származnak. A kísérlet folyamán 92 ökotípust teszteltünk. A tünetek megjelenésének fenotipizálását a fertőzést követő 2-3-4 héten
ellenőriztük és dokumentáltuk.
A felsorolást a begyűjtött hely földrajzi szélessége
alapján készítettük el. Kiemeltük azt a két ökotípust,
amikből mintagyűjtést követően génexpressziós változásokat is tervezünk vizsgálni. A legtöbb tanulmányban a Columbia (Col-0) ökotípust vizsgálják, ezért a
legrészletesebben leírt és jellemzett variáns.
Vizsgálatainkat a Col-0 és a Bur-0 variánssal folytatjuk. A Col-0 a vírusokkal szemben ellenállóbbnak
bizonyult, míg a Bur-0 fogékony a TuMV és RMV fertőzéssel szemben is. Hasonlóan a Col-0 ökotípushoz,
genomszekvenciája megtalálható, így a transzkriptom
és kis RNS könyvtárak bioinformatikai feldolgozása is
egyszerűbb lesz. A géntérképezéshez rendeltünk RIL
vonalat a két ökotípusra a francia Jean-Pierre Bourgin
Intézetből (http://publiclines.versailles.inra.fr/rils/index), így a tünetek fenotípusos megjelenésében sze19

4. ábra: Az 1. táblázatban felsorolt ökotípusok láthatóak vírusmentes állapotban. Mivel eltérő élőhelyekről származnak,
ezért fenotípusos megjelenésükben is különböznek, azonos környezeti feltételek mellett. A rozetta levelek alakja, formája és mérete jellemzi az adott ökotípust.
Forrás: Saját szerkesztés
replő gének térképezéséhez ezeket a vonalakat fogjuk
használni, melyek előtesztelése és a maggyűjtemény
felszaporítása már folyamatban van.
1. táblázat: Az Arabidopsis 30 természetes variánsának felsorolása látható az ökotípus megnevezése és a származási helye szerint. A lúdfű
az egész északi féltekén fellelhető gyomnövény
(Rédei, 1970), Eurázsia és Észak Afrika területén őshonos (Al-Shehbaz – O’Kane 2002).
No
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21
22
23
24
25
26
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28
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30

RÖV.
Cvi-0
Kas-2
C24
Ct-1
Kondara
Sha
Sorbo
Alc-0
Ll-0
Pro-0
Pu2-8
Ts-1
Bay-0
Bg-2
Blh-1
Cen-0
Gy-0
Kz-13
N6187
An-1
Bur-0
Is-0
Ler-1
Nd-1
Nok-3
El-2
Edi-0
Lis-2
Rsch-4
Col-0

SZÁRMAZÁS
Cape Verde
Kashmir
Coimbra
Catania
Khurmatov
Pamiro-Alay
Sorbo
Alcalá de Henares
Llagostera
Proaza, Asturios
Prudka
Tossa del Mar
Bayreuth
Seattle, WA
Bulhary
Caen
La Miniere
Karagandy
Antwerpen
Burren
Isenburg
Landsberg
Niederzenz
Noordwijk
Ellershausen
North Edinburgh
Lis
Rschew/Starize
Columbia

ORSZÁG
Zöld-Foki Szig.
India
Portugália
Olaszország
Tadzsikisztán
Tadzsikisztán
Tadzsikisztán
Spanyolország
Spanyolország
Spanyolország
Csehország
Spanyolország
Németország
USA
Csehország
Franciaország
Franciaország
Kazahsztán
Oroszország
Belgium
Írország
Németország
Németország
Németország
Hollandia
Németország
UK, Skócia
Svédország
Oroszország
USA

F. SZ.
15-20°
30-35°
35-40°
35-40°
35-40°
35-40°
35-40°
40-45°
40-45°
40-45°
40-45°
40-45°
45-50°
45-50°
45-50°
45-50°
45-50°
45-50°
45-50°
50-55°
50-55°
50-55°
50-55°
50-55°
50-55°
50-55°
55-60°
55-60°
55-60°
35-40°

Forrás: Primer saját adatok alapján, saját szerkesztés
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Könyvtárak előkészítése:

A könyvtárkészítés állomásánál már csak a kiválasztott vírusokkal és a mock (virionmentes inokuláló puffer) inokulummal fertőztük a kiválasztott két ökotípust.
Az egyértelmű és reprodukálható fenotipizálhatóság eléréshez a kísérleteinket ellenőrzött körülmények között
végeztük, állandó hőmérséklet (21°C) és hosszúnappalos
megvilágítás mellett. Az ökotípusokat magas növényszámban fertőztük az RMV és TuMV inokulummal,
valamint a párhuzamosan mock-kal is. A lúdfüvek fertőzésével párhuzamosan a vírusok lokál-léziós gazdanövényét is inokuláltuk, hogy a vírusinokulum fertőzőképességét is ellenőrizzük.
A könyvtárkészítéshez a növényeket 28 naposan fertőztük, és a tünetek egyértelmű megnyilvánulásakor
(a fertőzést követő harmadik héten) össz-RNS-t tisztítottunk. Az RNS tisztítást két féle metódus alapján végeztük. A TuMV vírus az általunk általánosan használt
fenol-kloroformos (4.3 pH) tisztítás során nem mutatható ki. Ezért a Zymo Quick RNA miniprep-et alkalmaztuk, párhuzamosonként öt növényen. Ennek a kivonási
módszernek az előnye volt, hogy a fenol-kloroformos
kivonáshoz hasonló tisztaságú RNS-t kaptunk, valamint
detektáltuk a vírus genomi RNS-t a megfelelő mérettartományban, és a későbbi kis RNS könyvtárkészítés 17-30
nt mérettartományát sem veszítettük el. A könyvtárkészítéshez megfelelő mennyiségű és tisztaságú RNS-re van
szükségünk, költséghatékonyan, ezért mind a két metódust használtuk.

Következtetések, javaslatok
Feltételeztük azt, hogy a vírusfertőzés okozta
fenotípusos különbségekért genetikai eltérések felelősek,
amelyek génexpressziós változásokban is megnyilvánulnak. A génexpressziós különbségeket nagy áteresztőképességű genomikai módszerekkel tervezzük vizsgálni a kiválasztott két ökotípus RNS-könyvtáraiból. A genomikai
módszerekkel kapott kandidáns gének biológiai szerepét
T-DNS mutáns növények vizsgálatával kívánjuk igazolni.
A gének térképezéshez olyan rekombináns beltenyésztett
vonalakat (RIL, Recombinant inbred lines) fogunk még
alkalmazni, ami a kiválasztott két ökotípus keresztezésé-

ből származik és a variánsok kromoszómáinak rekombinációit tartalmazza. A kiválasztott vírusok tüneteinek
fenotípus megjelenése után megállapíthatjuk, hogy melyik kromoszómakarra térképezhetünk mélyebb felbontásban.
Az összRNS kivonás után méret és típus szerint tovább frakcionálunk. Az így előkészített RNS-ekhez
adaptorokat fogunk ligálni, szekvenálási könyvtárakat
készítünk, majd nagy áteresztőképességű új generációs
(NGS) szekvenálási módszerrel (Illumina HiScanSQ)
tervezünk szekvenáltatni (Metzker, 2009). A módszer
egyaránt alkalmas az mRNS és kis RNS profil, illetve a kis
RNS-ek által targetált és elvágott mRNS profil (degradom)
meghatározására. A transzkriptom szekvenálás során
a fehérjét kódoló és nem kódoló gének, míg a kis RNS
szekvenálás során a vírus eredetű siRNS-ek, és a gazdaeredetű kis RNS osztályok (miRNS, hcsiRNS, vasiRNS,
stb.) kifejeződését jellemezhetjük. Az mRNS-degradom
szekvenálással a kis RNS-ek által irányítottan lebomló
mRNS-eket tudjuk majd meghatározni. A tünetek megnyilvánulásában szerepet játszó géneket a tünetes és tünetmentes ökotípusokból származó három RNS-profil
összevetésével kívánjuk azonosítani bioinformatikai
szoftverekkel, valamint qPCR és Northern hibridizálás
segítségével. A kandidáns gének listáját a RIL vonalak
térképezésével meghatározott régiók segítségével kívánjuk tovább szűrni.

Összefoglalás
A növénypatogén vírusok fertőzési mechanizmusát
és a tünetkialakulás molekuláris hátterének vizsgálatát
Arabidopsis thaliana (közönséges lúdfű) modellnövényben tanulmányozzuk. A lúdfű természetes variánsain,
ökotípusain keresztül szeretnénk azonosítani az ebben
szerepet játszó faktorokat. Az ökotípusok az eltérő földrajzi származási helyükből és bizonyos esetekben izoláltságukból adódóan olyan természetes genetikai változatosságot hordoznak (homozigóta formában), amely által
eltérően válaszolnak ugyanazon vírusfertőzést követően. Kísérleteink során összesen 92 ökotípust teszteltünk
7 vírussal és a mock (virion-mentes) inokulummal. A
fertőzésekhez használt vírusok gazdasági szempontból
jelentősek, eltérő nemzetségbe sorolhatók és silencing
szupresszoraik más mechanizmus szerint működnek.
Az előkísérletek célja a vírusok körének leszűkítése
volt. A vírusok kiszelektálását az ökotípusok közötti jó
fenotipizálhatóság alapján végeztük el. A Turnip mosaic
virus-ra és Ribgrass mosaic virus-ra azért esett a választásunk, mert nem nekrotizálják az ökotípusokat, érdekes fejlődésbeli rendellenességeket idéznek elő, főként
levéldeformációs fenotípust okoznak. A TuMV a levelek
ún. furulyásodását, az RMV a levélszélek fogazottságát,
szeldeltségét okozza, s az ökotípusok eltérő intenzitással válaszolnak ugyanazon vírusfertőzésre. Továbbá az
előkísérleteink során kiválasztottuk azt a két ökotípust
is, amelyek eltérő intenzitással válaszolnak ugyanazon
vírusfertőzésre, azonos környezeti feltételek mellett.
Feltételezzük azt, hogy az eltérő fenotípusos különbségeket génexpressziós változások idézik elő. Ezért
ezen génexpressziós mintákat szeretnénk új generációs
szekvenálással (NGS) meghatározni. A kiválasztott két

ökotípust magas növényszám mellett fertőztük a két kiválasztott vírussal, és RNS könyvtárakhoz (mRNS, kis
RNS, degradom) mintát gyűjtöttünk. Az RNS tisztítást
két módszer alapján végeztük, a laboratóriumban általánosan használt fenol-kloroformos metódussal és Zymo
Quick RNA miniprep-pel. Így a könyvtárak készítéséhez elegendő mennyiségű és minőségű RNS-t állítottunk elő. A kandidáns géneket a bioinformatikai elemzések után határozhatjuk meg. Ezzel párhuzamosan ún.
RIL (recombinant inbred lines) vonalakat fertőztünk a
géntérképezés elősegítéséhez és a kandidáns gének helyének meghatározásához, valamint a bioinformatikai
elemzések eredményeinek kiegészítéséhez.
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Absztrakt

Among several grapevine infecting pathogens there are more than
60 viruses and viroids. Viral diseases cannot be controlled by traditional plant protection methods, their infection can only be controlled by prevention. In our work we used a different strategy to
detect virus infection in grapevine: next generation sequencing of
small RNAs. We used this technique to determine the presence of
these pathogens in grapevine plantations, from distant part of the
country. During our survey we detected widespread distribution of
two viruses, never described in our country before: Grapevine Pinot
gris virus and Grapevine Syrah virus1.Our results show that these
adapted techniques and bioinformatics analyses can reveal the exact
picture of all of the viral pathogens present in the sample. Validation
was done by both bioinformatics and wet laboratory techniques.
Our results gained with this method was able not only to describe
the viruses tested routinely, but the ones which were never described
in our country before.

Kulcsszavak: szőlő, vírus, diagnosztika, kis RNS újgenerációs szekvenálás

Keywords: grapevine, virus, diagnostics, smallRNANGS

Bevezetés

úgy, mint a beteg tőkék környezeti tényezőkkel szembeni ellenálló képessége.
A hosszú évtizedekig fenntartott szőlőültetvények
egészségének megőrzésének kulcsa a vírusmentes szaporítóanyagok használatának és a vírusfertőzés terjesztéséért felelős vektorok elleni növényvédelemnek
az együttes kombinációja. A szaporítóanyagokban jelen levő kórokozók hatékony kimutatása, pedig a vírusok tesztelésére használt diagnosztikai módszerek
érzékenységétől függ. Magyarországon jelenleg a hatóság vírusdiagnosztikai célokra a hagyományosnak
mondható fás- és lágyszárú biotesztelést és a vírusok
köpenyfehérjéjének kimutatására alkalmas szerológiai (ELISA) eljárásokat alkalmazzák rutinszerűen. A
biotesztek ugyan érzékeny eljárások, de alkalmazásuk
hosszú évekig tart, a tesztnövények használata drága,
sok munkát és helyet igényel. Több mint két évtizede
a legszélesebb körben alkalmazott szerológiai módszer
az enzim kapcsolt ellenanyag vizsgálat (ELISA), ahol a
vírusok kimutatására a vírusok köpenyfehérjéje ellen
termelt ellenanyagot használják fel. A vírusok nukleinsav tartalmának kimutatásán alapuló molekuláris
biológiai módszereket (reverz transzkripciót követő
polimeráz láncreakció (RT-PCR), különböző hibridizá-

Az egészséges, vírusmentes szaporítóanyag alkalmazása a szőlőtermesztésben alapvetően befolyásolja
a szőlőültetvények élettartamát, termésük minőségét
és mennyiségét. A jelentős gazdasági értéket képviselő
hazai szőlőültetvényeinket, több mint 60 vírus és viroid
képes megfertőzni (Martelli, 2014). A változó éghajlat
és a növény más kórokozókkal való fertőzöttsége kedvez a vírusok elterjedésének, valamint napjainkban az
országok közötti szaporítóanyag csere miatt, fennállhat
a veszélye a Magyarországon még le nem írt, új vírusok
megjelenésének. A vírusfertőzések ellen hagyományos
növényvédő szerekkel nem tudunk védekezni, így az
egyedüli megoldást a megelőzés jelentheti. Az egyes
szőlő fajtákat jellemző és egyedi fajtatulajdonságaik
fenntartása miatt vegetatívan szaporítják, így a nem
megfelelő szaporítóanyag felhasználása következtében
számos vírusos betegség jelenlétével kell számolni. A
vírusfertőzések kialakulásának következtében az ültetvényekben jelentős gazdasági károk alakulnak ki: termésveszteség, az ültetvények korai leromlása jelentkezhetnek, a tőkék produktív időszakának megrövidülhet,
az oltványkészítés eredményessége csökkenhet, csak22

Abstract

A szőlőt igen sok kórokozó betegítheti meg, köztük 60 vírus és viroid.
Ellenük hagyományos növényvédelmi technológiákkal nem védekezhetünk, így különösen fontos a fertőzés megelőzése. Munkánk során
a hagyományos módszerek helyett egy alapvetően új megközelítési
módot használtunk a szőlő vírusfertőzöttségének kimutatására: a vírus eredetű kisRNS-ek újgenerációs szekvenálását, amellyel hazánk
különböző borvidékein, termő szőlőültetvények vírusdiagnosztikáját végeztük el. A felmérésünk emellett két, hazánkban eddig nem
leírt vírus: Szőlő Syrah vírus 1 és Szőlő Pinot gris vírus gyakori elterjedését mutatta ki. Eredményeink szerint az adaptált technikák
és bioinformatikai elemzések alkalmasak arra, hogy az adott ültetvényben jelenlevő összes virális kórokozóról pontos képet kapjunk.
A kapott szekvenciák bioinformatikai elemzésével meghatároztuk a
jelenlévő vírusokat. E módszerrel kapott eredményeink nemcsak a
rutinszerűen vizsgált, hanem hazánkban eddig még nem leírt vírusok
elterjedését is megmutatták.

ciós technikák) is széles körben alkalmazzák. Előnyük,
hogy alacsony vírus koncentrációnál is megbízhatóan alkalmazhatók. Használatukhoz azonban, legalább
részben ismernünk kell a vírus örökítő anyagának bázissorrendjét (Boonham et al., 2014). A hagyományos
vírusdiagnosztikai módszerek érzékenysége sok esetben nem megfelelő és csak az ismert kórokozók kimutatását teszi lehetővé.
A hagyományos vírusdiagnosztikai módszerekhez képest teljesen új megközelítési módot jelentenek az újgenerációs szekvenálások („next generation
sequencing – NGS”). A technológia fejlődése új lehetőségeket nyitott a vírusdiagnosztikában (Pantaleo et al.,
2010; Navarro et al., 2009; Giampetruzzi et al., 2012).
Az újgenerációs szekvenálások a hagyományos, egy
adott molekula bázis sorrendjét meghatározó, Sanger
szekvenálással szemben alapvetően más kémiával és
detektálási módszerrel működnek. E technikák segítségével gyorsan, nagy mennyiségű szekvencia adathoz
juthatunk bármilyen eredetű nukleinsav mintából is
indulunk ki. A szekvenálás eredménye ebben az esetben a minta egészéből származó sok millió nukleinsav szekvencia sorrendje, ami tartalmazza a gazda, de
kórokozóval való fertőzöttség esetén a kórokozó örökítő anyagának bázissorrendjét is. Ezen új generációs
szekvenálási technikák egyik típusa a vírus eredetű
kisRNS-ek új generációs szekvenálása, mely a növények
védekező mechanizmusai során keletkező kisRNS-ek
elemzésén alapul.
Vírusfertőzés során a növény védekező rendszere
(RNS interferencia), olyan specifikus reakciókat indít
be, amelynek eredményeképpen a növény a fertőző vírust lebontja (Csorba et al., 2009) (1. ábra). A lebontás
specifitását a vírus szekvenciájával megegyező szekvenciájú rövid, 21-25nt hosszúságú, siRNS-ek („small
interfering RNA–siRNA”) adják (Baulcombe, 2004).

1. ábra: Az RNS interferencia működése vírusfertőzéskor
Forrás: Saját szerkesztés
A siRNS-ek a növényi védekezési reakció során keletkeznek a vírus replikációjákor létrejövő kétszálú
RNS-ről a növény egy RN-áz aktivitással rendelkező
enzime, a DICER, aktivitásának eredményeképpen.
Ezt követően a siRNS-ek egyik szála beépül a géncsendesítés végrehajtó komplexébe a RISC (RNA induced

silencing complex – RNS indukálta géncsendesítési
komplex)-be, ami felismer minden, olyan RNS-t, ami
szekvencia azonosságot mutat a beépült kisRNS-sel és
azt lebontja. Vírussal, viroiddal fertőzött növényben
jelen vannak a kórokozó szekvenciájával megegyező
siRNS-ek, amelyek nukleotid sorrendje NGS-sel meghatározható (Pantaleo et al., 2010; Navarro et al., 2009).
A megközelítés előnye a hagyományos molekuláris biológiai módszerekkel szemben, hogy olyan patogéneket
is detektálni tud, amelyeket eddig nem ismertünk, vagy
az adott növényen korábban nem kerültek leírásra (Al
Rwahnih et al., 2009; Giampetruzzi et al., 2012; Wu et
al., 2012). Ezen metagenomikai vizsgálatok segítségével
átfogó képet kaphatunk az ültetvényekben megjelenő
új kórokozókról, melyek a klímaváltozás, az új fajták és
az új technológiák miatt, bármikor megjelenhetnek.
Munkánk célja a hazai, főbb termő ültetvények teljes virológiai felmérése és az esetlegesen megjelenő új
vírusok azonosítása a növény védekező folyamatai során keletkező vírus specifikus kisRNS-ek újgenerációs
szekvenálásával.

Anyag és módszer
A diagnosztikai módszer adaptálásához Magyarország 9 borvidékének, 20 termő szőlőültetvényéről,
ültetvényenként 5-10 véletlenszerűen kijelölt tőkéről
szedtünk növény anyagot vizsgálatinkhoz. A begyűjtött
növényi minták különböző részeiből (levél, hajtáscsúcs,
virág és kacs) Gambino módszerével RNS-t tisztítottunk (Gambino et al., 2008). Az egyes szőlő minták
szerveiből kivont RNS-ből egyed, illetve ültetvény keverékeket („poolokat”) állítottunk elő. Az így kapott
ültetvény RNS keverékből az Illumina TrueSeq Small
RNA Sample preparation általunk módosított protokollja alapján kisRNS könyvtárat készítettünk, majd
a kisRNS könyvtárakat Illumina platformon az UD
Genomed szekvenálta (2. ábra).
A kapott szekvenciákat kutatási céljainknak megfelelő bioinformatikai módszerekkel elemeztük. A nyers
könyvtár szekvenciák jellemző adatainak kinyerésére
és a szekvenálás minőségének ellenőrzésére FastQC
programot használtunk. Trimmomatic program segítségével megtisztítottuk adatainkat az újgenerációs szekvenáláshoz alkalmazott univerzális primer és
adaptereket szekvenciáktól. A trimmeléssel együtt a
program segítségével kiszűrtük a 29 bázispárnál kisebb
méretű kisRNS szekvenciákat a további munkához. Az
így kiválogatott kisRNS szekvenciákat annak érdekében, hogy mintáinkban vírusokat azonosíthassunk az
NCBI RefSeq adatbázis növény vírus referencia szekvenciáihoz illesztettük. Az illesztéshez BWA aln programot alkalmaztunk. A kisRNS szekvenciákat de novo
is összeszereltük, hosszabb „kontig” szekvenciákba, 13as, 15-ös, 17-es kmer méret beállítása mellett, a Velvet
Software segítségével (Zerbino – Birney, 2008). Az ismert szőlőt fertőző vírusok jelenlétét ezen kontig szekvenciák NCBI RefSeq adatbázis növény vírus referencia szekvenciáihoz illesztve kaptuk meg. Az így nyert
bioinfomatikai eredmények valódiságát molekuláris biológiai módszerekkel kezdtük el visszaigazolni. Ehhez
az RNS kivonatokról cDNS-t szintetizáltunk, melyeket
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2. ábra: Mintagyűjtés és kisRNS könyvtár készítés folyamata
Forrás: Saját szerkesztés
templátként használva PCR reakcióval vizsgáltuk az
adott vírus jelenlétét irodalomban publikált vírus specifikus primereket használva: GLRaV1-3, ArMV, GFkV,
GFLV, GVA, GVB és RSPaV (Gambino – Gribaudo,
2006), GCMV (Digiaro et al., 2007),GSyV1 (Al Rwahnih
et al., 2009; Sabanadzovic et al., 2009) és GPGV (Glasa
et al., 2014). A kapott PCR termékeket agaróz gélen
(1,2%) méret szerinti elválasztással, gélelektroforézissel
ellenőriztük. A kapott termékek egy részének bázissorrendjét a tisztított PCR termékek hagyományos Sanger
szekvenálásával is ellenőriztük (3. ábra).

3. ábra: Bioinformatikai elemzések főbb lépései
Forrás: Saját szerkesztés

Eredmények
Munkánk során az egyik fő célunk az ország 9 borvidékének, 20 ültetvényének virológiai felmérése volt
kisRNS-ek újgenerációs szekvenálásával. Az általunk
használt módszerek segítségével nagy számban tudtunk
szőlő mintákból jó minőségű kisRNS könyvtárat készíteni. A nyers szekvenciák trimmelése után átlagosan 8
millió kisRNS szekvenciát, „read”-et, kaptunk könyvtáranként. A trimmelt kisRNS szekvenciák, valamint
a Velvet programmal végzett de novo szekvencia ös�szeszereléssel kapott eredmények alapján és a magyar
hatósági szűrésekben szereplő vírusok alapján egy 12
vírusból álló listát állítottunk össze. Ezek alapján kimutattuk, hogy az általunk vizsgált ültetvények Szőlő legyezőlevelűség vírus (Grapevine fanleaf virus - GFLV),
Arabis mozaik vírus – (Arabis mosaic virus - ArMV),
Szőlő levélsodródással társult vírus 2,4,5 (Grapevine
Leafroll-associated virus – GLRaV 2-4-5) vírus fertőzöttségtől mentesek. Szőlő krómsárga mozaik vírus
(Grapevine chrome mosaic virus - GCMV) jelenlétét
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mutattuk ki egy ültetvényben, GLRaV3, Szőlő B vírusa
(Grapevine virus - B, GVB) fertőzöttséget találtunk kétkét ültetvény esetében. Magasabb fokú vírusfertőzöttséget mutattunk ki bioinformatikai módszerekkel a Szőlő
A vírussal (Grapevine virus - A, GVA), Szőlő foltosság
vírus (Grapevine fleck virus – GFkV), a Rupestris törzsgödrösödés betegséggel- társult vírus (Rupestris stem
pitting-associated virus – RSPaV), valamint GLRaV-1
vírus esetében (1. táblázat).
A bioinfomatikai módszerekkel kapott eredményeinket az adott kórokozó RT-PCR alapú kimutatásával
igazoltuk vissza. A legtöbb esetben a bioinformatika és
a molekuláris biológiai eredmények (RT-PCR) igazolták egymást. A visszaigazolások során azonban egyes
esetekben azt tapasztaltuk, hogy az irodalomban publikált vírus specifikus primerekkel nem minden esetben
tudtuk igazolni a bioinformatikai eredményeket. Ilyen
eltérést tapasztaltunk a GFkV és RSPaV esetében, ahol
az RT-PCR reakció érzékenyebbnek bizonyult, mint a
bioinformatikai predikció, mivel a szekvenálás alapján
kapott alacsony lefedettségre utaló read számok nem
támasztották alá a PCR pozitivitást. Ennek oka feltehetőleg az lehet, hogy a növény védekező rendszere nem
működik hatékonyan. Ezzel ellentétben a GLRaV1 esetében a bioinformatikai elemzések nagyfokú fertőzöttséget mutatott ki, amit a PCR reakció nem igazolt vissza.
A sikertelen PCR reakció oka lehet, hogy a diagnosztikai
indítószekvenciák olyan nukleotid szakaszt ismernek
fel, melyekben a magyar törzsek eltérnek a referenciatörzsektől. E kérdés megválaszolására az NGS eredményeképpen kapott vírusszekvenciák alapján terveztünk
új indítószekvenciákat és ezeket használva próbáltuk a
bioinformatikai eredményeket megerősíteni.
A referencia adatbázishoz illesztés során magas találatot kaptunk két vírusra, Grapevine Pinot gris (GPGV)
és Grapevine Syrah-1 (GSyV-1) vírusokra, melyek előfordulása magyarországi szőlő ültetvényeken eddig
nem voltak ismertek. A vírusok jelenlétét RT-PCR reakcióval igazoltuk. A legszélesebb körű vírus fertőzöttséget a GPGV mutatta, mind a bioinformatikai eredmények, mind a RT-PCR alapján. A GSyV-1 esetében a
szekvenálási adatok a vírus nagyfokú elterjedésre utalnak. A molekuláris biológiai visszaigazolás során két
különböző primerpárral a vírus metiltranszferáz és a
köpenyfehérje génjének egy darabját sokszoroztuk fel.
A vírus variánsok nagyobb fokú variabilitása miatt, az
előbbivel 10, míg utóbbival valamennyi, 15, esetben tudtunk vírus specifikus terméket azonosítani (4. ábra).

1. táblázat: Hazai szőlőültetvények virológia felmérése ismert vírusokra

Forrás: Saját adatok alapján, saját szerkesztés

Következtetések, javaslatok
A kisRNS szekvenciák bioinformatikai elemzése,
valamint ezen eredmények RT-PCR-rel való visszaigazolása lehetővé tette, hogy az általunk vizsgált hazai
borvidékek szőlőültetvényeinek vírusfertőzöttségéről,
minden eddiginél részletesebb, pontosabb képet kaphassunk.
Az ültetvény vírus fertőzöttség felmérésének fontos
részét képezte a mintagyűjtés módjának megválasztása és az RNS kivonatokból készített ültetvény poolok
készítése. Egy-egy tünetes minta begyűjtése helyett,
véletlenszerűen, az egyes ültetvények több tőkéjéről
szedtünk mintát. Ez az eljárás jobban képes jellemezni
a terület vírus fertőzöttségét.
A vírus specifikus kisRNS-ek új generációs
szekvenálásával sikerült felmérnünk a hazánkban ismerten előforduló leggyakoribb szőlőt fertőző vírusok
elterjedtségének mértékét a magyarországi borvidé-

keken. Ugyancsak e csúcs technológia alkalmazásával
azonosítottunk két, Magyarországon eddig ismeretlen
vírus előfordulását (GPGV, GSyV-1). Mivel elterjedésük rendkívül széles körű a jövőben fokozott figyelmet
érdemelnek, hiszen jelentős gazdasági károkat okozhatnak.
Gazdaságilag fontos növényeink közül azonban
nem csak a szőlő ültetvényeink vannak kitéve a vírusok támadásainak. Az általunk kidolgozott módszert
sikeresen alkalmaztuk csonthéjas gyümölcsfajták virológiai felmérésére is. A GYKI érdi Kutatóállomás
szilva és kajszi mintáiból hasonló metodikai eljárással
és bioinformatikai analízissel azonosítottunk egy hazánkban eddig nem leírt gyümölcsfát fertőző Cherry A
vírust (CVA). A vírus jelenlétét RT-PCR-rel, illetve a
vírus egy darabjának szekvenálásával az izolátorházban
és törzsültetvényről származó mintáinkban is megerősítettük. A vírus egy darabját klónoztuk és jelenlétét
Northern blottal is sikerült visszaigazolnunk.

4. ábra: A bioinformatikai eredmények visszaigazolása vírus specifikus RT-PCR-rel GSyV-1 esetében
Forrás: Saját adatok alapján, saját szerkesztés
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Összefoglalás
Az új módszer, a korábbi vírusdiagnosztikai eljárásokkal ellentétben a vizsgált mintában levő összes
kórokozó azonosítására alkalmas, azokról egyben szekvencia adatot is szolgáltat, melyekre új molekuláris biológiai eljárások tervezhetőek.
Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a kisRNS
új generációs szekvenálás, a bioinformatikai elemzések
és a molekuláris biológiai módszerek kombinációja hatékony vírusdiagnosztikát tett lehetővé. A vírus specifikus kisRNS-ek új generációs szekvenálásával sikerült
felmérnünk a hazánkban ismerten előforduló leggyakoribb szőlőt fertőző vírusok elterjedtségének mértékét
a hazai borvidékeken.
A módszer segítségével új szőlőt és gyümölcsfát fertőző vírust írtunk le. Csoportunk e technikával azonosított hazánkban eddig nem leírt szőlőt (GSYV1,
GPGV) és gyümölcsfát fertőző (CVA) vírust.
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A magyar magánerdők birtokszerkezeti jellemzőinek vizsgálata ingatlan-nyilvántartási adatok
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Absztrakt

Magyarországon a rendszerváltás előtt évtizedekig elhanyagolható
volt a magánerdők aránya, majd a 90-es években több mint 700 ezer
hektár erdőt magánosítottak, amely regionálisan eltérő tulajdonosi
szerkezetű magánerdőbirtokokat eredményezett. Az új tulajdonosok
sok esetben nem voltak tisztában az erdőgazdálkodás szabályozásával, és az az erdő jövedelmezőségével. A szervezőerő hiánya miatt a
gazdálkodás lassan indult meg és a mai napig is több mint 150 ezer
hektár erdőgazdálkodó nélkül maradt. Szakszerű kezelés hiányában
fennáll az erdők gazdasági és egyességügyi leromlásának veszélye. Jelen vizsgálatunk célja az ingatlan-nyilvántartási adatok segítségével
minél több olyan információt megtudni a szektorról és a működést
gátló tényezőkről, amelyekre az eddigi mintavételen alapuló kutatások esetében nem volt lehetőség. Eddigi vizsgálataink során megállapítottuk, hogy bár közel 450 ezer erdőtulajdonos van, kis birtokmérete miatt (<0,5 ha) a többség érdemi erdőgazdálkodást nem tud
folytatni. Az eddigi feltételezésekkel ellentétben jelentős mértékű a
földforgalom a szektorban az öröklésen túl is. Az egyes földrészleteken a gazdálkodói döntés meghozásához szükséges emberek száma
nem indokolja önmagában a rendezetlen gazdálkodói viszonyú erdők
ilyen mértékű jelenlétét.

Kulcsszavak: magánerdő, tulajdonos, birtokszerkezet,
földhivatali-nyilvántartás

Abstract

The analysis of the ownership structure of the Hungarian private
forests with the application of land registry data, Abstract
Before the regime change privet forests gave only 1% of the forestland
of Hungary. In the 1990s more than 700 thousand hectares of forestland got into private ownership resulting privet forest properties,
which regionally can differ in ownership structure. The new forest
owners usually were not aware of the regulation of forest management, and its economical characteristics. Because of the lack of organizing force in the private sector, forest management established
slowly and today there is still more than 150 thousand hectares of
unmanaged private forests, which can lead to the decline of the economic value and health of the forest. The goal of the current study
is to get information on the private sector, and the factors, which
hinder forest management. This was not possible before, by using
sampling methods. The application of the land registry gives a chance
to analyze the characteristics of every forestland and every private
owner. Although there are approximately 450 thousand private forest owners in Hungary, because of the small size of their property,
more than half of them cannot keep up worthwhile forest management. It turned out, that beside succession, commerce of forestlands
also plays a significant role in the forming of the ownership structure, and the ownership structure by itself cannot be responsible for
the high rate of unmanaged private forestland..

Keywords: private forest, forest owner, ownership structure, land registry

Bevezetés
A magántulajdonú erdők területi aránya a II. Világháborút követő államosítás és a mezőgazdasági
termelőszövetkezetek megalakítása következtében
1%-ra csökkent. Ebben a rendszerváltás hozott változást, amikor a termelőszövetkezeti használatban
lévő erdőket vagyonnevesítéssel és az állami tulajdonú erdők egy részét kárpótlási árvaréseken privatizálták. Így az ország erdőterületének majd 40%-a
(közel 730 ezer ha) ismét magánkézbe került (Lett
– Mészáros, 2004; Schiberna, 2006). A vagyonnevesítések során alkalmazott eljárások és a kárpótlási
árverések mögött meghúzódó helyi alkuk régiónként
eltérő tulajdonszerkezeti mintázatokat hozhattak létre. (Schiberna, 2006).

A tulajdonszerzéskor az új tulajdonosokat többféle
motiváció is mozgathatta (befektetés, tűzifa, hagyomány), de általában elmondható hogy a tulajdonosok
többsége hiányos ismeretekkel rendelkezett az erdőgazdálkodásról (Jáger, 2001).
Ezen új erdőtulajdonosok számát megbecsülni többször is próbálták már a szektort vizsgáló szakemberek.
Jáger (2001) 248 ezer tulajdonost említ az Erdészeti
Hivatal adataira hivatkozva. Schiberna (2006) 250400 ezer főre becsülte a tulajdonosok számát. Lett és
Schiberna (2010) a Magán-erdőgazdálkodói Tesztüzemi Hálózat (METH) adataira hivatkozva 600-700 ezer
tulajdonosról írnak, de a METH 2004-es jelentésében
kihangsúlyozzák, hogy mivel minden eddigi vizsgálat
mintákra épült, és ezek regionálisan komoly eltérést
mutatnak, ezért nem jellemezhető a magán-erdőtulaj27

donosok teljes halmaza nagy biztonsággal. Megemlítik
továbbá a földhivatali-nyilvántartás adatait, mint jó lehetőséget a teljes körű vizsgálathoz (METH, 2004).
A magánerdő területeken a privatizáció lezajlása
után is csak nehezen indult meg a gazdálkodás. A bejelentett gazdálkodóval nem rendelkező erdők területe
1997-ben meghaladta a 450 ezer hektárt, majd ez a terület 2012-re majd 150 ezer hektárra csökkent, ám ezután ismét lassú emelkedésbe kezdett (Lett – Schiberna,
2010; NÉBIH, 2012, 2014).
Az erdőgazdálkodó megalakulásának és bejelentésének sikertelensége mögött számos ok húzódhat meg,
ezek között a szakemberek általában a területek elaprózottságát és az osztatlan tulajdonosi közösségeken
belüli nagy tulajdonosi létszámot szokták elsősorban
megjelölni, kiegészítve a tulajdonosok alacsony anyagi
és egyéb motivációival, ismerethiányával és a szükséges
szervezőerő hiányával.
A döntéshozók próbáltak olyan intézkedéseket hozni, amelyek segíthetik a rendezetlen gazdálkodói jogviszonyú erdőterület csökkenését. Ilyen volt az 1994. évi
XLIX. törvény az erdőbirtokossági társulatról, valamint
az erdészeti integrátori hálózat létrehozása, melyek bizonyos területeken sikereket is értek el, de a jelenséget
és a kedvezőtlen folyamatokat nem sikerült visszaszorítani. Ez nem csak azért gond, mert így kérdésessé válik
a jogszabályok betartásának biztosítása, de a szakszerű
gazdálkodás hiányában az erdők gazdasági értéke idővel csökkenhet, például a műveletlenül hagyott erdőkben nagyobb eséllyel keletkező erdőkárok (pl. széltörés,
hótörés, erdőtűz) miatt (Schiberna, 2006).
A magántulajdonú erdők működési zavarai nagy
gazdasági és társadalmi jelentőséggel bírnak, hiszen
az erdőgazdálkodási ágazat, bár közvetlen részesedése
a bruttó nemzeti össztermékben (GDP) 0,4%, fontos
alapanyag és energiaforrás a háztartások és az ipar számára és vidéken komoly szerepe van a lakosság megélhetésében (Lett – Schiberna, 2010).
Jelen tanulmány célja, hogy pótolja azokat az információ és kutatási hiányokat, amelyek a magánosítás
befejezése óta akadályozzák a magán-erdőgazdálkodás
helyzetének teljesebb körű feltárását, és a kedvezőtlen
folyamatokra ható tényezők pontosabb azonosítását. A
bemutatott eredmények a fentebb hivatkozott kutatási
előzményektől eltérően ingatlan nyilvántartási adatokra épülnek.

Anyag és módszer
Adatok forrása:

A vizsgálatok alapjául szolgáló adatbázist a Földmérési és Távérzékelési Intézet (továbbiakban FÖMI)
bocsátotta rendelkezésre, és két lényegi adattáblából
áll. Az egyik tartalmazza minden olyan magyarországi
földrészlet összes alrészletének leíró adatait, amelyeken
az állami tulajdon aránya kisebb 1-nél, valamint tartalmaznak erdő művelési ágú alrészletet. A másik tartalmazza e földrészletek tulajdoni lapján szereplő összes
tulajdoni bejegyzés leíró adatait, valamint a tulajdonosok leíró adatait. A tulajdonosok az adatbázisban egy
visszafejtésre nem alkalmas kódolási eljárással készült
azonosítóval szerepelnek.
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Az adatokat Microsoft Office Excel 2010 (Excel)
adattáblák formájában kaptuk meg, és minden mező
szövegesen volt kódolva. Első lépésben sor került az
adatok importálására Microsoft Office Access 2010
(Access) programba, amely rugalmasabban tudja kezelni a táblák közötti kapcsolatokat, több adatot tud egy
táblában tárolni és könnyebb benne bizonyos számításokat végrehajtani.
Ezek után a következő lépés a leíró adatokhoz tartozó segédtáblák létrehozása és az adatok kódolása volt,
hogy a program könnyebben számolhasson velük, és
kevesebb helyet foglaljanak. Ezt követően bizonyos
oszlopok összevonásra kerültek, szintén a műveletek
gyorsítása és a táblák méretének csökkentése céljából.
Vannak bizonyos adatok, amelyek nagyon fontosak a
vizsgálatok során, de pontatlanul, vagy eltérő formátumokban szerepeltek az eredeti adatbázisban, így szükség
volt ezek felülvizsgálatára, csoportosítására. Ezek közé
tartozik a tulajdonosok lakcíme, a tulajdonszerzésének
és megszűnésének ideje, valamint a szerzés jogcíme.
Ezeknek a pontos besorolása, javítása sajnos nem
100%-os a földhivatali bejegyzések hiányossága és pontatlansága miatt. A dátumok és a lakcímek tekintetében
a hiba elenyésző, 1-2% körüli. A pontatlan, vagy nem
egyértelmű jogcímek aránya is csak körülbelül 8%, és
ez az újabb bejegyzések esetében még kisebb, azonban
sajnos nem különíthetők el a jogcímek alapján egyértelműen például a privatizációval kapcsolatos földszerzések, ezért bizonyos folyamatokat nem lehet teljes
pontossággal vizsgálni. Továbbá sok olyan bejegyzés
található az adatok között, amely adminisztratív jellegű
(pl.: egy tulajdonos illetőségeinek összevonása) így nehezen követhető látszólagos földforgalmat okoz.
Az jelenleg érvényes adatok vizsgálata jobban elvégezhető, kevésbé terhelik hibás bejegyzésekből származó következetlenségek.

Az elemzés adatbázisának kialakítása:

A hatályos jogszabályok alapján az erdőként nyilvántartott földterületeket az Országos Erdőállomány
Adattár (továbbiakban: adattár) tartalmazza, amelynek
alapját a földrészletek határaihoz igazodó, de azokkal
nem feltétlenül azonos erdőrészletek jelentik. Bár az ingatlan nyilvántartás és az adattár összehangolása megkezdődött, az erdőművelési ágú földrészletek alrészletei
és az adattári erdőrészletek nem feleltethetők meg egymásnak maradéktalanul. Mivel a jogi szabályozás és a
hatósági eljárások alapja az adattári nyilvántartás, ezért
szükségessé vált a vizsgált adatbázis szűrése annak
érdekében, hogy a kapott eredmények elsősorban az
adattári erdőket jellemezzék.
A pontos szűrés elvégzéséhez a két nyilvántartás ös�szevetésére lett volna szükség, erre azonban nem volt
lehetőség. Közelítő megoldásként a hatályos jogszabályok által alkalmazott erdő definícióban szereplő 0,5
hektár minimális kiterjedési korlát szolgálhatott szűrési
feltételként. Bár az erdőre vonatkozó jogszabályi definíció nem a földrészleten belül, hanem a természetben
összefüggő faállományra alkalmazza ezt a feltételt, az
eljárás a vizsgálati cél eléréséhez megfelelő.
Az adatbázison végrehajtott szűrés eredményeként
kialakult szűrt adatbázisban csak a földrészletek közel

1. ábra: Az adatbázison végrehajtott szűrés ábrázolása halmazokkal
Forrás: FÖMI (2015)
fele maradt benne, ellenben a területnek kevesebb csak
3,75%-át maradt ki a vizsgálatokból (1. ábra). A tulajdonosok majd 24%-ának csak a kieső területeken volt
tulajdona. Ezen tulajdonosok kizárása a vizsgálatból
egyértelműen erősen változtatni fogja az eredményeket,
hiszen ők többségében igen kicsi fával borított területet
birtokolnak, kizárásuk mégis indokolt, mert e területek
jelentős része nem üzemtervezett erdő. Ezt az érvelést
igazolja az is, ha tekintjük az egyes méretkategóriákban
a vegyes művelési ágú földrészletek arányát, azt kapjuk,
hogy az igen kis erdőterületek esetében ez meghaladja
az 50%-ot míg az 1 hektárnál nagyobb erdők esetében
alig 20%, ami a mezővédő sávok és útfásítások magas
arányára enged következtetni ebben a méretkategóriában. Ezek bevonása a vizsgálatba elvi hiba lenne, és
nagy számuk miatt komoly torzulást okoznának.

A vizsgált jellemzők és folyamatok:

Az eddigi vizsgálatok elvégzése Access és Excel programok alkalmazásával történt. Megvizsgáltuk a földrészletek eloszlását az erdőterületük alapján. Az elemzés során külön megvizsgáltuk a csak erdő művelési
ágú és a vegyes művelési ágú földrészletek eloszlását is,
hogy lássuk, van e közöttük jelentős különbség, amit a
későbbi vizsgálatoknál figyelembe kell venni.
A tulajdonszerkezetet vizsgálata során kétféle módszer is alkalmazásra került. Egyik esetben a tulajdonosok, másik esetben a földrészletek képezték a vizsgálat
alapegységét. Ennek ezért van jelentősége, mert az első
esetben az derül ki, hogy hány tulajdonos van, aki jelentős, akár jövedelem szempontjából is említésre méltó erdőterülettel rendelkezik, a másik elemzés pedig
arra ad választ, hogy mennyire jellemzőek a sok tulajdonossal rendelkező földrészletek, amelyeket gyakran
említettek az eddigi kutatásokban.
Az is jelentőséggel bír, hogy hány tulajdonos szükséges minimum 0,5 arányt meghaladó tulajdoni hányad
eléréséhez, hiszen „a tulajdonostársak - ha eltérően

nem rendelkeznek - szótöbbséggel határoznak a közös
tulajdont érintő kérdésekben. Minden tulajdonostársat
tulajdoni hányada arányában illeti meg szavazati jog.”
(Ptk. 5:78. § (1)). Így ez képet ad arról, hogy az egyes
területeken hány ember egyetértése kell minimum a
gazdálkodással kapcsolatos döntések megszületéséhez.
A vizsgálat tárgyát képezték maguk a tulajdonosok
is. Koreloszlásuknak, lakhelyük típusának, és a nemek
arányának elemzésére került eddig sor, valamint arra
hogy bizonyos időszakokban hányan szereztek tulajdont, illetve hányan váltak meg tulajdonuktól. A tulajdonosok jellemzőinek vizsgálata, és megalapozott csoportosításuk azért fontos, mert ez alapján következtetni
lehet a motivációjukra, és szándékukra a tulajdonukban álló erdővel, vagy akár egyszerűen arra, hogy az elkövetkező években növekedhet –e várhatóan az örökléssel tulajdonost cserélő erdők területe (Kvarda, 2004).
Egy hangsúlyos szempont kell, hogy legyen a szerzési
jogcímek vizsgálata, amelyek utalnak a tulajdonszerzés
körülményeire, és a tulajdonos szándékára. Megmutatja, hogy kik azok, akik komoly céllal szereztek erdőt és
azok, akik akaratukon kívül jutottak hozzá. Továbbá a
jogcímek segítségével elkülöníthetjük a különböző típusú földforgalmakat is. Eddig úgy gondolták a szektort kutatók, hogy a magánerdőkben a földforgalom
alacsony mértékű, döntően öröklődéssel cserélnek tulajdonost a területek, ami a tulajdonszerkezet további
romlásához és elaprózódáshoz vezet (Jáger, 2001). A
jogcímek időbeni eloszlását vizsgálva képet kaphatunk
e hipotézis elfogadhatóságáról is.

Eredmények
A földrészletek jellemzői:

A földrészletekkel kapcsolatban elmondható, hogy
az erdőterületük és méretük szerinti eloszlás igen
egyenlőtlen. Jól jellemzi a helyzetet, hogy a földrészletek darabszámának 50%-a mindössze az erdőterület
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10%-át foglalja magába, míg a nagy területek esetében a darabszám 10%-án található a területek több
mint fele.

A tulajdonosok jellemzői:

A tulajdonosok közül most elsősorban a természetes
személyek jellemzőit közöljük, hiszen mind létszámban, mind területben nekik van nagyobb jelentőségük.
A teljes adatbázis tulajdonosi létszáma 980 ezer fő, akik
közül 425 ezer törölt tulajdonos. A szűrt adatbázisban
összesen 780 ezer tulajdonosból 426 ezer fő rendelkezik
hatályos bejegyzéssel. Ez azt jelenti, hogy az ország lakosságának több mint 4%-a rendelkezik erdőtulajdonnal, ami a korábbi kutatások becslési tartományának
nagyjából a közepét jelenti. A tulajdonosok számának
nemek szerinti megoszlása 50-50%. Ez nem tükrözi Jáger (2001) becslését, amely szerint a tulajdonosok közel
70%-a férfi, bár azt ő is megállapította, hogy a becslés
torzított, mivel az erdőt sok esetben családi vagyonként
kezelik, és nem feltétlen az nyilatkozott tulajdonosként,
aki a hivatalos nyilvántartásban szerepel. Az idős korosztályban tapasztalható a nők magasabb aránya. A
gyermek korosztályban a nemek aránya közel azonos,
a korosztály létszáma alacsony. Az aktív (20-60) éves
korosztályt tekintve már egyértelmű a férfiak egyre
növekvő aránya, amit azonban nem magyaráz hazánk
korfája (KSH, 2015), ennek az oka sokkal inkább az lehet, hogy a férfiak motiváltabbak az erdővel való gazdálkodásban. Még jobban kifejeződik ez a jelenség, ha
a tulajdonosok erdőterületének megoszlását vizsgáljuk
a tulajdonosok kora és neme szerint. Ebben az esetben
az arány már 64/36 a férfiak javára, és ez az aktív korosztályban elérheti a 69/31-et (51-60 éves korosztály),
azonban idős korra ez esetben is a női tulajdonosok
aránya a magasabb.
A birtokméreteket tekintve elmondható, hogy a tulajdonosok eloszlásának aránytalansága jelentősen nagyobb, mint a földrészletek esetében. A tulajdonosok
fele mindössze a terület 2,2%-át birtokolja és területük
igen kicsi (előfordulnak csupán 10 m2-es erdőtulajdonok is). Ezzel szemben a tulajdonosok 10%-ának birtokában van a magánerdő területek 75%-a, de az ő területük is az esetek többségében csak néhány hektár. Ez
ugyan már jelentős vagyont jelenthet, de folytonos gazdálkodásra még nem ad lehetőséget, valamint ez a terület is lehet több darabban, illetve közös tulajdon esetén
a döntések meghozatala nem biztos, hogy csak az adott
tulajdonos elhatározásán múlik. Ebből láthatjuk, hogy
bár sok erdőtulajdonos van hazánkban, jelentős részük
nem kap komoly szerepet a szektor működése tekintetében.

Tulajdonszerkezet a földrészleteken belül és földforgalom:

Mivel a gazdálkodói döntések meghozatalának alapegysége a földrészlet, ezért elengedhetetlen a birokszerkezeti viszonyok értelmezése az egyes földrészleteken
belül is. Egyik lehetőség a tulajdonosok számának vizsgálata a földrészleteken belül, amely bizonyos mértékig
szemlélteti a tulajdonosi viszonyokat, valamint bizonyos kérdésekben a tulajdonosok 100%-os egyetértése
szükséges, emellett fontos a 0,5 tulajdoni hányad meg30

haladásához szükséges tulajdonosok száma is, hiszen a
rendes gazdálkodás körébe tartozó döntések meghozatalához egyszerű szótöbbség szükséges.
A földrészletek több mint felének egyetlen tulajdonosa van, és csak 12%-nak van 10-nél több tulajdonosa, azonban az 1/1-es földrészletek csak a terület 1/3-át
jelentik, míg a terület majd 30%-át 10-nél több tulajdonos birtokolja. Ez annyit jelent, hogy minél nagyobb
egy földrészlet általában annál több a tulajdonosa.
A 0,5-ös tulajdoni hányad meghaladásához szükséges tulajdonosok számát tekintve már azt láthatjuk,
hogy a földrészletek több mint 75%-án egy tulajdonos
dönthet a rendes gazdálkodást érintő kérdésekben és ez
területet tekintve is eléri a 60%-ot. Azt is jól láthatjuk,
hogy a területek mindössze 5%-án van szükség 10-nél
több tulajdonos egyetértésére a döntéshozatalhoz.
Fontos szempont az is hogy az előbbiekben vázolt
állapotot módosítja-e a földforgalom következtében a
tulajdonosi viszonyok átalakulása. A vizsgálati eredmények arról tanúskodnak, hogy a jelenleg aktív tulajdoni
illetőségek kevesebb, mint 1/3-a van azoknál a tulajdonosoknál, akik azt a privatizáció idején megszerezték,
és az is látható hogy ezek méretüket tekintve az átlagosnál kisebb területek (terület 25%-a). Az is kitűnik,
hogy az eddigi feltételezésekkel ellentétben igen nagy
jelentősége van az adásvételnek (terület több mint
harmada), valamint meglepően magas az ajándékozás
területaránya is (12%). Ez a jellegű forgalom jellemzően az átlagosnál nagyobb területek esetében jellemző.
Ezen kívül az ábra igazolja azt a korábbi feltételezést
is, ami az öröklés szerepét emelte ki a birtokszerkezet
további aprózódásában, hiszen mint láthatjuk, ezzel a
jogcímmel az átlagos területnél jóval kisebb illetőségek
keletkeznek az esetek többségében.
Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a földforgalom
valójában jelentős, évente több 10 000 hektár, és szerepet játszik a birtokszerkezet formálódásában, de a birokszerkezet alakulása nem egy irányba folyik, hanem
szétnyíló tendenciát mutat, miszerint a területek egy
része koncentrálódik a tulajdonosok egy kisebb csoportjának kezében, míg a másik része pedig az öröklések miatt egyre több ember tulajdonába kerül, és egyre
jobban elaprózódik.

Következtetések, javaslatok
Bár a kutatás még kezdeti szakaszban tart, azt már
megállapíthattuk az eddig végzett munka során, hogy
az eddigi elképzeléseknek megfelelően a földhivatali
nyilvántartás adatai nagy segítségünkre lehetnek a magán-erdőgazdálkodás teljes körű vizsgálata során. Bár
helyenként hiányos, vagy hibás az adatbázis, ennek ellenére a jelenlegi állapotokat jól le lehet írni a segítségével és már e kezdeti szakaszban is kideríthettünk olyan
dolgokat, amelyeket az elmúlt 25 év kutatásai adathiány
miatt nem, vagy csak pontatlanul tudtak megállapítani.
Az eddigi vizsgálatok során láthattuk a módszer
gyengeségeit is, mint például a múltbéli események rekonstruálásának és jellemzésének nehézségei, valamint
az erdők leíró adatait tartalmazó Adattárral történő
összevethetőség problémái. A további kutatások célja éppen ezen nehézségek áthidalása lesz, ami mellett

a tervek között részletesebb elemzések is szerepelnek
például a regionális szintű térbeli mintázatok feltárására. A tulajdonosok részletesebb csoportosítására is
szükség lesz, hogy a motivációjuk és céljaik megállapíthatók legyenek, és így modellezni lehessen a lezajló
folyamatokat és megoldási javaslatok legyenek megfogalmazhatók a fennálló problémákra.

Összefoglalás
A magán-erdőgazdálkodás hazánkban 25 éve indult
újra a rendszerváltás után, de a kialakult tulajdonszerkezet, a tulajdonosok hiányos ismeretei sok esetben
gátolták a jogszerű erdőgazdálkodás megindulását. Ez
bizonyos esetekben anyagi kárhoz, az erdők egészségügyi leromlásához vezethet, ezért fontos feladat a gátló
tényezők felszámolása és a szakszerű gazdálkodás beindítása. Ebben nyújthat segítséget jelen kutatás azzal,
hogy teljes körűen feltárja a magánerdők tulajdonosi
viszonyait, ezzel elősegíti a szektorban zajló folyamatok
megértését és a gátló tényezők pontos megállapítását,
amivel segítséget nyújthat a döntéshozóknak is abban,
hogy a jogi szabályozást úgy alakítsák, hogy az célzottan segíthesse a problémák megszüntetését.
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Absztrakt

Az asszisztált reprodukciós technikák közül az in vitro embrió előállítás jelentős fejlődésen esett át az elmúlt 40 évben. Az in vitro embrió
előállítás három fő technikai lépésből áll: az in vitro maturáció, in
vitro fertilizáció és, in vitro tenyésztés.
A folyamat során a petesejteket mesterségesen érleljük, termékenyítjük és az in vitro tenyésztés során beültethető embriókat állítunk elő.
Kísérleteink során kilenc ismétlésben petesejt kinyerési vizsgálatot
végeztünk. Az adatok alapján megállapítható volt, hogy egy petefészken átlagosan 72 tüsző található, amiből 24 petesejt nyerhető ki.
Az IVEP program alkalmával 68%-os osztódás / petesejt és 14,2%-os
blasztociszta / petesejt arányt értünk el. Jelen dolgozat röviden bemutatja a sertés in vitro embrió előállítás fontosabb lépéseit.

Kulcsszavak: sertés, in vitro fertilizáció, génmegőrzés,
krioprezerváció

Bevezetés
Az első sikeres in vitro termékenyítésből született
egér után tíz évvel, Edwards és munkatársai emberi
petesejteket termékenyítettek in vitro körülmények között. 1978-ban az in vitro létrehozott embrió beültetésből megszületett az első „lombikbébi”. Ezzel nemcsak
a humán embriológiában, de a gazdasági állatoknál alkalmazott asszisztált reprodukciós technikák területén
is új korszak vette kezdetét (Bavister, 2002).
1. táblázat: In vitro embrió előállítás kezdete
Évszám

Faj

Forrás

1968

egér

Witthingham 1968

1978

ember

Steptoe és Edwards 1978

1981

szarvasmarha

Brackett et al 1982

1985

juh

Cheng et al., 1986

1989

sertés

Mattioli et al., 1989

1993

kecske

Keskintepe et al., 1993

Forrás: ld. a táblázat harmadik oszlopa

Abstract

Assisted reproductive techniques of in vitro embryo production had
significant developments at the last 40 years. In vitro embryo production includes three technical steps: in vitro maturation, in vitro
fertilization and in vitro culture. The oocytes are matured artificially, fertilized, and the in vitro culture result transferable embryos.
Our experiments the efficacy of oocyte retrieval was studied in nine
repeats. According to these data an ovary contains 72 follicles, from
which 24 oocytes can be obtained on average, respectively. During
the program, 68% cleavage ratio and 14.2% blastocyst ratio were
achieved. This paper describes the main steps of the in vitro embryo
production in pig.

Keywords: pig, in vitro fertilization, gene convervation,
cryopreservation

Az in vitro embrió előállítás (in vitro embryo
production, IVEP) az állattenyésztés számára számos
előnnyel járhat: elősegítheti a nagy gazdasági értékű
állatok utódainak széleskörű elszaporítását, biotechnológiai kísérletek számára alapanyagot biztosíthat
és fontos szerepe lehet a kihalóban lévő fajok/ fajták
megmentésében és a mélyhűtés révén az ex situ in
vitro génmegőrzési munkákban is (FAO, 2012).
Napjainkban szerte a világon több kutatócsoport
is foglalkozik az in vitro embrió előállítás rendszerének fejlesztésével különböző állatfajok esetén.
Az ex situ génmegőrzés magába foglalja a hímivarú gaméták mellett a petesejtek és az embriók
krioprezerválását. A spermiumok és az embriók
mélyhűtése viszonylag rutinszerű eljárásnak mondható. A petesejtek mélyhűtésének fejlesztése elősegítheti a női gaméták hordozta génkészlet hosszútávú
megőrzését, amely jól beleilleszkedik az in vitro
embrió előállítás rendszerébe (FAO, 2012). Az ehhez szükséges petesejteket leggyakrabban vágóhídról
származó petefészkekből nyerik ki. A tüszőkből kétféle módszerrel nyerhetőek ki a kumulusz sejtréteggel
körülvett petesejtek: hegyes szikepengével follikulus
disszekcióval, vagy azok injekciós tűvel és fecskendővel való leszívásával. Élő állatokból laparoszkópos
beavatkozással lehet petesejteket kinyerni (Kikuchi
et al., 2004)
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A maturáció az IVEP egyik legfontosabb lépése,
hiszen a meiózis első profázisából a meiózis második
metafázisába kell juttatni a petefészekből kinyert petesejteket, hogy sikeresen termékenyíthetők legyenek
(Kikuchi et al., 2004). A kumulusz sejtállomány megléte elősegíti, hogy a petesejtekben mind a sejtmag, mind
a citoplazma érése bekövetkezzen (Kikuchi et al., 2002).
Az érlelést követően a petesejtek laboratóriumi körülmények közötti termékenyítésse következik, amelyet egy in vitro tenyésztés követ. Ebben a szakaszban
megindul az embrionális fejlődés és a termékenyítést
követő 10. napra beültethető embriók állíthatók elő
(Somfai et al., 2004).

Anyag és módszer
A program megvalósítása a NAIK-MBK és NAIKÁTHK között létrejött KFI együttműködési pályázat
keretén belül valósul meg, amelynek többek között célja hólyagcsíra állapotú embriók előállítása a hazai sertésfajták ex situ in vitro génmegőrzésére.
A petesejt érleléshez, az in vitro termékenyítéshez és
az embriótenyésztéshez való médiumokat mi állítottuk
elő egy japán protokoll alapján (IVM 1, IVM 2, Sperm
Washing, P-FM, IVC 1, IVC 2).A kísérleteinkhez a
Gödöllőtől 30 km-re lévő kosdi vágóhídról származó
prepubertális sertésekből származó petefészkeket használtunk. A szállítást egy 37-38°C-ot biztosító termosztáttal oldottuk meg.
A beérkezett szerveket frissen készített meleg PBS
oldatban átmostuk és a tüszők állapotának minősítését követően, csak az olyan petefészkeket használtuk
fel, amelyeken nem található sárgatest valamint cisztás
elváltozás. A minősítés után sebészolló segítségével a
petefészkeket preparáltuk. Ezután hegyes szikepengével kinyertük a follikulusokból a petesejteket (1. ábra).

1. ábra: a, petefészek perparálása; b, follikulus disszekció
hegyes szikepengével
Forrás: saját felvétel (2015)
A petesejteket tartalmazó M199 Air, testmeleg oldatot Pasteur pipettával 15ml centrifugacsövekbe raktuk
és megvártuk, amíg a sejtes elemek leülepednek az aljára. Az ülepítést követően M199 Air médiumot tartalmazó keresőedényben a sejttörmelékek közül sztereómikroszkóp alatt kiválogattuk a kumulusz sejtekkel
körülvett petesejteket (2. ábra).
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2. ábra: a, leülepedett sejttörmelékek; b, petesejtek
gyűjtésére szolgáló keresőedény
Forrás: saját felvétel (2015)
Ezeknek a megléte nagyon fontos az érlelhetőség és
a termékenyítés szempontjából, ezért csak azokat a petesejteket használjuk, amelyek több sejtréteggel burkolt
és citoplazma állományuk egyöntetű, sötét színű volt.
A kritériumoknak megfelelő petesejteket egy NCSU 37
alapoldatú, PMSG és hCG hormon kiegészítést tartalmazó maturációs médiumba raktuk 22 órára 38,5°Cos, 5%-os CO2 és O2 tartalmú termosztátba.
Az első 22 óra leteltével újabb 22 órára egy következő maturációs médiumba raktuk a petesejteket, ahol
befejezték a termékenyítéshez szükséges sejtmagi és
citoplazmatikus érést. Ennek indikátora az előző nap
még kompakt állapotban lévő kumulusz állomány fellazulása.

3. ábra: a, kompakt kumuluszréteggel rendelkező petesejtek a maturáció előtt; b, fellazult kumuluszréteggel
rendelkező petesejtek 44 óra maturációt követően
Forrás: saját felvétel (2015)
Az in vitro termékenyítés napján a már korábban
mélyhűtött mellékhere eredetű spermát felolvasztottuk és 760g-n történő centrifugálással eltávolítottuk a
krioprotektánst tartalmazó hígítót. A csapadékot P-FM
médiummal hígítottuk, majd a motilitás vizsgálatot
követően Makler-kamrával megállapítottuk a sperma
koncentrációt. A spermiumokat 1x105/ml koncentrációban adtuk hozzá a P-FM termékenyítő oldatban várakozó petesejtekhez. Az fertilizáció időtartama 3 órát
vett igénybe (3. ábra).

Eredmények
Az előbbiekben ismertetett folyamat során kilenc
ismétlésben petesejt kinyerési kísérletetekt végeztem.
401 petefészken 28860 tüszőt számoltam, amelyből
9642 petesejt volt kinyerhető. Az adatok alapján megállapítottuk, hogy egy petefészkén átlagosan 72 tüszőt
találunk, amikből átlagosan 24 petesejt nyerhető ki szikepengével történő izoláció segítségével (2. táblázat).
2. táblázat: Petesejt kinyerési adatok
Petefészek

Follikulus szám

Kinyert petesejtek

4. ábra: a, Makler-kamra; b, spermiumok a petesejt körül
Forrás: saját felvétel (2015)
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A termékenyítés után a kumulusz sejtektől megfosztott zigótákat 2 napra NCSU 37 alapoldatú, nátrium piruvát és nátrium laktát kiegészítést tartalmazó tenyésztő médiumba raktuk az érlelésnél használt
inkubálási körülményeket biztosítva (4. ábra).
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Forrás: saját munka (2015)

5. ábra: a, kumuluszrétegtől megfosztott zigóták; b, 2
illetve 4 sejtes embriók az in vitro tenyésztés 2. napján
Forrás: saját felvétel (2015)
A 2 illetve 4 sejtes állapotot elérő embriókat egy glukóz kiegészítést tartalmazó IVC2 tenyésztő médiumba
helyezzük és további 6 napon át 38,5°C, 5% CO2 és O2
tartalmú termosztátban tenyésztettük, amíg el nem érték a hólyagcsíra állapotot (5. ábra). Ezek az embriók
már fejlettségüket tekintve alkalmasak lennének befogadó állatokba való beültetésre, vagy mélyhűtésükkel
lehetőség lenne a hosszútávú tárolásukra.

A petesejt kinyerést követő in vitro érlelés, termékenyítés és embriótenyésztés 68%-os osztódást (termékenyített petesejtre vonatkoztatva) és 14,2%-os
blasztociszta arányt (termékenyített petesejtre vonatkoztatva) eredményezett.

Összefoglalás
Embriótenyésztési eredményeink alapján kijelenthetjük, hogy hazánban is elkezdődött egy hatékony, egy
ex situ in vitro génmegőrzési eljárásba beilleszthető in
vitro sertés embrióelőállító rendszer kialakítása.
A kísérletek folytatatásaként, amint a rendszer rutinszerűen programonként a 70% körüli osztódás, illetve
15-20% körüli hólyagcsíra arányt biztosít, megkezdjük
a petesejt mélyhűtést követő in vitro termékenyítéseket.

Köszönetnyilvánítás

6. ábra: Blasztociszta állapotú embriók
Forrás: saját felvétel (2015)

Szeretnénk megköszönni Dr. Gócza Elen csoportvezetőnek, hogy a munkák elvégzéséhez biztosította a helyet a NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézetben, valamint Szabó Jánosnénak és Egedi Sándornak
a munkánk során felmerülő technikai segítséget.
A kutatás személyi és anyagi költségeit a NAIK Kutatói Utánpótlás Segítő Program, és a NAIK-ÁTHK és
NAIK-MBK KFI együttműködési projekt (Sertés petesejtek mélyhűtése vitrifikációs eljárással és az in vitro
embriótenyésztés fejlesztése az ex situ génmegőrzés
megalapozásához) fedezte.
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Létesített vizes élőhelyek
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Absztrakt

Abstract

Kulcsszavak: elfolyóvíz, vizes élőhely, vízkémia, haltermelés

Keywords: effluent, wetland, water chemistry, fish
production

Bevezetés

rek között, ahol a vízszint rendszerint a felszínen, vagy a
felszín közelében van, vagy sekély víz borítja a területet.
Legalább egy, vagy több jellemző érvényes az alábbiak
közül a vizes élőhelyekre: (1) legalább időszakosan a területen túlnyomórészt vízinövények élnek, (2) túlnyomórészt az aljzat vízzel elárasztott, (3) üledékes aljzat
megléte, mely minden évben a vegetációs periódus egy
részében vízzel telített vagy vízzel borított” (Cowardin,
1979). A vizes élőhelyek csoportosítására öt kategóriát
alkottak: (1) tengeri élőhelyek, (2) deltákhoz kapcsolódó élőhelyek, (3) tavi élőhelyek (4) folyómenti élőhelyek és (5) mocsári élőhelyek. Valamint külön csoportba sorolták az ember által létrehozott vizes élőhelyeket,
úgymint (1) hal-, kagyló- vagy rák-nevelő tavak (2)
mezőgazdasági tavak, öntözött területek, sólepárlók,
(3) víztározók, bányatavak és (4) elfolyó- és szennyvízkezelő tavak és csatornák (Mitch, 1993).
Munkánk során egy létesített vizes élőhelyi vízkezelő
rendszer segítségével kezeltük egy afrikaiharcsa-nevelő telep egész éves elfolyó vízmennyiségét. Az intenzív,
átfolyóvizes rendszerben történő halnevelés során a
halak takarmányozására magas fehérjetartalmú tápokat használnak, és a megfelelő vízminőséget folyamatos

Munkánk során egy létesített vizes élőhelyi vízkezelő rendszer segítségével kezeltük egy afrikai harcsanevelő telep egész éves vízmennyiségét. Az intenzív, átfolyóvizes rendszerben történő halnevelés során
a halak takarmányozására magas fehérjetartalmú tápokat használnak, és a megfelelő vízminőséget folyamatos vízcserével biztosítják.
Az ilyen telepek elfolyóvize kezelés nélkül komoly terhelést jelentene a
természetes befogadó víztestre. A létesített vizes élőhelyi kísérleti vízkezelő rendszer kialakítása a NAIK HAKI központi telepének négy
földmedrű halastavából történt 2000-ben. A rendszer egységeinek
alapterülete megközelítőleg 2500 m2, a vízmélység az első két tóban
átlagosan 1,5 m, a vízinövényes tavakban 50 cm volt. A különböző
vízkémiai paraméterek vizsgálatát a NAIK ÖVKI -Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium végezte. A rendszer eltávolítási
hatékonysága a nitrogénre nézve:55 %, a foszforra nézve:49 % és a
lebegőanyagra nézve: 92 % volt. Az egy éves tápanyageltávolításról
elmondható, hogy 3 441 kg nitrogénnel, 382 kg foszforral és 16 875
kg lebegőanyaggal csökkentettük a természetes befogadó Holt-Körös
terhelését.

Magyarországon az akvakultúra fejlődésével egyre
több intenzív üzemű halnevelő telep létesítése várható. 2014-ben a teljes magyarországi haltermelés közel
10 %-a zajlott ilyen üzemekben, melynek nagyjából
90 %-át tette ki az afrikai harcsa (Clarias gariepinus)
előállítása, ami az adott évben 2 711 tonnát jelentett.
Ezzel Magyarország az afrikai harcsatermelés éllovasai
közé tartozik Európában (Gábor, 2015). Az ilyen intenzív, átfolyóvizes rendszerű telepek elfolyóvize kezelés
nélkül komoly terhelést jelentene a természetes befogadó víztestre a nagymértékű nitrogén-, foszfor- és
lebegőanyagtartalom miatt, mely a fel nem használt
táplálékból, valamint az állatok anyagcsere termékeiből
származik (Kerepeczki, 2004).
A vizes élőhelyek magas biodiverzitásuk miatt mára az egyik legfontosabb megóvásra érdemes élőhelytípusokká váltak. A vízhez kötött
élőlénypopulációk megőrzésén túl tápanyagmegkötésre is alkalmasak (Spieles, 2000). Ezek definíciója több
éves előkészítő munka után született: „A vizes élőhelyek átmeneti területek a szárazföldi, és a vízi rendsze-

In our work we treated the total effluent water of an intensive African catfish farm using constructed wetland treatment system
through one year period. In the intensive flow-through system the
fish were fed with feeds of high protein content and the good water
quality was ensured by continuous water replacement. The effluent
of such farms without any treatment is a huge load for the receiving natural waters. The experimental constructed wetland treatment
system has been established as four earthen ponds under the management of HAKI in 2000. The area of each unit was approximately
2,500 m2, the average water depth was 1.5 m in the first and second
ponds and 50 cm in the third and fourth, densely vegetated ponds.
The analysis of the water chemistry parameters was carried out by
NARIC ÖVKI-Centre of Environmental Labs Testing Laboratory.
The removal efficiency of the system was 55 % for nitrogen, 49 %
for phosphorus and 92 % for suspended solids. The nutrient removal
considering the load of nutrients to the receiving Holt-Körös was reduced by 3,441 kg nitrogen, 382 kg phosphorus and 16,875 kg suspended solids by the wetland system.
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vízcserével biztosítják. Emiatt naponta jelentős men�nyiségű (rétegvíz eredetű) elfolyóvizet bocsátanak ki. A
lecserélt víz nagy mennyiségben tartalmaz kiválasztott
anyagcseretermékeket, ürüléket, egyéb szerves anyagot,
esetleg vegyszert vagy antibiotikumot. A medencékből
elfolyó, használt vizet a telepen négy ülepítő tartályba
vezetik, ahonnan egy dobszűrőbe kerül. A mechanikusan szűrt víz jut a vizes élőhelyi vízkezelő rendszerbe, a
kiszűrt lebegőanyagok komposztálásra kerülnek.

Anyag és módszer
A létesített vizes élőhelyi kísérleti vízkezelő rendszer
kialakítása a Halászati Kutatóintézet központi telepének négy földmedrű halastavából történt 2000-ben.
2014-ben a rendszer két stabilizációs- és két vízinövényes tóból állt. A rendszer egységeinek alapterülete
megközelítőleg 2500 m2, a vízmélység az első két tóban
átlagosan 1,5 m, a vízinövényes tavakban 50 cm volt.
Az afrikaiharcsa-nevelő telep elfolyóvizét közvetlenül a
W1 jelzésű stabilizációs tóba szivattyúzták. Innen gravitációs úton jutott tovább a víz a W2 jelzésű stabilizációs tóba, ahonnan párhuzamosan a W3 és W4 jelzésű
vízinövényes egységekbe folyt (1. ábra). A tavak 2001
óta folyamatosan működnek. 2011-ig a haltermelő telep vizét részlegesen kezeltük tavasztól őszig átlagosa
250 m3/nap térfogatot. 2012-ben a W1-W2-es egység
felújításra került. 2013-tól a teljes vízmennyiség (körülbelül 1000 m3/nap) a rendszerbe kerül, amit a haltermelő cég szabályoz.
A vízi makrofitákkal telepített tavakban a W3 jelzésűben a közönséges nád (Phragmites australis), míg a
W4 jelzésűben gyékényfajok (Typha latifolia és Typha
angustifolia) dominanciája tapasztalható. A vizsgálat
évében a tavakba haltelepítés nem történt. Az ezen egy-

1. ábra: A létesített vizes élőhelyi vízkezelő rendszer sematikus vázlata
Forrás: Saját szerkesztés
a haltermelő telepről mechanikusan szűrt elfolyó víz
beszivattyúzása is zajlott a mintavétel idejében, abból
is vettünk mintát. Erre a vizsgálati évben tizennégy alkalommal került sor. A vízmintavételek időpontját a 1.
táblázat mutatja.
A hatásfok megállapításához a bekerült, és eltávozott nitrogén, foszfor és lebegőanyag értékeket vettük
alapul. Továbbá a W1 jelzésű tóba befolyó friss Körös
vízből mintát vettünk.
A különböző paraméterek vizsgálatát a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ - Öntözési és Víz-

1. táblázat: A vízmintavételek ütemezése

* E.víz: harcsatelep elfolyóvize
Forrás: Saját szerkesztés
ségekből kifolyó kezelt víz közös kivezető csatornában
egyesül, és jut a Holt-Körös vizébe.
Vízmintavétel minimum havi egy alkalommal történt az egységek kifolyó műtárgyánál. Amennyiben
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gazdálkodási Önálló Kutatási Osztály – Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium végezte. Ezen
vízkémiai paraméterek vizsgálatának típusát és módszerét a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat: A vízkémiai paraméterek vizsgálatainak típusa és módszere

Forrás: Saját szerkesztés

Eredmények
Összes nitrogén:

A haltermelő telep elfolyóvize az év során átlagosan
26,800 mg/l koncentrációban tartalmazott összes nitrogént. Ennek jelentős arányát (62,0 %) az ammónium-nitrogén tette ki. Az összes nitrogén 16,251 mg/l,
valamint 13,922 mg/l koncentrációban távozott a rendszerből a W3 és W4 jelzésű egységek kifolyóinál. Ez
55 %-os hatásfokú eltávolítást jelent a rendszeren való
áthaladás során. A teljes nitrogén koncentráció már a
W1-es tóban jelentősen csökkent, majd a W2-ben enyhén növekszik, majd az utolsó két párhuzamosan kapcsolt egységben újra jelentős csökkenést mutat (2. ábra).

3. ábra: A harcsatermelő telep elfolyóvizének és a W3as, W4-es egységek kifolyójának összes foszfor koncentrációja a vizsgálat évében
Forrás: Saját adatok alapján, saját szerkesztés
90% körüli volt a vízkezelő rendszer mindkét kifolyójánál. Az említett hatásfokkal az elfolyóvíz lebegőanyag
tartalmát jelentősen sikerült határérték alá csökkenteni. A kifolyó víz összes lebegőanyag tartalma a két kifolyónál 8,47 mg/l és 6,69 mg/l koncentrációt ért el (4.
ábra).

2. ábra: A harcsatermelő telep elfolyóvizének és a W3as, W4-es egységek kifolyójának összes nitrogén koncentrációja a vizsgálat évében
Forrás: Saját adatok alapján, saját szerkesztés

Összes foszfor:

Az összes foszfor koncentrációjának csökkentése
csak az első stabilizációs tóban (W1) történt meg, de a
következő egységekben újra növekedett, viszont a kezdeti értéket (3,384 mg/l) nem érte el. Emiatt összesített
eltávolítási hatásfokot a kifolyóknál meg tudtunk adni,
de ehhez csak az első és a negyedik tó járult hozzá pozitívan. A rendszer tisztítási hatékonysága a foszforra
nézve 49 % volt (3. ábra).

Összes lebegőanyag:

A vízkezelő rendszer összes lebegőanyag koncentrációjára vonatkoztatott eltávolítási hatásfoka jelentős,

4. ábra: A harcsatermelő telep elfolyóvizének és a W3as, W4-es egységek kifolyójának összes lebegőanyag
koncentrációnak a vizsgálat évében
Forrás: Saját adatok alapján, saját szerkesztés
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Következtetések, javaslatok
2014-ben folyamatosan vizsgáltuk a HAKI-ban működő kísérleti létesített vizes élőhelyi rendszer hatékonyságát. A vizsgálat során egy intenzív, afrikai harcsanevelő telepről elfolyó mechanikusan szűrt vizet
szivattyúztuk a rendszerbe és monitoroztuk a különböző vízkémiai paraméterek változását. Az eltávolítási
hatékonyságokat és a tápanyagmennyiségi adatokat a 3.
táblázat tartalmazza.

raktározódik, és ezek a tavak nem kerültek felújításra
2000 óta. Átlagosan 7,7 mg/l-es összes lebegőanyag
koncentrációval távozik a víz a létesített vizes élőhelyről, ami jelentősen határérték alatti szint. A rendszer
összes lebegőanyag eltávolítási hatásfoka a legmagasabb (92,35 %).
Az egy éves tápanyageltávolításról elmondható, hogy
3 441 kg nitrogénnel, 382 kg foszforral és 16 875 kg lebegőanyaggal csökkentettük a természetes befogadó
Holt-Körös terhelését.

3. táblázat: A létesített vizes élőhelyi vízkezelő rendszer eltávolítási hatékonysága, és tápanyagforgalmi adatai

Forrás: Saját adatok alapján, saját szerkesztés
A haltermelő telepről származó, dobszűrővel mechanikusan szűrt elfolyóvíz vízkémiai paramétereit
rendeletben (összes nitrogén: 35 mg/l, összes foszfor: 5 mg/l, összes lebegőanyag: 50 mg/l), és egységes
vízjogi engedélyben (összes nitrogén: 30 mg/l, összes
foszfor: 2 mg/l, összes lebegőanyag: 50 mg/l) meghatározott értékekkel összevetve elmondható, hogy a foszfort leszámítva a többi értéket sikerült határérték alá
csökkenteni. Az átlagos összes nitrogén koncentráció
(14,794 mg/l) határértéken belül van. A rendszer eltávolítási hatékonysága ebben az esetben 55%. A foszfor
átlagosan 2,145 mg/l koncentrációval távozik a rendszerből, ami határérték feletti. A foszforeltávolítás hatékonyságának növelése érdekében a vízinövényes tavak
kotrását tervezzük a következő téli időszakban, hiszen
a foszfor szedimentációs tápanyag, ami az üledékben

42

Felhasznált irodalom
Cowardin, L. M. – Carter, V. – Golet, F. C. – LaRoe, E. T. (1979):
Classification of wetlands and deepwater habitats of the United States. U.S
Fish&Wildlife Service, Wahington, D.C. Usa 103 p.
Gábor J. – Udvari Zs. – Kiss G. B. – Lukácsik. M. (2015): Magyarország
tógazdasági és intenzív üzemi haltermelése 2014-ben. Halászat, (2015) 3:
3-5. pp.
Kerepeczki É. (2004): Az integrált halastó-wetland vízkezelő rendszer
működési tapasztalatai. In Kerepeczki. (szerk.): Intenzív haltermelő telepek
elfolyóvizének kezelése halastavak és létesített vizes élőhelyek alkalmazásával. Konferencia kiadvány. Halászati ls Öntözési Kutatóintézet, Szarvas,
19-33. pp.
Mitch, W. J. – Gosselink, J.G. (1993): Wetlands. International Thompson
Publishing. London England. 28-29. pp.
Spieles, D.J. – Mitsch, W. J. (2000): The effects of season and hydrologic
and chemical loading on nitrate retention in constructed wetlands:
comparison of a low- any high-nutrient riverine systems. Ecological
Engineering, 14: 77-91. pp.

BAL-JOBB ASZIMMETRIA KIALAKULÁSÁNAK KÖVETÉSE AZ IVARSZERVEK
EMBRIONÁLIS FEJLŐDÉSE SORÁN
HÁZITYÚKBAN
Tóth Roland1 – Lázár Bence1 – Südy Ágnes1 – Nagy Alexandra2 – Alayu Kidane3
– Mahek Anand4 – Gócza Elen1,*
NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, H-2100 Gödöllő, Szent Györgyi Albert u. 4.
2
SZIE, Állatorvos-tudományi kar, Biológus szak, H-1078 Budapest, István u. 2.
3
SZIE, MKK, Mezőgazdasági biotechnológus szak, H-2100 Gödöllő, Práter K. u. 1.
4
SZIE, Állattenyésztés-tudományi Doktori Iskola, H-2100 Gödöllő, Práter K. u. 1.
*E-mail: elen@abc.hu

1

Absztrakt

A madaraknál az ősivarsejtek (PG sejtek, PGCs) ivarszervekbe történő
vándorlása, és az ivarszervek fejlődése is eltér a legtöbb gerinces állatétól. A PG sejtek az extra-embrionális sejtrétegből, a leendő ivarszervtelepek felé vándorolnak. A PGC-k miután beléptek a vérkeringésbe,
megfelelő szignálok hatására tovább vándorolnak, majd az embrió
utóbéli részénél lépnek ki a vérkeringési rendszerből. Ezt követően,
feltehetőleg kemotaxissal fogják kolonizálni a ivarszerveket (HH2027). Hasonlóan a többi gerinces állathoz, a madarakban is eltérőek az
ivari kromoszómák. Madarak esetében a hímeknél két Z, míg a tojóknál egy Z és egy W kromoszóma található. A tojókban az ivarszervek
aszimmetrikusan fejlődnek. A bal oldali ivarlécből alakul ki egy funkcionálisan ép petefészek, míg a jobb oldali petefészek visszafejlődik. A
hímeknél viszont mind a bal, mind a jobb oldali ivarszerv működő
herévé fejlődik. Újabb kutatások azt igazolták, hogy a bal-jobb oldali
aszimmetria mind a két nemben fellelhető, a hím embriók esetében is,
az ivarsejtek nagyobb arányban találhatók a bal oldali ivarszervben.
Ezt igazolja az is, hogy az ivarsejt specifikus marker (Cvh, Chicken
Vasa Homologue) expressziója aszimmetrikusan alakul a hímek esetében is. A bal-jobb aszimmetria meglétét az erdélyi kopasznyakú tyúk
fajtában vizsgáltuk. Azt találtuk, hogy a bal oldali ivarszervben mind
a tojó, mind a hím egyedeknél jóval magasabb volt a Cvh expresszió,
ami a PG sejtek nagyobb arányú jelenlétére utal ezen az oldalon.

Kulcsszavak: házityúk, PGC, bal-jobb aszimmetria,Cvh.

Bevezetés
A házi tyúknak (Gallus gallus domesticus), amellyel
kutatásunkban foglalkozunk, két embrionális fejlődési
nevezéktana ismert. Az egyik az Eyal-Giladi és Kochav
féle nevezéktan, míg a másik a Hamburger-Hamilton
(Hamburger and Hamilton, 1951). Jelen tanulmányban
a Hamburger-Hamilton nevezéktant fogjuk a legtöbb
estben használni a fejlődési időpontok megjelölésére.
A tojás a lerakás pillanatában az Eyal-Gilaldi és Kochav
fél X-es stádiumban van (Eyal-Gilaldi and Kochav,
1976). A tojásban, a lerakást követő nyolcadik órában
már megjelennek az ősivarsejtek. Az ősivarsejt (PG

Abstract

In birds, the migration of primordial germ cells (PGCs) and the gonadal development are different from other vertebrates. PGCs have
the ability to migrate from the extra-embryonic region, where they
originate, towards the presumptive gonads. First, the PGCs enter
into the blood circle and follow special signals (HH10) to exit it near
the hindgut of the embryo. After that, PGCs colonize the reproductive organs by chemotaxis (HH20-27). Similar to all animals, in
birds there are chromosomal differences between the males and females. There are two Z chromosomes in males, while in the females
Z and W chromosomes are present. In females, the gonads develop
asymmetrically: the left gonad generates a functional ovary, whereas
the right gonad degenerates. In males, however, both left and right
gonads develop into testes. Recent studies, however, revealed that
left-right asymmetry could be detected in both sexes. Even male embryos have a greater number of germ cells in the left gonad. Moreover, germ cell-specific markers like Cvh show asymmetric expression
in both sexes in germ cells. We examined the left-right asymmetry in
a native Hungarian breed (Transylvanian Naked neck). We found
asymmetric expression in both sexes and there was a significant difference between females and males regarding the expression of Cvh
in the left and right gonads

Keywords: Chicken, PGCs, left-right asymmetry, Cvh
expression

sejt, vagy ősivarsejt) az egyetlen olyan sejttípus, amely
képes genetikai információt átadni a következő generációnak, valamint a későbbiekben bármilyen sejttípussá képes alakulni (Nakamura, 2013). Megjelenésük
a HH4-es stádiumtól bizonyított, ekkor a blasztodisk
középső részén elhelyezkedő Area pellucida területén
találhatóak (Kagami et al., 1997; Naito et al., 2001). A
csoport azért foglalkozik a PG sejtekkel, mert jelenleg
ez a leghatékonyabb madár genom-konzervációs lehetőség, mellyel őshonos fajták és veszélyeztetett madárfajok génállományát meg tudjuk őrizni.
Madaraknál a PG sejtek az embrió keringési rendszerét használják arra, hogy eljussanak az ivarszervtele43

pekig (Intarapat, 2011). Ez teszi lehetővé azt, hogy a PG
sejteket a vérkeringésből a HH14-18 állapotú embriók
vérsejtjeivel együtt kinyerjük, majd in vitro körülmények között tenyésszük azokat.
A vérkeringésbe a germinális félholdból fognak bevándorolni a PG sejtek amőboid mozgással akkor, amikor a vérérhálózat már megfelelően fejlett. A PG sejtek
vérkeringésből az embrió utóbéli szakaszánál lépnek
ki. Ettől a ponttól kezdve feltehetően kemotaxissal fognak tovább haladni az ivarszervtelepekig (Lázár et al.,
2015). A gonádokat 4-5 napos kortól (HH20-27) kezdik
kolonizálni. A két ivarszervben az embrionális fejlődés
nyolcadik napjáig méretbeli különbséget nem látunk,
ezután fog a tojó két petefészke közöttl megjelenni az
aszimmetria. A hímeknél nyolc napos kor után sem
látszik a méretbeli különbség. Kutatásunkban ivarsejt
specifikus primerek segítségével azonosítottuk a hím
és nőstény embriókat, majd a hím és nőstény embriók
heréiben vizsgáltuk a Cvh expressziót, mivel 2013-ban,
Intarapat és mtsai. azt közölték, hogy nem csupán a tojókban, de a hímekben is fellelhető a különbség, még
hogyha az szemmel nem is látható.

Anyag és módszertan
A vizsgálatokat Kendermagos Erdélyi Kopasznyakú tyúkoktól származó tojásokkal végeztük a NAIKMBK-ban. A tojások a HáGK-ból származtak. A keltetés az MBK-ban, a kísérleti keltetőben történt. A
tojások csoportonként jelölve, dátumozva, napi 1 alkalommal voltak gyűjtve és hetente keltetőbe rakva.
Minden héten 20-20 db tojást kaptunk a HáGK-tól PG
sejt izoláláshoz, illetve molekuláris biológiai vizsgálatokra. A keltetett tojásokat a kísérlet napján felnyitottuk, jegyzőkönyveztük az embrió fejlettségét. Meghatároztuk a terméketlen tojások, valamint az elhalt,
vagy abnormális fejlődést mutató embriók fenotípusát
és arányát.

Primordiális csírasejt tenyészetek in vitro fenntartása:

A vért olyan előre előkészített 48-lyukú tenyésztő
edénybe (well) helyeztük, amely lyukanként 300 μl médiumot tartalmazott. A sejteket 5% CO2 szint mellett
38°C-on tenyésztettük. A sejteken naponta médiumot
cseréltünk, ekkor 90 μl médiumot leszívtunk és helyette 100 μl friss médiumot pipettázunk egy-egy lyukba.
A tenyésztés során a vérsejtek elhalnak, a médium cserékkel tisztulnak a tenyészetek. A felhasznált médium
elkészítésének leírása a skóciai Roslin Intézettől származik (Whyte, 2015).

Ivarszervek izolálása:

A keltetéstől számított hat, nyolc és tíz napos embriókból izoláltunk ivarszerveket. Mind a két oldali ivarszervet külön-külön helyeztük 500 μl TRIzol® oldatba,
majd -70oC-on tároltuk. Amennyiben Whole-mount
immunfestésre gyűjtöttük az ivarszerveket, egy 24 lyukú plate-be helyeztük mesonephrossal együtt, amiben
4 %-os PFA oldal volt, majd ezt egy éjszakán keresztül
4 oC-on tároltuk, másnap pedig friss PBS oldatba helyeztük át.
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1. ábra: Sztereomikroszkóp az izolálás többi eszközével
Forrás: Saját szerkesztés

CEF (chicken embryonic fibroblast) izolálás:

Kutatásunkban házityúk embrionális fibroblaszt
(CEF) sejteket használtunk belső kontroll mintának,
mivel ezekben a sejtekben minden általunk vizsgált gén
expresszál, valamint a legtöbb publikációban is a CEFet használják kontroll mintaként. A házityúk embrionális fibroblaszt sejteket 12 napos fejlettségű embrióból
izoláltuk. A felbontott tojásból kinyert embriót többször lemostuk DPBS/PSM oldattal, majd egy másik
petri csészébe áthelyezve az embrió zsigeri részeit eltávolítjuk, majd a többi részt steril ollóval feldaraboltuk. Az így feldarabolt szövetdarabokat 20 ml 0,25%-os
trypsin-EDTA (GIBCO) oldatba helyeztük. Fél óra elteltével CEF médiummal inaktiváltuk a tripszint, majd
100 um pórusméretű szűrőn átszűrtük egy másik centrifuga csőbe. 1550 rpm-en centrifugáltuk, eztán a felülúszót eltávolítottuk, majd a pelletet újraszuszpendáltuk
50 ml DPBS-be. Ezt követően egy 70 um-es pórusméretű szűrőn szűrtük át. Ismételten centrifugáltuk 1550
rpm-en, majd a felülúszó eltávolítása után a pelletet 50
ml CEF médiumba szuszpendáltuk vissza. Ezt a szuszpenziót a CEF médiummal 38 oC-on 5%-os CO2 termosztátban inkubáltuk egy éjszakán keresztül.

Ivarmeghatározás:

A PGC-k izolálásával egy időben szövetmintát is
vettünk az embrióból későbbi ivar-meghatározás céljából. A szövetből történő ivar-meghatározást Griffith
és munkatársai által leírt módszer alapján végeztük. A
mintában DNS feltárást végeztünk úgy, hogy lízis puffert és proteináz K-t adtunk a mintánkhoz. A kapott
DNS koncentrációját Nanodroppal (ND-1000, Thermo

Scientific, UV-Vis) lemértük, majd -20oC-on tároltuk
azokat. A PCR-t a P2-P8-as primer párral végeztük el
(1. táblázat). A kapott PCR terméket 3 %-os agaróz gélben futtattuk (100 V, 60 perc). Az így kapott gél kép látható az 1. ábrán. Az 1-4-6-7-8-as számmal jelölt minta
tojó, míg a 2-3-5-9-10-es minta hím ivarú embriót jelöl.
Mivel a tojó a heterogametikus ivar (ZW) a madaraknál, így a gélen két eltérő méretű terméket kapunk 345
és 362 bázispárnál, míg a homogametikus hím ivarnál
(ZZ) csupán egy termék jelenik meg 362 bázispárnál.

adtunk a mintához, majd vortexeltük, hogy a pellet
ússzon a folyadékban. Újabb centrifugálás után (5
perc, 12000 rpm, 4°C) leszívtuk a felülúszót, majd
ezt az etanolos mosást még három alkalommal ismételtük 500 μl etanollal. A pelletet steril fülke levegőjénél szárítottuk, majd mennyiségtől függően 10 μl
(az ivarszervek és a sejttenyészet esetén), illetve 20
μl (a teljes embriók esetén) nukleáz mentes vízben
oldottuk fel.
Az így kapott RNS oldat koncentrációját NanoDrop
(ND-1000, Thermo Scientific, UV-Vis) spektrofotométerrel mértük.

cDNS írás:

A qPCR-hez szükséges az izolált RNS-ből reverz
transzkripció révén cDNS-t írni. A reakcióhoz az RNS
mennyiségét a spektrofotométerrel mért értékek sze2. ábra: SEX PCR termék 3%-os Agaróz gélben futtatott rint hígítottuk, a teljes embriókból nyert RNS esetén
eredménye. A két band a tojót (ZW), az egy band a hí- 50 ng/μl, a gonádokból és a sejttenyészetből nyert RNS
met (ZZ) jelöli.
esetén 25 ng/μl koncentrációra.
Forrás: Saját szerkesztés
A cDNS íráshoz High Capacity cDNA Reverse
Transcription Kit-et (Life Technologies) használtunk.
RNS izolálás:
A kit leírása szerint 10 μl RNS oldathoz 10 μl RT-master
Az embriót, illetve az ivarszerveket, steril csipes�- mixet adtunk minden esetben.
szel az RNA-later oldatból egy új eppendorf csőbe,
TRIzol® oldatba helyeztük. A sejttenyészetekből szár- Real-time PCR:
A qPCR-hez 96 lyukú plate-t használtunk, a reakmazó sejt-szuszpenziót már TRIzol® oldatban eltéve
tároltuk (-70oC).
ciót Eppendorf Mastercycler Realplex készülékben
500 μl TRIzol® oldatban felszuszpendált mintá- végeztük. A reakcióhoz az előzőleg elkészített cDNS
hoz 100 μl kloroformot adtunk, majd 3 percig szo- oldatokból 0,75 μl-t, a SYBR Green festéket és a primeba hőmérsékleten állni hagytuk. A következő lé- reket tartalmazó qPCR mixből 14,25 μl-t mértünk be
pésként centrifugáltuk (15 perc, 12000 rpm, 4°C), lyukanként. Minden minta/primer esetében 3 párhuzamelynek hatására az RNS az átlátszó felső fázisba mos mérést végeztünk. Belső kontrollként (háztartási
került. A felső fázist új 1,5 ml-es eppendorf csőbe génként) GAPDH-t alkalmaztunk, illetve a vizsgálandó
pipettáztuk át, majd az átpipettázott mennyiséggel markerek esetében az alábbi, általunk tervezett primer
megegyező mennyiségű izopropanolt adtunk hozzá. párokat használtuk (1. táblázat).

1. táblázat: Kutatásunkban a különböző génekhez használt primerpárok, valamint azok adatai

Forrás: Saját szerkesztés
Az izopropanol hozzáadása után 0,75 μl Glycoblue
festéket adtunk az mintához, hogy a későbbiekben
láthatóvá váljék az RNS pellet. Ezt követően a jelölt
RNS-t -20 oC-on inkubáltuk 15 percig, hogy a festék
megfelelően hozzákössön az RNS-hez. Ezt követően
10 percet szoba hőmérsékleten állni hagytuk az elegyet, majd újból centrifugáltuk (10 perc, 12000 rpm,
4°C). A felülúszót leszívtuk és 1 ml 75%-os etanolt

Eredmények
Kutatásainkat Eppendorf Mastercycler Realplex készüléken végeztük. Az összes eredményt egy 12 napos
CEF-hez viszonyítottuk, valamint a háztartási génünk
(House keeping gene) a GAPDH (Glicerin aldehid-3
foszfát dehidrogenáz) volt. Megfigyelhetjük, hogy a
GAPDH Ct értékei nagyon hasonlóak voltak a min45

tákban, ezáltal biztosítják számunkra a mintáink összehasonlíthatóságát a Cvh gén expresszióját tekintve (2.
ábra). A bal és a jobb oldali ivarszerv Cvh expressziója
jelentősen eltér egymástól (Intarapat, 2014), ezért megnézünk több mintában is ennek az PGC specifikus
markernek az expresszióját.

3. ábra: A CEF mintakontroll és a bal-jobb oldali
ivarszerv Cvh expressziójának alakulása a GAPDH
referencia génhez képest
Forrás: Saját szerkesztés

Vizsgálatainkban különböző csoportokba osztottuk a
mintákat: hat, nyolc és tíz napos hím, valamint tojó embriókra, majd a jobb és bal oldali ivarszerveket is külön
vizsgáltuk. Azt találtuk, hogy a Cvh expresszió minden
esetben a bal oldali ivarszervekben volt egyértelműen
magasabb, mind a tojók, mind a hímek esetében. A 3.
ábrán jól látható az aszimmetria a két ivarszerv között.
Érdekes, hogy az ivarszervek aszimmetriáját Witschi
már 1935-ben leírta (Witschi, 1935). A 3. ábrán látható
grafikonokon egy-egy reprezentatív hím és tojó embrió
esetében kapott eredményt mutatunk be. A 10 napos tojó
embriónál találtuk a legnagyobb különbséget a bal és a
jobb oldali ivarszervek között. Ennek oka az, hogy a tojó
embriónál már a kelés nyolcadik napjától kezdve szemmel látható a jobb oldali ivarszerv regressziója. A hím
egyedeknél ez a tendencia sokkal kevésbé szembetűnően
látszik, de a különbség a két here között egyértelmű.
A Cvh expresszió vizsgálata után a Hsp70 gén
expressziójának alakulását vizsgáltuk 12 napos embriók bal oldali ivarszervéből, májából és agyából, valamint két pár 8 napos embrió bal és jobb oldali ivarszervéből, illetve kontrollként, a CEF-ből származó szövet
mintákban. Azt találtuk, hogy a májban és az agyban
nagyon alacsony szinten expresszál a Hsp70 gén, a bal

4. ábra: Hat, nyolc és tíz napos tojó és hím embriók bal valamint jobb oldali ivarszervében a
Cvh-expresszió alakulása
Forrás: Saját szerkesztés
46

oldali ivarszervben sem volt nagyon magas arányú
a mért expressziós érték, viszont a 8 napos embriók
ivarszerv párjai között jelentős különbséget lehetett
felfedezni (4. ábra). A jobb oldali ivarszervben mind a
két embrió esetében jelentősen magasabb volt a Hsp70
expresszió, mint a bal oldali ivarszervben.

esetében is sikerült igazolnunk a bal-jobb oldali aszimmetriát a Cvh expresszió esetében. Ezen felül a Hsp70
hő-sokk fehérjének a jobb oldali ivarszervekben megfigyelt magasabb expressziója összefüggésben van a jobb
és bal oldali gonádokban zajló PG sejt degenerációval
és apoptózissal. Ennek valódi okát a jövőben további
vizsgálatokkal szeretnénk kideríteni.

Összefoglalás

5. ábra: Hsp70 gén expressziója 12 napos embrió májában, agyában és bal oldali ivarszervében, valamint két
8 napos embrió bal és jobb oldali ivarszerve; kontroll
minta: CEF
Forrás: Saját szerkesztés
A Cvh expressziója a hímek és a tojók esetében is a
bal oldali ivarszervben volt magasabb, ami az 5. ábrán
látható. Összességében 17 embriónak a jobb és bal oldali ivarszervét vizsgáltuk. Ebből a hím embrióknál 9
darab bal és jobb ivarszervet tudtunk vizsgálni, míg a
tojó ivarnál 8 embrió ivarszerveit tudtuk kiértékelni. A
későbbiekben mind a hím, mind a tojó ivarnál nagyobb
mintaszám esetében szeretnénk megnézni a HSP70
expresszió alakulását.

6. ábra: A Cvh expresszió alakulása a hím és a tojó házityúk embriók bal jobb oldali ivarszerveiben
Forrás: Saját szerkesztés

Következtetések, javaslatok
Eredményeink igazolták, hogy a Cvh ivarsejt specifikus gén a hímeknél is jóval magasabb szinten
expresszál a bal oldalon, mint a jobb oldalon . Míg
Intarapat és munkatársai 2013-as publikációjukban
csak a nyolc napos embriók esetében vizsgálták ezt a
különbséget, addig nekünk 6 és 10 napos ivarszervek

Összegzésképpen elmondható, hogy az elmúlt év
során laboratóriumunkban sikerült adaptálni a hosszú
távú PGC tenyésztés módszerét. Ez a módszer jelenleg az egyik legígéretesebb eszköz a madarak genetikai
biodiverzitásának fenntartására. Ezen felül az elmúlt
félévben sikerült igazolni a bal-jobb oldali aszimmetriát molekuláris biológiai módszerekkel, hím házityúk
embriók esetében is. Az a megállapítás, hogy a Hsp70
fehérje expresszió esetében is kimutatható az aszimmetrikus expresszió a jobb és baloldali ivarszervek estében, újabb ígéretes kutatások alapjául szolgálhat.

Köszönetnyilvánítás
Köszönettel tartozom a HáGK dolgozóinak, akik a
kutatások alapjait alkotó házityúk tojásokat biztosították, valamint ezen felül sok ötlettel és tanáccsal segítették ennek a cikknek a megjelenését.
Ez a munka a CGIAR, CCAFS projekt támogatásával
valósulhatott meg.
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Absztrakt

A nyárfát gyors növekedése, nagy bioprodukcióra való képessége, a
kiterjedt és mély gyökérzete valamint nagymértékű párologtató képessége alkalmassá teszi olyan ültetvény fő fafaját alkotni, amelynek
elsődleges célja a szennyvízek újrahasznosítása. Kísérletünkben az
intenzív halnevelő telepről származó elfolyóvíz öntözéses hasznosítását vizsgáljuk nyár ültetvényen. Jelen kutatásunk célja a nyár növényi
részekben felhalmozott összes nátrium és a talaj vízben oldható ös�szes sótartalma, valamint a talaj ammónium-laktát oldható nátrium
(AL- Na) tartalma közti összefüggés vizsgálata. Kísérletünket a NAIK
ÖVKI szabadföldi kísérleti parcelláin végeztük. Eredményeink szerint
a nyár levelében felhalmozott nátrium olyan mértékű, amely csökkenti
a talaj - növények számára felvehető formában - lévő nátrium men�nyiségét a 60-90 cm rétegben. Megállapítottuk, hogy a növények abban a kezelésben vették fel a legtöbb nátriumot, amelyikben a legtöbb
öntözővíz mennyiség került kijuttatásra. Az öntözővíz mennyiségének
növelése együtt járt a nagyobb mértékű sóterheléssel, így a víz hatása
egyértelműen nem különíthető el a sóterheléstől. Továbbá méréseink
szerint, az öntözővízzel kijuttatott sóterhelés hatása kisebb mértékű
volt, mint az öntözővíz mennyiségéből eredő hatás.

Kulcsszavak: elfolyóvíz, öntözés, nátrium akkumuláció,
Populus euramericana cv. Kopecky

Bevezetés
A nyár hibridek többcélú felhasználásuk mellett (papírfa, furnér, faforgács, épületfa, biomassza és egyéb
termékek) (Balatineez – Kretschmann, 2001) kiválóan
alkalmasak szénmegkötésre, fitoremediácóra, szennyvíz újrahasznosításra, partmenti erózió csökkentésére
és a túlbő nedvesség (belvíz) hasznosítására nedves-sós
területeken (Isebrands – Karnosky, 2001). A nyárfa széleskörű hasznosítása olyan tulajdonságokon alapszik,
mint gyors növekedése, nagy bioprodukcióra való képessége, a kiterjedt és mély gyökérzete, valamint nagymértékű párologtató képessége (Zalesny et al., 2008).
Akár ipari vagy mezőgazdasági eredetű szennyvíz hasznosításáról, akár károsodott területek helyreállításáról,
remediációjáról van szó, legtöbbször kulcsfontosságú
kérdés az öntözésre szánt víz vagy a telepítésre kitűzött
terület talajának sótartalma, mivel a magas oldott sótartalommal rendelkező víz a talajra és a növényre is
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Abstract

Poplars suitable for many uses such as waste water reuse because
of their properties like large biomass accumulation, extensive and
deep root systems and high rates of transpiration. In our experiment,
water originated from intensive catfish farm was examined in poplar plantation. Aim of recent study was to examine the context of
sodium accumulation in parts of the plant and soil. The experiments
were conducted at the National Agricultural Research and Innovation Centre (NARIC), Research Department of Irrigation and Water
Management (OVKI) in Szarvas, Hungary. According to our results,
in the layer 60-90 cm, the sodium decreased because of the sodium
accumulation of poplars. Poplars with treatment with highest irrigation water quantity could accumulated more sodium compared with
other treatment, however, the different between the effect of water
quantity or quality could be not distinguish. Furthermore, the main
conclusion was that during the irrigation time the salt accumulation (measured with soil electrical conductivity) could not occurred
because of soil leaching.

Keywords: effluent water, irrigation, sodium accumulation, Populus × euramericana cv. Kopecky

számos negatív hatással van (szikesedés, fitotoxikus
hatások), miközben befolyásolja a bioprodukció nagyságát. A fenti feladatok ellátására telepített nyár ültetvények – a környezeti jótékony hatása mellett – legfontosabb értékmérője a bioprodukció nagysága, így
a nyárhibridek sótűrésének vizsgálata kiemelt kutatási
terület.
Steppuhn et al. (2008) különböző nyár klónok só
toleranciáját vizsgálták a dugványok első éves növekedésének megfigyelésével, ahol összehasonlították,
hogy a hajtások mérete, növekedése és a keletkezett
bioprodukció hogyan változik a gyökérzóna sótartalmának függvényében. Négy nyárhibrid különböző vezetőképességű oldatokkal való kezelése alapján,
Steppuhn et al. (2008) olyan területeket talál alkalmasnak nyár ültetésére, amelyeken a talaj ECe értéke nem
haladja meg a 8 dS/m (8000 µS/cm) értéket (vízzel telített talajpaszta kivonat elektromos vezetőképessége,
ECe). Eredményei szerint, a két legnagyobb sótartalmú

kezelés (ECe=11 és 15 dS/m) során valamennyi vizsgált
hibrid gyenge növekedést és megmaradást produkált.
A letális szintet minden vizsgált nyár elérte a 31 dS/m
EC értékű oldat kezelése során.
Ugyancsak erősíti a tényt, hogy a nyár környezetének
sótartalma nem befolyásolja, esetenként kedvezően hat
a bioprodukció alakulására. A dugványok túlélésében
és növekedésében Steppuhn et al. (2008) szignifikáns
különbséget mutattak ki az öntözött kezelés javára (két
év öntözés után - évi két öntözés mellett) a 4,5 dS/m EC
értékű öntözővíz használata mellett és a nem öntözött
dugványok között. A fák öntözéséből származó előny
felülmúlta a vízminőség hatását.
Mezőgazdasági és települési szennyvíz kijuttatása
mellett, szintén nyár klónok elem felhalmozása (Na+,
Cl-) és bioprodukció vizsgálata során jutott Zalesny
et al. (2008) arra a következtetésre, hogy a növények
sótűrése nem feltétlen mutat erős kapcsolatot az elemfelvétellel vagy a bioprodukció nagyságával. Kísérletükben szennyvízzel kijuttatott összes nátrium mennyisége

amelyeken két növényfajjal, három kezeléssel és három
ismétléssel folytak vizsgálatok. A nyárklón NAIK ERTI
sárvári kísérleti állomásán, Kopecky Ferenc által létrehozott államilag elismert, mesterséges hibrid (Populus
×euramericanacv.Kopecky).
A kísérletek kezeléseiben két vízminőséget és három
öntözési dózist alkalmaztunk. három kezelés két vízminőséget és három öntözési dózist takart. Terv szerint, a
két kezelésben kétheti öntözési fordulóban kijuttatott
intenzív halnevelő telepről származó elfolyóvíz hatását
vizsgáltuk. Az öntözővíz adagja 60 és 30 mm, jelölésük
H60 és H30. Az elfolyóvíz magas összes oldott sótartalommal, nátriumtartalommal rendelkezik és magas a
szódaegyenértéke. A harmadik kezelés (öntözött kontroll) a kísérleti terület közvetlen közelében található
Bikazugi-holtág (Körös) vízének öntözésével történt,
30 mm-es öntözővíz adaggal, jelőlése K30. Az ültetvényre a telepítésé évében és a második évben csévélődobos öntözőberendezéssel történt vízkijuttatás (az
alacsonyabb növényi magasság miatt), majd 2015-ben

1. táblázat: A 2013 és 2014 évi öntözési időszakokban kijuttatott összes (valós) öntözővíz és sótartalom mennyiségek a kezelések szerint, valamint a kétféle öntözővíz minősége (nátrium százalék, szódaegyenérték, nátrium
adszorpciós arány)
Összes öntözővíz mennyisége (m )
Kijuttatott öntözővíz összes oldott Na tartalma (kg)
Kijuttatott öntözővíz összes oldott sótartalma tartalma (kg)
Összes kijuttatott nátrium (kg/ha )
3

Na%
Sze (szódaegyenérték)
SAR

H60
218
37
126
740
Elfolyóvíz
76,0
7,8
7,1

H30
133
23
45
451
Körös víz
40,5
0,9
1,8

K30
93
5
31
101
Ajánlott érték öntözővizekre
<35-45
<1,25 -2,5
<3,5-4-4,8

Forrás: NAIK ÖVKI KAK laboratórium mérési eredményei alapján saját számítás, saját szerkesztés
a vizsgált időszak alatt 576 kg/ha, míg a kontrol vizes
öntözés esetében 0,83 kg/ha volt. Az elfolyóvízzel történő kezelés esetén az általuk mért legmagasabb nátrium
koncentráció a növényi részekben 8320 mg/kg volt, míg
a kontrol vízzel öntözött kezelések esetében 720 mg/kg.
Eredményeik szerint a talaj összes oldott sótartalma
mindkét kezelésben csökkent, míg a nátrium tartalom
növekedett. Habár a kutatásban a nyár klónok levél,
szár, gyökér részeiben részletesen vizsgálták a nátrium
és a klorid ionok felhalmozódását a különböző minőségű öntözővizek hatására, azonban növényi levélből a
talajba jutó nátrium mennyiségek vizsgálatának csak a
szükségességét említik.
Jelen kutatásunk célja az elfolyóvízzel öntözött nyár
növényi részeiben felhalmozott összes nátrium és a talaj összes oldott sótartalma, valamint az AL-oldható Na
közti összefüggés vizsgálata.

Anyag és módszer
A kísérleti ültetvényen 18 darab, 13x10,5 méter méretű parcella került kialakítására, összesen 0,3 ha-on
2013-ban. A parcellák random blokk elhelyezésűek,

áttértünk a csepegtető öntözésre. A tervezett öntözési
dózisok a gyakorlatban technikai okok miatt nem teljesülhettek, így a valós öntözővíz mennyiségek eltérnek
a kezelés nevében megjelenttől. A későbbiekben a fenti
kezelések alatt az 1. táblázatban jelölt vízmennyiségeket
és az azzal kijuttatott sóterhelést kell érteni.
A talajtani mintavételezés három időpontban történt
(2014.06.30.; 2014.10.06.; 2015.05.12.), az első két alkalommal egy-egy furatból, majd a harmadik alkalommal
három ismétlésben vettünk mintát minden egyes kezelésből. A növényi mintavételezés 2014 októberében
volt. A talaj és növényminták vizsgálatait a NAIK ÖVKI
Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratóriumában végezték el. A talaj vízben oldható összes oldott sótartalma MSZ-08-0206-2:1978, az nammónium-laktát
oldható nátrium tartalmaMSZ 20135:1999 szerint került meghatározásra. A növény nátrium tartalma az
MSZ-08-1783-5:1983, míg a víz nátrium tartalma MSZ
1484-3:2006 szeint. A víz összes oldott sótartalma a
mért fajlagos elektromos vezetőképesség értékekből
(MSZ EN 27888:1998) lett származtatva a só koncentrációja és a víz elektromos vezetőképessége közti lineáris összesfüggés alapján (Filep, 2010).
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Eredmények
A felszíntől 60 cm mélységig a nyár parcellák talajának összes oldott sótartalma a három vizsgált időpont
között a két legalacsonyabb öntözési dózis esetében növekedett vagy alig változott (1. ábra). A legmagasabb
öntözővíz mennyiség alkalmazása esetében viszont az
öntözési időszakot követő harmadik mintavétel során,
kevesebb volt a talaj összes oldott sótartalma, mint azt
megelőzően. A legmagasabb értéket a legkisebb öntözési dózis esetén mértük.
A 60-90 cm talajréteg esetében hasonló a tendencia:
mindkét ismételt mintavételi időpontban alacsonyabb
a talaj összes oldott sótartalma, mint az első időpontban a H60 kezelés során. A H30 kezelésben a második
mintavétel alkalmával növekedett az összes oldott sótartalom, majd itt és a K30 kezelésben is változatlan
maradt a harmadik mintavétel alkalmával. Valamen�nyi időpontban és kezelés esetén a talajminták vízben
oldható összes sótartalma 0,04 és 0,06% közötti értékűek, amely alapján a nem vagy gyengén szoloncsákos
kategóriába sorolhatóak, így sófelhalmozódás szempontjából a két legalacsonyabb sótartalmú kategóriába esnek.

A talaj AL-Na tartalmát megvizsgálva, szintén azt tapasztaltuk, hogy H60 és H30 kezelések esetében a talaj
60-90 cm mélységében a nátrium tartalom csökken a
vizsgált időszak alatt (2. ábra). H60 kezelés esetén a 6090 cm-es rétegben kevesebb az AL-Na tartalom, mint
a többi kezelésben. Mindkét talajparaméter vizsgálata során feltételezzük, hogy az öntözővíz mennyisége
befolyásolja a vizsgált tulajdonságok változását. Ezen
megállapítás mentén a talajrétegek, a növényzet elemfelvétele, a talaj öntözővízzel kijuttatott sóterhelése és
az öntözővíz tulajdonságai (mennyisége és minősége)
között kerestük a kapcsolatot a továbbiakban, amihez a
2015 májusában vett talajminták eredményeit használtuk fel, mivel azok három ismétlésben álltak rendelkezésünkre.
A nyár kísérleti parcellák talajában a talaj összes
oldott sótartalma csökken a kijuttatott öntözővíz
mennyiségének növekedésével (3. ábra). A legnagyobb korreláció a legfelső rétegben figyelhető meg,
a mélységgel a kapcsolat gyengül. A kapcsolatból,
arra következtetünk, hogy a három különböző kezelés során kijuttatott sómennyiség, minden esetben
annyi öntözővízzel került kijuttatásra, amely elegen-

1. ábra: A nyár parcellák vízben oldható összes oldott sótartalma 0-60 és 60-90 cm talajmélységekben (* egy furat
adata alapján, ** H30 kezelés esetében két furat adatának alapján, ***3 ismétlés átlaga)
Forrás: Saját adatok alapján, saját szerkesztés

2. ábra: A nyár parcellák vízben oldható AL-Na tartalma 0-60 és 60-90 cm mélységekben (* egy furat adata alapján, ** H30 kezelés esetében két furat adatának alapján, ***3 ismétlés átlaga)
Forrás: Saját adatok alapján, saját szerkesztés
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3. ábra: A talajrétegek vízben oldható összes sótartalmának változása az öntözővíz mennyiségek függvényében
Forrás: Saját adatok alapján, saját szerkesztés
dő volt ahhoz, hogy a vízmennyiség talajra gyakorolt
hatása erősebben érvényesült, mint a vízminőség (2.
táblázat). A víz mennyiségén kívül, annak összes oldott nátrium- és sótartalma, valamint a talaj vízben
oldható sótartalma közötti kapcsolat valamennyi
vizsgált mélységben fordított arányosságot mutat,
amely a talaj szélsőségesen változó vízháztartásának
a következménye.
Mindhárom kezelés esetén a talajban a kijuttatott
sóval, vízzel, nátriummal arányosan növekedik a növények számára felvehető formában lévő nátrium men�nyisége 60 cm talajmélységig. Az AL-Na tartalom minden mélységben meghaladja a 60 mg/kg feletti értéket,
amely már a kedvezőtlen szikesedés jeleire utalhat. A
vizsgált 60 cm alatti mélységben a talaj AL-Na tartalma
ott a legkisebb, ahol a legmagasabb mennyiségű víz és
só került ki öntözéssel a nyár parcellákra. A rétegek közötti eltérést a növények elemfelhalmozásában kerestük
oly módon, hogy a nyár növényi részek és a talajréteg
közötti korrelációt vizsgáltuk.
A nyár növényi részei közül a levelében halmozza
fel a legnagyobb mértékben a vizsgált alkálifémet (4.
ábra). A levél és a talaj elemtartalmának kapcsolatát
megvizsgálva azt állapítottuk meg, hogy a korreláció a
60-90 cm mélységű rétegben a legnagyobb (2. táblázat),
ami arra enged következtetni, hogy a növény levelébe

beépült nátrium a talaj ezen mélységéből származik. A
nyár levelében így felhalmozott nátrium olyan mértékű,
amely csökkenti a talaj - növények számára felvehető
nátrium - tartalmát a felette lévő rétegekhez képest. Továbbá, az eredmények szerint, azok a nyárfák, amelyek
a legtöbb vizet kapták az öntözési időszak alatt, azok
halmozták fel a nátriumot a legnagyobb mértékben a
levél és gyökér részeikben. Ugyanebben a kezelésben, a
60-90 cm talajrétegében az AL-Na tartalom kevesebb,
mint a többi kezelés esetén (2. ábra).
A nyár szára tartalmazza a legkevesebb nátriumot és
a talaj AL-Na tartalma között, illetve a talaj összes oldott sótartalma nincs vagy csak gyenge a korreláció. A
levél és a talaj összes oldott sótartalma között szintén a
60-90 cm-ben a legerősebb a kapcsolat, ami megerősíti
azt, hogy a növény elemfelvételért felelős fő gyökértömege abban a zónában található.

Következtetések, javaslatok
A legmagasabb öntözési dózis, egyben a legtöbb
kijuttatott sót tartalmazó kezelés esetében a talaj ös�szes oldott sótartalma nem növekedett meg a vizsgált
időszak alatt, ellentétben a többi kezeléssel, ahol 60 cm
felett só felhalmozódás történt. Megállapítottuk, hogy
a talaj vízháztartása erősebben befolyásolja a talaj ös�szes oldott sótartalmát, mint az öntözővíz minősége.
Ez a hatás a talaj felszínéhez közelebbi rétegekben a
legerősebb. Ellenben az AL-oldható nátrium tartalom
a kijuttatott só mennyiségével arányosan növekedett.
Összességében valamennyi talajminta esetén az összes
oldott sótartalom olyan alacsony értékű, hogy szikesedésre nem utal.
A talaj-víz-növény rendszerben a nyárfát is megvizsgálva megállapítottuk, hogy a nyár levelében felhalmozott nátrium olyan mértékű, amely csökkenti
a talaj - növények számára felvehető formában lévő
- nátrium mennyiségét a 60-90 cm rétegben, a felette
lévő rétegekhez képest. Megállapítottuk, abban a kezelésben vette fel a nyár a legtöbb nátriumot, amelyikben a legtöbb öntözővízmennyiség került kijuttatásra,
ami együtt járt a legnagyobb mértékű sóterheléssel,
így a víz hatása nem egyértelműen különíthető el a
sóterheléstől.

2. táblázat: Korreláció (R2) a talaj és öntözővíz tulajdonságai között

0-30 cm só%
30-60 cm só%
60-90 cm só%
0-30 cm AL-Na
30-60 cm AL-Na
60-90 cm AL-Na

Öntözővíz
összes oldott
sótartalma

Öntözővíz
összes oldott
nátrium
tartalma

Öntözővíz
mennyisége

Nyár levelének
nátrium
tartalma

Nyár szárának
nátrium
tartalma

Nyár gyökerének nátrium tartalma

-0,980
-0,998
-0,991
0,925
0,690
-0,935

-0,970
-0,926
-0,838
0,998
0,934
-0,692

-0,9999
-0,992
-0,950
0,979
0,811
-0,854

-0,726
-0,817
-0,911
0,584
0,201
-0,981

0,040
0,183
0,365
0,148
0,539
0,567

-0,843
-0,758
-0,621
0,929
0,999
-0,426

Forrás: Saját adatok alapján, saját szerkesztés
51

Köszönetnyilvánítás
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Mezőgazdasági eredetű szennyvizek öntözéses hasznosítása” című NAIK ÖVKI és NAIK ERTI közös együttműködési projekt finanszírozásáért.

Felhasznált irodalom
4. ábra: A nyár növényi részeiben felhalmozott nátrium
mennyisége
Forrás: Saját adatok alapján, saját szerkesztés
A nyár ültetvények elsődleges céljánál fogva (szár
hasznosítása) az a növényi rész kerül eltávolításra,
amely a legkevesebb nátriumot tartalmazza. A jelenlegi gyakorlatban a letermelésre minden esetben az őszi
levélhullást követően kerül sor, és ezzel kihasználatlanul marad a növénynek azon tulajdonsága, hogy képes
a talaj nátriumháztartására kedvező irányba hatni öntözéses gazdálkodás esetén. A későbbiekben vizsgálni
szeretnénk azt a lehetőséget, hogyan lehetne az ültetvényről a leveleket úgy eltávolítani, hogy az a termesztéstechnológia hasznos részévé válhasson.

Összefoglalás
Célunk egy intenzív halnevelő telepről származó
elfolyóvíz öntözéses hasznosításának vizsgálata, nyár
energiaültetvény talajának sótartalombeli változásán
keresztül. Három időpontban vett talajminták eredményeit használtuk fel, két öntözési időszak során összesen
kijuttatott vízmennyiség és só terhelés hatásának értékeléséhez. Eredményeink szerint a legtöbb kijuttatott
összes só és nátrium, annyi öntözővízben volt feloldva,
hogy azok felhalmozása nem történt meg a kilúgozási
folyamatok miatt a három vizsgált időpont között. A továbbiakban célul tűztük ki a sók vertikális elmozdulásának vizsgálatát liziméteres kísérletekben. Ahhoz, hogy
az öntözés hatását, a szikesedés mértékével pontosabban tudjuk értékelni a tárgyalt tulajdonságokon túl a talajban kicserélhető formában lévő kationok, elsősorban
nátrium mennyiségét is vizsgálnunk kell.
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Absztrakt

A NAIK - MBK, valamint a NAIK - SZBKI, Badacsonyi Kutató Állomás együttműködésében végzett vizsgálatok elsődleges célja olyan,
adott területre és szőlőfajtára specifikus „vadélesztő” törzsek izolálása és szelektálása, amelyek alkalmasak régió specifikus karakterekkel
rendelkező, eredet-megjelöléssel (OEM) vagy földrajzi jelzéssel (OFJ)
forgalomba hozható minőségi borok előállítására. A „vadélesztők” izolálását a NAIK - SZBKI Badacsonyi Kutató Állomásának szőlőültetvényén termesztett szőlőfajták bogyóiból, a belőlük készült mustból,
valamint környezezeti mintákból végeztük, klasszikus mikrobiológiai
módszerekkel. Az izolált törzseket molekuláris biológiai módszerekkel
(rDNS specifikus PCR, ARDRA, interdelta régió analízis) azonosítottuk. Az élesztőtörzsek mellett megpróbáltunk olyan „vad” tejsavbaktériumokat is izolálni, amelyeket a jövőben fel lehetne használni a borok
irányított almasavbontásához. Közös munkánk másik fontos célkitűzése a vizsgált szőlőültetvény gomba-, és baktérium-diverzitásának
feltérképezése. Vizsgálataink során, eddig két mintavételből származó mintegy 867 izolátum csoportosítását végeztük el, és a következő
élesztő és baktérium nemzetségeket azonosítottuk: Hanseniospora,
Torulaspora, Starmerella, Candida, Issatchenkia, Pichia, Fusarium,
Oenococcus, Lactobacillus, Gluconobacter..

Kulcsszavak: Badacsonyi borvidék, borélesztő, tejsavbaktérium

Bevezetés
A Badacsonyi borvidék hazánk egyik kiemelkedő,
nemzetközileg ismert bortermelő régiója. A terület,
melyet északról a Bakony hegység, délről a Balaton
határol, sajátos földrajzi elhelyezkedése révén kedvező
szubmediterrán klimatikus viszonyokat biztosít a szőlőtermesztéshez. A badacsonyi régió szőlőültetvényei
jellemezően a Tapolcai-medence vulkanikus eredetű
tanúhegyeinek lejtőin találhatóak. Ezen geológiai képződmények alapkőzetén, a bazalton, barna erdőtalaj
alakult ki, mely egyedi karaktert kölcsönöz az itt termelt boroknak.
A NAIK - Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet, valamint a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Badacsonyi Kutató Állomás együttműködésében
végzett vizsgálatok elsődleges célja olyan, adott területre és szőlőfajtára specifikus „vadélesztő” törzsek izolálása, szelektálása, amelyek alkalmasak régió specifikus

Abstract

The primary aim of our study, which is a co-operation between
NARIC - ABI and NARIC – RIVE, is to isolate region-, and local
grape cultivar-specific “wild” yeast species that can be used as starter
culture in the production of quality wines with Protected Designation of Origin (PDO) and Protected Geographical Indication (PGI).
Wild yeasts were isolated from grape berry, must and environmental
samples collected from the NARIC-RIVE’s vineyard using classical
microbiological techniques. The isolated strains have been identified
by molecular biological methods (rDNA specific PCR, ARDRA, interdelta region analysis). In addition to investigation of indigenous
yeast strains, we also tried to isolate “wild” lactic acid bacteria that
could be used for the controlled malolactic fermentation as part of
the wine making process. Another important objective of our study is
to explore the fungal and bacterial diversity in the selected vineyard.
So far 867 isolates have been investigated from two sampling and
the following yeast and bacteria genera have been identified from
our samples: Hanseniospora, Torulaspora, Starmerella, Candida, Issatchenkia, Pichia, Fusarium, Oenococcus, Lactobacillus, Gluconobacter.

Keywords: Badacsony wine region, wine yeast, lactobacilli

karakterekkel rendelkező, eredet-megjelöléssel (OEM)
vagy földrajzi jelzéssel (OFJ) forgalomba hozható minőségi borok előállítására. Mint ismeretes, a modern
borászati technológia alappillérének számító irányított
erjesztés során a must fermentációjához kereskedelmi
forgalomban kapható starterélesztőket használnak. Az
irányított fermentációnak számos előnye van a spontán erjesztéssel szemben: lerövidülhet a fermentációs
idő, a startereket magasabb etanol tolerancia jellemzi,
és a végtermék, a bor minősége hosszabb távon, több
évjáratot tekintve konzisztens lehet (Pretorius, 2000).
A módszer hátrányaként ugyanakkor megemlíthető,
hogy a fermentáció során a starter kultúra dominál a
heterogén „vad” élesztő populációval szemben, így a
termelt borok egyedi, régióra jellemző karaktere kevésbé érvényesül, és ez a szakemberek szerint a borok egyfajta uniformizálódásához vezet (Romano et al., 2003).
Vizsgálatainkat a NAIK - Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Badacsonyi Kutató Állomásának 18 hektáros
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szőlőültetvényén végeztük, amely a badacsonyi borvidék
szívében, a Badacsony-hegy oldalában helyezkedik el. A
„vadélesztők” izolálását a területen termesztett Olasz
rizling, Szürkebarát, Kéknyelű és Cabernet franc szőlőfajták bogyóiból, a belőlük készült mustból, valamint
környezeti mintákból végeztük klasszikus mikrobiológiai módszerekkel. Az izolált törzseket molekuláris biológiai módszerekkel (rDNS specifikus PCR, ARDRA,
interdelta régió analízis) csoportosítottuk és azonosítottuk. A „vadélesztők” izolálását célzó vizsgálataink során,
eddig két mintavételből származó mintegy 867 izolátum
csoportosítását végeztük el, és a következő élesztő nemzetségek képviselőit azonosítottuk a gyűjtött mintákból:
Hanseniospora, Torulaspora, Starmerella, Candida,
Issatchenkia, Pichia, Fusarium. A kísérletek során az
élesztőtörzsek mellett megpróbáltunk olyan „vad” tejsavbaktériumokat is izolálni, amelyeket a jövőben fel
lehet használni a borok irányított almasavbontásához.
Az rDNS szekvenciák alapján ezidáig a következő nemzetségek képviselőit azonosítottuk szőlő-, és must mintáinkból: Oenococcus, Lactobacillus, Gluconobacter.
Közös munkánk másik fontos célkitűzése a vizsgált
szőlőültetvény gomba-, és baktériumdiverzitásának feltérképezése, illetve a mikrobióta időbeli változásának
nyomon követése, ezért a kísérletben havi rendszerességgel veszünk talajmintákat is, amelyekből mikrobiológiai és molekuláris biológiai módszerekkel izoláljuk és azonosítjuk az ott előforduló fajokat. A minták
metagenomikai analízisét is elkezdtük, ezeket a vizsgálatokat szeretnénk a jövőben kiterjeszteni a szőlő-,
must-, és környezeti mintákra.

Anyag és módszer
Mintavétel:

A mintavételt 2015. szeptemberében és októberében
a szüreti időszakban, a NAIK – SZBKI Badacsonyi Kutató Állomásának 18 hektáros szőlőültetvényén végeztük.
Szürkebarát, Kéknyelű valamint Olasz rizling szőlőfajtákból szőlőbogyó és must mintákat, Cabernet franc
fajtából must mintát, illetve a Zirczi pincéből környezeti
mintákat gyűjtöttünk (1. ábra/C,D). A mintavétel steril
eszközökkel történt, a mintákat hűtve szállítottuk és tároltuk a feldolgozásig.

Klasszikus mikrobiológiai vizsgálatok:

A szőlőbogyókat steril mozsárban összetörtük, a kinyert szőlőléből hígítási sort készítettünk, majd a mintákat többféle táptalajra szélesztettük. A kipréselt szőlőlevekből, valamint a kapott must mintákból laboratóriumi
körülmények között szobahőmérsékleten és 18 ºC-on
végeztünk spontán fermentációs vizsgálatot, mely során
a hígítási tagokból 1-2 naponta 50 µl mintát különféle
táptalajokra szélesztettünk (1. ábra/A). A szőlőbogyók
felületéről dúsító táplevesek segítségével szaporítottuk
fel a mikrobákat, majd a tenyésztést szilárd táptalajon
folytattuk. A környezeti mintákat tápfolyadékkal átitatott steril tamponnal vettük, majd az inkubáció után
szintén szilárd tápközegre szélesztettük a különböző hígítási tagokat (1. ábra/B). Az inkubáció minden esetben
1-2 napig, 30 ºC-os termosztátban történt, aerob vagy
anaerob körülmények között (anaerob jar, AnaeroGen
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2,5 L; ThermoScientific, Lithuania). A tenyésztéshez
a következő tápleveseket és táptalajokat alkalmaztuk:
YM, MRS, Elliker (Biolab Zrt., Magyarország). Az MRS
táptalajhoz 25 %-os arányban steril, a mintavételből
származó mustot (M) is adagoltunk. A baktériumok és
penészgombák növekedésének megakadályozása érdekében a táptalajokat az alábbi anyagokkal egészítettük
ki: ampicillin (A; Duchefa, Hollandia), klóramfenikol
(C; Duchefa, Hollandia), bifenil (B; Sigma-Aldrich,
USA), cikloheximid (CH; Duchefa, Hollandia).

1. ábra: A-Spontán erjesztés laboratóriumi körülmények között; B-Környezeti minták táplevesben;
C-Kéknyelű szőlőfürt; D-Szürkebarát szőlőfürt
Forrás: Saját szerkesztés

Molekuláris biológiai vizsgálatok:
ITS régió specifikus PCR

Az élesztő izolátumok azonosításához és elkülönítéséhez leggyakrabban az ITS régióra specifikus polimeráz
láncreakciót (PCR) alkalmaztuk. Az izolátumokat az
amplikonok hossza alapján csoportosítottuk. Az úgynevezett colony PCR technika esetén közvetlenül az izolált
telepeket mostuk bele 50 µl fiziológiás só oldatba, ez
szolgált DNS templátként a reakcióhoz, vagy DNS tisztító kit (YeaStar DNS kit, ExtractMe Yeast kit) segítségével
genomi DNS-t izoláltunk a gyártó használati utasítását
követve. Az ITS régió amplifikálásához az ITS4 és ITS5
primereket használtuk fel (White et al., 1990). A reakcióterméket 1,2 %-os agaróz gélen detektáltuk. A csoportosítás után kiválasztott minták ITS4-5 régiójának
nukleotid szekvenciája alapján azonosítottuk a fajokat.

16S rDNS specifikus PCR

A baktériumok azonosításához a 16S rRNS-t kódoló
DNS szekvencia nukleotid sorrendjét határoztuk meg. A
kiválasztott baktérium kultúrákból az ExtractMe Bacteria
DNS tisztító kit segítségével genomi DNS-t izoláltunk a
gyártó használati utasítását követve. A baktériumtörzsekből kinyert DNS-ből a 16S rRNS-t kódoló régiót PCR segítségével amplifikáltuk, 27f és 1401r Bacteria specifikus
primer pár segítségével (Lacerda et al., 2011).

ARDRA

Az amplifikálódott ITS4-5 valamint 16S rDNS
PCR termékeket többféle enzimmel - MspI (HpaII)
(ThermoScientific, Lithuania), BsuRI (HaeIII)

(ThermoScientific, Lithuania), Taq I. (Fermentas,
Lithuania), Sau 3A I. (Promega, USA) - hasítottuk. A
hasítási mintázatokat 2%-os agaróz gélen detektáltuk.
A négyféle mintázat alapján összehasonlítottuk és csoportosítottuk az izolátumainkat. Az azonos ARDRA
mintázattal rendelkező fajokból 1-1 reprezentáns törzset választottunk ki, melyek részleges 16S rDNS, vagy
élesztők esetében ITS4-5 régió szekvenciája alapján
azonosítottuk a fajokat.

Interdelta régió specifikus PCR

Az ITS4-5 régió hossza alapján kiválogatott, feltételezhetően Saccharomyces törzseket tovább vizsgáltuk, interdelta régióra specifikus PCR segítségével.
A Saccharomyces fajok genomjában található Ty1
(transposon yeast 1) retrotranszpozon széleit határoló ún. „delta” szekvencia kb. 380 bp hosszúságú DNS
szakasz, amely átlagosan 100 kópiában található meg
egy sejtben. A delta régiót amplifikáló PCR módszer
eltérő hosszúságú és számú amplikonokat produkál,
az így kapott mintázatok elemzésével elkülöníthetjük
a különböző Saccharomyces izolátumainkat egymástól,
valamint a borászatban használt starterektől. Az élesztő kultúrákból az ExtractMe Yeast kit segítségével ki-

nosítását pedig az EzTaxon valamint az NCBI (National
Centre for Biotechnology Information) GenBank adatbázisban a BLAST program segítségével végeztük el.

Eredmények
Kutatásaink három fő irányban zajlanak. Elsődleges
kutatási célunk, olyan a Badacsonyi borvidékre specifikus „vad” élesztőtörzsek izolálása és azonosítása, amelyek starter kultúraként felhasználhatóak lehetnek a borászati technológiában. Ezen felül szeretnénk az olyan
„vad” tejsavbaktériumokat is izolálni, melyeknek szerepe lehet a keletkező borok savtartalmának beállításában, ezzel stabilizálva a must mikrobapopulációjának
összetételét. Ezeket az izolált fajokat a jövőben fel lehetne használni a borok irányított almasavbontásához.
További célunk a vizsgált szőlőültetvény gomba-,
és baktériumdiverzitásának feltérképezése, illetve a
mikrobióta időbeli változásának nyomon követése.
Kísérleteinkbe négy, a vizsgált szőlőültetvényen termesztett szőlőfajtát (Szürkebarát, Kéknyelű, Olasz rizling, Cabernet franc), valamint a Zirczi boros pincéből
vett környezeti mintákat vontuk be. Élesztők esetében,
antibiotikumot és a gyorsan növő penészgombákat vis�-

2. ábra: ITS4-5 régió specifikus PCR eredménye (1-13: 2015 októberi izolátumok; M100: 100 bp molekulatömeg
standard; +K: pozitív kontrol).
Forrás: Saját szerkesztés
vontuk a genomi DNS-t, amit ezután a delta12/delta21
primerekkel amplifikáltunk (Legras és Karst, 2003). A
PCR termékeket 2%-os agaróz gélen futtattuk, majd a
kapott mintázatokat manuálisan, illetve a QuantityOne
program segítségével elemeztük és csoportosítottuk.
Pozitív kontrolként az általunk vizsgált szőlészetben
használatos három starter kultúrát használtuk.

Minták azonosítása, szekvenálási eljárás:

A kapott PCR termékeket QIAquick PCR Purification
Kit felhasználásával tisztítottuk, majd NanoDrop 1000
spektrofotométer segítségével meghatároztuk a DNS
koncentrációt. A minták nukleotid szekvenciájának
azonosítását a Biomi Kft (Gödöllő) végezte, az 3130xl
típusú genetikai analizátor (Applied Biosystems, USA)
és a hozzá tartozó szoftverek segítségével. A kapott
szekvencia adatokat a Chromas Lite (Technelysium
Ltd., Ausztrália) és Geneious (Biomatters Ltd., Új-Zéland) programokkal dolgoztuk fel, az izolátumok azo-

szaszorító antifungicideket alkalmaztunk a tenyésztés
során. Baktériumok izolálásához cikloheximidet tartalmazó, gombák növekedését gátló, és a Lactobacillus fajokra szelektív táptalajokat alkalmaztunk. A tenyésztést
mikroaerofil és aerob körülmények között végeztük. A
2015. szeptemberi és októberi mintavétel során gyűjtött
mintákból eddig 867 törzset izoláltunk és vizsgáltunk a
fent említett molekuláris biológiai módszerekkel.
A különféle mintákból izolált törzseket először ITS45 régiójuk hossza alapján csoportosítottuk (2. ábra). A
Saccharomyces kontrol törzs ITS4-5 régió hosszával
azonos PCR terméket adó izolátumokat szelektáltuk
az interdelta specifikus PCR teszthez. A feltehetően
nem-Saccharomyces törzseket csoportosítottuk a vizsgált ITS4-5 szakasz hossza alapján, és csoportonként
1-1 mintának meghatároztuk a nukleotid szekvenciáját
az adott régióban. Élesztő minták szekvencia analízise
eddig csak a 2015. szeptemberi mintavételből történt,
eredményeinket az 1. táblázat tartalmazza.
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1. táblázat: A 2015. szeptemberi mintavételből azonosított gomba fajok
Izolátum megnevezése

Táptalaj

Származás

Faj neve
(Blast keresés alapján)

Hasonlóság
(%)

Y-KNYR-13

YMA+ABC

Kéknyelű ép szőlőbogyó

Candida diversa

100

Y-KNY I.-2
Y-KNY I.-10
Y-KNYR-6
Y-KNYR-17
Y-SZBR-9

YMA+ABC

Hanseniaspora uvarum

100

M-SZBR-2
M-KNY I.-6
M-KNY I.-9
M-SZBF-13

Kéknyelű ép szőlőbogyó,
Szürkebarát sérült
szőlőbogyó,
Szürkebarát must

MRS

M-KNYR-15

MRS

Kéknyelű sérült
szőlőbogyó

Starmerella bacillaris/
Candida stellata

100

M-SZB-1

MRS

Szürkebarát ép
szőlőbogyó

Torulaspora delbrueckii

100

M-SZBR-10
M-SZBR-12

MRS

Szürkebarát sérült
szőlőbogyó

Issatchenkia terricola

100

Y-H-10

YMA+ABC

Környezeti minta-Zirczi
pince

Fusarium sp.

86.74

Y-KNYR-8
Y-KNY I.-18

YMA+ABC

Kéknyelű ép és sérült
szőlőbogyó

Pichia kluyveri

99

Forrás: Saját szerkesztés
Az ITS4-5 régió hossza alapján Saccharomyces-ként
azonosított mintákkal elvégeztük a delta régió specifikus PCR reakciót. A 2015. szeptemberi mintákból 27,
az októberi mintákból pedig 87 izolátum, valamint
néhány negatív és pozitív kontrol delta mintázatát elemeztük. Az eredmények szerint a szeptemberi mintákból végül egy Saccharmyces törzset sem tudtunk

amplikonjait négy restrikciós enzimmel emésztettük,
hogy teszteljük az ARDRA módszer hatékonyságát a
különböző élesztő törzsek faj alatti kategória szintű elkülönítésében. Eredményeink azt mutatták, hogy ez a
módszer nem elég érzékeny, csupán 2 mintázatot tudtunk elkülöníteni, azok között is csak az egyik enzim
restrikciós mintázatában volt eltérés.

3. ábra: Delta régió specifikus PCR eredménye (1-8: 2015. októberi izolátum; 1-3: starter minta piros keretben;
M100: 100 bp molekulatömeg standard).
Forrás: Saját szerkesztés
izolálni, az októberi mintákból viszont 64 izolátumot
tudtunk 42 különböző mintázat szerint azonosítani,
ezek közül 8 faj egyezett meg a borászatban használatos
starterélesztőkkel a delta mintázatuk alapján (3. ábra).
Az ITS4-5 régió hossza alapján kiválogatott feltételezhetően Saccharomyces izolátumok ITS4-5
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Az izolált baktérium telepeket 16S rDNS régiójuk
ARDRA mintázata alapján csoportosítottuk, majd
csoportonként 1-1 reprezentáns nukleotid szekvenciáját meghatároztuk és azonosítottuk az internetes
adatbázisok alapján. Eredményeinket a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat: A 2015. szeptemberi és októberi mintavételből azonosított baktérium fajok
Izolátum megnevezése

Táptalaj

Származás

Legközelebbi leírt faj

Hasonlóság (%)

Y-SZB-6

YMA+ABC

Szürkebarát
szőlőbogyó

Asaia prunellae

99.90

SZBF-3
SZBF-6
SZBF-A-1
VBF-A(10.26.)-7
VBF-A(10.26.)-4
VBF-A(10.26.)-3

MRS+M+CH

Szürkebarát must

Oenococcus oeni

99.89

VBP-3

MRS

Cabernet franc
must

Lactobacillus paraplantarum

100

VBF-2
VBP(10.09)-3

MRS+M

Cabernet franc
must

Lactobacillus mali

99.35

Y-H-11/5

YMA+ABC

Környezeti mintaprés

Gluconobacter frateurii

100

VBP(10.09)-2

MRS+M

Cabernet franc
must

Lactobacillus pentosus

100

VBP(10.09)-1

MRS+M

Cabernet franc
must

L. plantarum subsp.
plantarum

100

Forrás: Saját szerkesztés

Következtetések, javaslatok
Elvégeztük a 2015. szeptemberi szüret előtti mintavételből származó 455 izolátum tesztelését és törzsgyűjteményben való elhelyezését. Vizsgálataink során
a szeptemberi mintavételből Saccharomyces fajokat
nem tudtunk azonosítani, de más nemzetségek képviselőit, mint pl. a Hanseniaspora, Candida, Pichia,
Issatchenkia vagy Torulaspora, melyek bizonyítottan
jelen vannak a fermentáció egyes stádiumaiban, sikeresen izoláltunk (Guillanóm et al., 1998).
A 2015. októberi, szüret időszakában gyűjtött mintákból 412 izolátum tesztelését végeztük el. A delta
mintázatok elemzése alapján 64 Saccharomyces törzset sikerült izolálni, azonban nukleotid szekvencia
szintű azonosítás eddig nem történt meg. A különböző Saccharomyces törzsek elkülönítésére tett kísérleteink rámutattak, hogy az ITS4-5 régió restrikciós
emésztése nem elég érzékeny módszer. A delta régió
amplifikálása, majd mintázatának elemzése nehézkes
és sok esetben nem egyértelmű, de más módszerekkel
kombinálva felhasználható a csoportosítás során.
Tejsavbaktériumok kimutatására tett kísérleteink sikeresnek bizonyultak, számos Lactobacillus
és Oenococcus törzset sikerült tenyésztésbe vonni
és azonosítani. A 16S rDNS régió restrikciós mintázata alapján hatékonyan tudtuk csoportosítani
izolátumainkat. A jövőben szeretnénk másfajta táptalajokat is kipróbálni, melyek szelektivitása eltér a korábban használtakétól. Az Oenococcus izolátumaink
16S rRNS-t kódoló DNS nukleotid szekvenciái az
internetes adatbázisok alapján szinte teljesen megegyeztek, ez a régió konzervatív egy adott fajon belül,

így más variábilis régiókat kell tesztelnünk, hogy az
általunk identifikált törzseket elkülöníthessük a kereskedelmi forgalomban kapható baktérium starterkultúráktól.
A jövőben szeretnénk újabb molekuláris biológiai
módszereket kipróbálni és adaptálni a kísérleteinkhez,
valamint tenyésztéstől független technikákat is bevonni
a vizsgálatainkba, ezzel megkönnyítve a szőlőültetvény
gomba- és baktériumdiverzitásának felderítésére irányuló törekvéseinket.

Összefoglalás
A 2015. szeptemberi és októberi mintavétel során
867 izolátum tesztelését végeztük el. Különféle élesztő
és baktérium specifikus táptalajokat alkalmaztunk, melyek segítségével sikeresen tenyésztésbe vontunk számos, kutatási célként izolálni kívánt fajt. Az izolált fajok
tesztelésére és azonosítására többféle molekuláris biológiai módszert alkalmaztunk, további technikák adaptálása pedig folyamatban van. A fermentációban résztvevő, valamint a bor érésében és végleges karakterének
kialakításában bizonyítottan szerepet játszó élesztő és
baktérium törzseket sikerült identifikálnunk a szőlő,
must és környezeti mintákból, mint pl.: Hanseniaspora
uvarum, Torulaspora delbruckeii, Candida diversa,
Oenococcus oeni, Lactobacillus sp. (Styger et al., 2011).
Eddigi eredményeink alapján úgy tűnik, az alkalmazott módszerek alkalmasak olyan kedvező tulajdonságokkal rendelkező „vad” élesztő- és tejsavbaktériumtörzsek szelektálására, melyek alkalmasak borászati
felhasználásra, és segítik megőrizni a helyi borok egyedi jellegét, specifikus karakterét.
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Absztrakt

A mezőgazdasági melléktermékek közül a bioetenol gyártás melléktermékét, a kukorica DDGS-t (Dried Distiller’s Grain with Solubles)
teszteltük a haltakarmányban. A DDGS magas fehérje-, zsír-, emészthető rost-és hozzáférhető P tartalma lehetővé teszi magas tápértékű
takarmány összeállítását. Egynyaras ponty ivadékokat recirkulációs
rendszerben neveltünk 44 napon keresztül a kontroll (magas halliszt)
és kísérleti táp (30 % DDGS) alkalmazásával és vizsgáltuk a növekedést, takarmányhasznosulást, egészségi állapotot. A növekedési paraméterek eredményei alapján az új alapanyagot tartalmazó táp az
elvárásokhoz mérten jól teljesített. Nem volt statisztikai különbség a
növekedés üteme és mértéke között, azonban a takarmányhasznosulási értékek a DDGS csoportnál szignifikánsan jobban alakultak. A
testösszetétel a nyerszsír tartalomban mutatott különbséget, éspedig
a kontroll csoportnál magasabb koncentrációt határoztunk meg. A
vizsgálatainkból arra következtünk, hogy a tesztelt kísérleti táp nem
befolyásolta negatívan a növekedést, és a halak egészségére sem volt
negatív hatással.

Kulcsszavak: DDGS, ponty, növekedési mutatók, takarmányhasznosulás

Bevezetés
Az emberiséget folyton új kihívások elé állítják a
környezeti változások, különösen a globális klímaváltozás. Az egyre növekvő szükségletek kielégítése miatt
nagyobb nyomás nehezedik az akvakultúra szektorra
is, hatékonyabb termelői rendszerek fejlesztését eredményezve. Az intenzív termelésre nagy hatással van
a takarmányok minősége, ára, melyek optimalizálása
folyamatos kihívást jelent.
A takarmányok előállításának költségét legjobban a
benne található fehérje forrása szabja meg. A minőség mellett fontos, hogy a fehérjetartalom megfelelő
mennyiségben is jelen legyen. A drága, állati eredetű
fehérjeforrások lecserélése olcsóbb, környezetbarát
növényi eredetűekre fontos és sürgető probléma napjainkban.

Abstract

An agricultural by-product, the corn DDGS (Dried Distiller’s Grain
with Solubles) were tested in fish feeds for common carp juveniles.
The DDGS has high protein, fat, digestible fiber and bioavailable
Phosphorous content, what makes this ingredient to produce a high
nutritional value aqua feed. We tested two experimental diets (traditional fish meal and 30 % DDGS addition) for the purpose of investigation their effects to growth performance, feed conversation
and health parameters. The fish were reared in the HAKI’s recirculated aquaculture system, during 44 days with daily growth rate 3%.
As the growth performance indicators shows, this new ingredient for
common carp juveniles are suitable feed component. There wasn’t
statistically significant difference between the growth rates, but the
feed conversation values were better in the DDGS group. The whole
body proximate results show that the control group presented higher
crude fat content. As we inspected, the experimental diet did not affect negatively the growth performance and the health status.

Keywords: DDGS, common carp, growth performance,
feed conversion rate

A halliszt kiváltásának egyik alternatívája lehetne az
egyéb állati és növényi eredetű fehérjék alkalmazása, ill.
az azokat tartalmazó tápreceptúrák és tápgyártási technológia kifejlesztése. Ezen fehérjeforrások felhasználásánál azonban figyelembe kell venni azok már ismert
tulajdonságait, úgymint pl. a rosszabb emészthetőséget,
a csontliszt, baromfiliszt magas nyershamu tartalmát, a
vér és húslisztek alacsony esszenciális aminosav tartalmát, mely elmarad a halak szükségleteitől, stb. Ugyanakkor ezen hátrányok a tápgyártási technológia fejlesztésével, új tápreceptúrák kidolgozásával, valamint
aminosav- (pl. lizin, metionin és izoleucin), vitamin-,
és mikroelem-kiegészítésekkel, emésztést segítő enzimek alkalmazásával jelentősen csökkenthetőek.
A DDGS (Dried Distiller’s Grain with Solubles kukoricatörköly) előnye a többi növényi alapú takarmány alapanyaghoz képest, hogy nincsenek benne
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antinutritív anyagok (Makkar, 2012). DDGS tartalmú
takarmányok hatását eddig csupán néhány halfaj esetében vizsgálták. Az etanol gyártás során a kukorica
keményítőjét alakítják át a fermentációval, így a melléktermékben, azaz a számunkra érdekes DDGS-ben
a tápanyagok két-háromszor koncentráltabbak lesznek. Az összetétel mindig függ a gabona forrásától. A
Pannonia Ethanol Zrt. Dunaföldváron, kukoricából
előállított DDGS beltartalma a következő: nyersfehérje
27 %, nyerszsír 9 %, nyersrost 10 %, nyershamu tartalom 4-6 %, keményítő 3 %, foszfor tartalom 7-10 g/kg
száraz anyagra vonatkoztatva. Az aminosavak közül a
lizin, metionin, triptofán, és a treonin kisebb mennyiségben van jelen a halak igényéhez képest.
Nemzetközi viszonylatban még kevés információ
van a DDGS-nek haltakarmányban történő alkalmazásáról. Történtek előrelépések például a szivárványos
pisztráng esetében, ahol megállapították, hogy a takarmányok DDGS tartalma esszenciális aminosav és/
vagy fitáz kiegészítés mellett 30 % is lehet (Welker et
al., 2014; Cheng – Hardy, 2004). Vizsgálatokat folytattak a pettyes harcsával is, 0-40 % DDGS tartalmú takarmányt teszteltek lizin kiegészítéssel, mellyel szója és
kukorica tartalmú tápokat váltottak ki. Az eredmények
azt mutatták, hogy a növekedés és a takarmány hasznosítás szempontjából nem volt szignifikáns különbség a
kontrollhoz képest (Lim et al., 2009), azonban a filé zsír
tartalma magasabb volt (Li et al., 2010).
Li és munkatársai (2011) Nílusi tilápiával végeztek takarmányozási kísérleteket, ahol szintén 0-40 %
DDGS tartalmú lizin kiegészítéssel és kiegészítés nélküli takarmányt teszteltek. A 40 % DDGS tartalmú táp takarmányhasznosítási mutatói alacsonyabb eredményt
mutattak, azonban ugyanilyen tápösszetétel mellett,
lizin kiegészítéssel hasonló értékeket kaptak, mint a
kontroll csoport esetében. Vizsgálták a DDGS hatását a
nílusi tilápia immunparamétereire, mely szerint mind
búza, mind kukorica alapú DDGS tartalmú takarmány
etetése nincs hatással a hematológiai paraméterekre
(RBC, WBC, Hb és Ht) a kontroll csoportokhoz képest
(Lim et al., 2007; Li et al., 2011). Pettyes harcsa esetében azonban szignifikánsan magasabb hemoglobin és
hematokrit értékeket mértek (Lim et al., 2009).
Jelen kísérlet célja meghatározni a DDGS takarmány
alapanyagként való felhasználásának hatásait a ponty
ivadékokra. Ebben a tanulmányban főként a növekedési paraméterek bemutatása, az egészségre gyakorolt
hatás megfigyelése volt a célunk. Az emészthetőségi
vizsgálathoz kapcsolódó eredmények egy másik publikáció anyagát fogják képezni.

1. táblázat: A kísérleti takarmányok összetevői

Halliszt
DDGS
Napraforgó liszt
Búza
Vitamin mix
Ásványi anyagok
Ittrium

Kontroll
%
41,38
40,00
15,00
2,86
0,74
0,020

DDGS
%
28,97
30,00
28,00
10,50
2,00
0,52
0,014

Forrás: Saját számítás alapján, saját szerkesztés

A kísérlet bemutatása:

A NAIK Halászati Kutatóintézet recirkulációs rendszerében hasonló méretű, egészséges ponty ivadékokat
helyeztünk el a 12 db egyenként 100 L-es kádakban.
A halak népesítése 10db/100L volt, mely átlag 508 g
halat jelentett. Két hét átszoktatási időszak alatt mindkét csoport a kísérleti kontroll tápot kapta. A kísérlet
során 6-6 párhuzamban etettük a kontroll és a DDGS
tartalmú takarmányt. Egyedi tömegmérést végeztünk
heti egy alkalommal, melynek segítségével számoltuk
a napi tápanyag mennyiséget. A takarmányadagok 2-3
testsúly%/nap voltak, melyet szalagos automata etetővel juttattunk el a halakhoz.

Mintagyűjtés:

A kísérlet kezdetekor 5db egész hal induló mintát gyűjtöttünk, majd annak zárásakor kádanként
3 db egész halat, továbbá kádanként 2 db halból máj
(hepatopankreász) és bélmintát vettünk. A mintavételnél a halakat „túlaltattuk”. Az egész halakat -20 oC-on
tároltuk a mérésekig.

Kémiai mérések:

Anyag és módszer

Mind a tápok és a darált, majd liofilizált egész halak esetében Weende-analízist hajtottunk végre, mely
során a szabvány által leírt módon víz-, hamu-, nyersfehérje-, nyersrost-, nyerszsír-tartalmat mértünk. Az
alkalmazott tápok aminosav összetételét a NÉBIH laboratóriuma határozta meg szabvány módszer (MSZ
EN ISO 13903:2005) segítségével. A tápok zsírsav profilját gázkromatográfiával a HAKI laboratóriumában
mértük meg (Sandor és mtsai, 2009).

A kísérleti takarmány:

Számolások és statisztikai elemzés:

A kísérlethez a norvég NOFIMA által gyártott takarmányt alkalmaztuk. Két takarmányt állítottunk össze,
egy 60%-ban halliszt tartalmú kontroll takarmányt és
egy kísérleti takarmányt, mely az összes komponensre vonatkoztatva 30%-ban tartalmazta a DDGS-t. Ez a
tápkészítési eljárás elfogadott az emészthetőségi vizsgálatoknál. Úgy készül, hogy az elkészített kontroll takarmányt heted részben keverték a kísérleti táphoz, a
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fennmaradó harmad részt meg DDGS-sel egészítették
ki, ezt szemlélteti az 1. táblázat.

A számolásokhoz a következő képleteket alkalmaztuk:

Takarmányhasznosulás (FCR) = Fi/(Wt – W0)

Specifikus növekedés (SGR) (%) = (Ln Wt – Ln
W0) × 100/t.

Fehérjehasznosulás (PER) = testtömeg növekedés / fehérje bevitel
Fehérje produktivitás (PPV) (%) = fehérje növekedés × 100 / fehérje bevitel

Hepatoszomatikus index (HSI) (%) = máj tömege × 100/ teljes testtömeg
Visceroszomatikus index (VSI) (%) = zsiger tömege × 100/ teljes testtömeg

táp a kontroll, halliszt alapú táphoz képest nem okozott
gyengébb növekedést, mint a hasonló, növényi alapú
kísérleti tápok korábbi tesztelése során (Fortes-Silva
et al., 2011.; Hasan et al., 1997). Az FCR, SGR, PER,

2. táblázat: A kísérleti takarmányok beltartalmi értékei
Takarmányok

nedvesség

nyersfehérje
nyerszsír
g/100g eredeti anyagra

DDGS

6.33

± 0.03

39.87

± 0.02

5.37 ± 0.01

Kontroll

6.11

± 0.11

44.32

± 0.19

3.46 ± 0.00

nyershamu
± S.D.

nyersrost

energia
kJ g -1

Ittrium
mg kg -1

8.24 ± 0.05

6.40 ± 0.09

18.13

110

6.13 ± 0.05

6.45 ± 0.15

17.72

149

Forrás: Saját számítás alapján, saját szerkesztés
3. táblázat: A kísérleti takarmányok aminosav összetétele
AA
Control
DDGS

ALA

ARG ASN

CYS

PHE

GLY

GLN

HIS

ILE

LEU

LYS

MET

PRO

SER

TIR

THR

VAL

m/m
1,76 2,29 3,79 0,55 2,32 2,71 5,41 2,41 1,92 3,26 2,61 1,27 2,06 1,97 1,96 1,79 2,79
%
m/m
1,59 1,93 3,00 0,58 1,94 2,09 4,99 2,04 1,53 3,06 2,04 1,03 1,69 1,51 1,56 1,49 2,61
%

∑
40,87
34,68

Forrás: Saját számítás alapján, saját szerkesztés
Ahol Wt és W0 a hal záró és kezdeti tömeget g-ban,
a t a kísérlet időtartamát napban, az Fi pedig az összes
bevitt táp mennyiségét jelenti g-ban.
A mérési adatok feldolgozásánál átlagokat és szórást (SD) számoltunk MS EXCEL 2013 segítségével. Az
eredmények értékeléséhezés és az összehasonlításhoz az
egytényezős variancia analízist használtuk (ANOVA),
az SPSS 13.0 for Windows statisztikai szoftverrel.

Eredmények
A takarmányok összetétele:

NAIK Halászati Kutatóintézet Haltakarmányozási
laboratóriumában megvizsgáltuk a kísérletben használt két takarmány összetételét. Az analitikai mérések kiterjednek a víztartalom, nyersfehérje, nyerszsír,
nyershamu és nyersrost vizsgálatokra. A nitrogén mentes kivonatnak a fennmaradó rész tekinthető (NFE =
100 - vízny.feh - ny.zsír- ny.hamu—ny.rost) (2. táblázat). A tápok metabolizálható energia tartalmát számolással határoztuk meg, éspedig 1 g fehérje=23,6kJ, 1 g
szénhidrát=17,5kJ, 1g zsír=39 kJ értékek segítségével.

Növekedési mutatók:

A csoportok növekedése nem mutatott statisztikailag szignifikáns különbséget. A kontroll csoport átlagát
véve a 44 napos kísérlet alatt 72,02 g-ról (SD: 1,20 g)
141,77 g-ra (SD: 2,86 g), míg a DDGS csoport 72,48
g-ról (SD: 1,17 g) 150,81 g-ra (SD: 7,14 g) nőtt.

Következtetések, eredmények értékelése
A növekedési paraméterek bizonyítják, hogy a 6 hetes etetési kísérlet elteltével a DDGS tartalmú kísérleti

PPV értékek statisztikailag is jobb eredményt mutattak a DDGS-t fogyasztó csoportnál (5. táblázat), ami
arra enged következtetni, hogy annak összetevői kön�nyen emészthetőek a ponty ivadékok számára. A halak
4. táblázat: A kísérleti takarmányok zsírsav profilja eredeti anyagra vonatkoztatva
Zsírsavak

Kontroll

DDGS

w%

w%

16:0

14,10

14,07

18:2ω6

12,37

32,52

18:3ω3

1,11

1,31

20:4ω6

0,38

0,20

20:5ω3

5,83

3,10

22:6ω3

10,33

5,34

Total SFA

22,05

19,60

Total MUFA

41,47

34,53

Total n-6

13,35

33,01

Total n-3

18,44

10,35

n-3/n-6

1,38

0,31

Total PUFA

31,79

43,36

Forrás: Saját számítás alapján, saját szerkesztés
egészségi állapotát a kísérleti táp nem befolyásolta, elváltozás, elhullás nem történt.
A kísérleti csoportok testösszetétel eredményei között különbség a nyerszsír és nyersfehérje tartalomban
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5. táblázat: Növekedési paraméterek
FCR (g/g)

SGR (% nap-1)

PER (g/g)

PPV (%)

HSI (%)

VSI (%)

Kontroll

1,38 ± 0,03

1,54 ± 0,04

1,62 ± 0,03

24,59 ± 1,50

1,66 ± 0,28

2,84 ± 0,34

DDGS

1,28 ± 0,08 *

1,66 ± 0,08 *

1,96 ± 0,13 *

28,80 ± 2,44 *

1,59 ± 0,16

2,69 ± 0,33

P érték

0,012

0,006

0

0,005

-

-

Forrás: Saját számítás alapján, saját szerkesztés
6. táblázat: Teljes testösszetétel az eredeti és száraz anyagra vonatkoztatva
Víztartalom

Hamu

Nyers zsír

Nyers fehérje

Total

Rost, szénhidrát

eredeti anyagra (g/100 g)
Kontroll

73,70

2,15

8,21

14,41

98,47

1,53

DDGS

75,10

2,27

6,80*

14,23

98,40

1,60

P érték

-

-

0,005

0,452

-

-

száraz anyagra (g/100 g)
Kontroll

8,18

31,15

56,82

96,15

3,85

DDGS

9,10

27,30*

59,37*

95,77

4,23

P érték

0,055

0,003

0,037

-

-

Forrás: Saját számítás alapján, saját szerkesztés

különbség mutatkozik. Az eredményeket a 6. táblázat
szemlélteti. A kontroll csoport egésztest zsírtartalma magasabb, fehérjetartalma viszont alacsonyabb,
de szignifikáns különbség csak a zsírtartalomban van
(P-érték<0,05). Annak ellenére, hogy a kontroll táp fehérje tartalma magasabb, de energia tartalma alacsonyabb, mint a kísérleti tápé, a halak fehérje depozíciója
rosszabb.
A 4. táblázatból kiderül, hogy a DDGS táp kevesebb
esszenciális, többszörösen telítetlen zsírsavtartalma
ellenére a halak egészségére, immunrendszerére nem
gyakorolt negatív hatást.
Összességében a vizsgálatainkból arra következtünk,
hogy a 30% DDGS-t tartalmazó takarmány jól kielégíti a pontyivadékok tápanyagszükségletét, nem okoz
gyengébb növekedést, jól hasznosul. Ennek jelentősége
van a haltakarmányozásban, mivel a halliszt kiváltásra
a DDGS, a bioetanol gyártás egyik mellékterméke egy
potenciális, olcsó alapanyag lehet.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Pannonia
Ethanol Zrt.-nek a kísérlet lebonyolításához szükséges
anyagi feltételek biztosításához, a norvég Nofima kutatóintézetnek a tápgyártás során végzett munkájáért és
a NAIK HAKI összes munkatársának, aki részt vett a
kísérlet lebonyolításában.
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Korábbi nemesítési programból
származó diópopuláció értékelése
Bujdosó Géza – Szügyiné Bartha Krisztina – Izsépi Ferenc
NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Érdi Kutatóállomás, H-1223 Budapest, Park u. 2.

Absztrakt

Abstract

Kulcsszavak: dió, nemesítés, Magyarország, genotípus,
termésminőség

Keywords: Persian walnut, breeding, Hungary, genotype, fruit quality

Bevezetés

zitívnak bizonyultak, kései fakadási idővel, korai érési
idővel, jó termésminőséggel és toleranciával rendelkeznek a diót károsító baktériumos betegségekkel szemben (Szentiványi, 2006). Jelen cikkünkben a kétszer
szelektált diópopulációban végzett nemesítési munkáról számolunk be.

A NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézetében folyó diónemesítési program részeként egy korábban kétszer szelektált diópopuláció
értékelését végezzük. Munkánk során célul tűztük ki olyan ígéretes
genotípusok kiválasztását, melyek később állami fajtabejelentésre kerülhetnek. A kísérleteket a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézetében végeztük 2014 és 2015
között. A kísérleti ültetvényt dr. Szentiványi Péter telepítette el 1997ben, amely közel 100 különböző genotípust tartalmaz, melyek keresztezésből és tájszelekcióból származnak. Munkánk során a fő nemesítési szempontok a fakadási idő, a virágzási sajátosságok, a termésérés
ideje, illetve a termés fizikai paraméterei voltak, úgy, mint: termésátmérő, terméstömeg, bél tömege, bélszázalék, térfogat, törési százalék. A vizsgálataink során három olyan genotípust találtuk, amelyek
a legtöbb vizsgált tulajdonság esetében kiváló eredményt hoztak: a
’Pedro x Alsószentiváni 117’ keresztezésből származó V/2/28-30 fahelyű és az ’Milotai 10’ x ’Pedro’ keresztezésből származó V/3/30-31
fahelyű hibrideket, valamint a tájszelekcióból származó BD6 nevű
genotípust. Ezeket az ígéretes genotípusokat további vizsgálatra javasoljuk.

A magyar diótermesztés évről-évre dinamikusan
fejlődik az utóbbi 15 – 20 évben, a termesztők egyre
nagyobb ültetvényfelületeket telepítenek, mivel keresleti piac jellemzi e növény termesztését. Jelenleg a magyar árugyümölcs ültetvényfelülete közelíti a 6.000 ha-t
(KSH, 2016) és az országos összetermés eléri a 9.000 t
szárított héjas termésmennyiséget.
A magyar dióültetvényekben döntő többségében magyar nemesítésű fajtákat használnak a termesztők, melyeket a NAIK Gyümölcstermesztési Kutató Intézet jogelődjeiben nemesítettek. A magyar dióültetvényekben 40%-ában
a Milotai 10 fajtát termesztik, melyet az Alsószentiváni 117
fajta követ 27%-os részesedéssel (KSH, 2003).
Az 1950 óta elkezdett nemesítési programban
Szentiványi Péter nyolc államilag minősített fajtát állított elő, melyek közel egy hónapos érési sort ölelnek
fel. Sajnos az újonnan előállított, államilag minősített hibridfajták nem váltották be a hozzájuk fűzött
reményeket, termesztési arányuk csekély a magyar
fajtaszortimentben (Bujdosó – Szentiványi, 2014).
Jelenlegi nemesítési munkánk során olyan genotípusokat vizsgálunk, melyek már két szelekció során po-

As the part of the walnut breeding program of the NARIC Fruitculture Research Institute, a pomological evaluation of a doubleselected walnut population was done to select new promising walnut
hybrids. We are looking for genotypes which can be the base of new
Hungarian walnut cultivars in the future. The examination was
made at the National Agricultural Research and Innovation Centre
– Fruitculture Research Institute between 2014 and 2015. The experimental orchard was established by Prof. Péter Szentiványi in 1997,
and it contains around 100 different genotypes which are originated
from cross-breeding and selection from the local population. During the examination period the most important characteristics of the
genotypes were examined, such as leafing-out time, blooming time,
ripening time and physical parameters of the walnut fruits. Based
on the results of this study two hybrid genotypes (tree no. V/2/2830-’Pedro x Alsószentiváni 117’; tree no. V/3/30-31-’Milotai 10’ x
’Pedro’) and a selected genotype (BD6) were found which had excellent values as a result of most examinations. Further studies are
required to investigate this three promising walnut genotypes.

Anyag és módszer
A kísérleti ültetvény a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézet
Érdi Kísérleti Állomáson található Érd-Elvira majorban. A vizsgált terület az Állomás déli részén fekszik,
melyet dr. Szentiványi Péter 1997 tavaszán telepített.
A vizsgálat helyszíne Érd és Tárnok határában található, a két település között fekszik (é.sz.: 47.336525, k.h.:
8.864727). A terület sík, a sorok ÉNy-DK irányúak (1.
ábra).
A kísérleti ültetvény közel 100 féle genotípust tartalmaz 10 x 5 m-es sor- és tőtávolságra telepítve, melyek
öt sorban helyezkednek el. A termesztés körülményei
meglehetősen extenzívek. Mivel rengeteg genotípus található kis területen belül, így a túlporzás gondot okoz
a fák többségénél.
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1. ábra: A vizsgált terület műholdas felvétele
Forrás: www.maps.google.com
Az egyes genotípusokat fahelyek szerint jelöltük, a
két fa egyedet összevonva elemeztük, a vizsgálat folyamán végig így jelöltük őket.
A diófák fakadását 2 naponta a francia INRA kutatóintézet bonitálási sémája alapján osztályoztuk. A fakadási idő kezdetének a Bf, végének a Df2 fenológiai
stádiumot tekintettük. A nővirágok fejlődése esetén az
adatokat az Ef stádiumtól gyűjtöttük és a Gf stádiumnál
fejeztük be (2. ábra).

2. ábra: A dió fenológiai stádiumai
Forrás: Germain (1999)
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A virágzási időt a fakadásnál alkalmazott módszerhez hasonlóan figyeltük meg. Természetesen külön jegyeztük a hím- és nővirágok fejlődésének stádiumait,
hiszen nagyon fontos ezek egymáshoz való időbeli eltolódása is.
A dió betakarításának idejét akkor számítjuk ideálisnak, amikor a burkok 50%-a már felrepedt. Ekkor
15 termésből álló mintát gyűjtöttünk. A szüret során
a zöld burkot eltávolítottuk, felcímkéztük, majd termésmintákat megmostuk és néhány napra szárítóberendezésbe helyeztük, ahol állandó légmozgás mellett
10-12%-ra csökkentettük nedvességtartalmukat.
Termések mért paraméterei a következőek voltak:
hosszúság, átmérő, szélesség, teljes tömeg, béltömeg,
térfogat, törési százalék, héjszín, bélszín. A terméshos�szúság, -szélesség és az -átmérő adatait digitális tolómérővel pontosan 2 tizedes pontossággal mértük. A
leglényegesebb adat ennél a gyümölcsfajnál az átmérő
nagysága. A kereskedelemben ez alapján osztályozzák
és értékelik a dió minőségét. Minél nagyobb annál drágábban lehet értékesíteni a termést. Manapság a 34-36
mm átmérő már exkluzívnak számít, így a célunk a minél nagyobb átmérőjű termés megtermelése.
Fontos adat számunkra a termés alakindexe is, melyet a termés átmérőjének és a hosszúságának hánya-

dosa ad meg. Ha ez az érték 1 körüli, akkor gömbölyű
a vizsgált termés, ha nagyobb, mint 1, akkor lapított, ha
kisebb, mint 1, akkor megnyúlt termésről van szó.
A teljes tömeget egy tizedes digitális mérleggel mértük, ahogyan a bélsúlyt is, miután a diókat megtörtük
és megtisztítottuk a héjuktól.
A térfogatot nem számítással, hanem ennél sokkal
pontosabb és gyorsabb módon mértük. Egy poharat
színültig töltöttünk mustármaggal, majd belepréseltük
a megmérni kívánt szárított héjas termést. A pohárból a
dió által kiszorított mustármagoknak mértük a térfogatát, hiszen az megegyezett a pohárba nyomott dióéval.
Törési arány alatt azt értjük, hogy a kitisztított dióbélben mekkora arányban van az egész és a fél dió az
összes tömegre vonatkoztatva. Mint tudjuk, a dióbelet
vásárlók és árusítók is a minél kevésbé összetört, minél
„egészebb” dióbelet szeretik, sőt, sok helyen kizárólag a
fél és egész dió cserél gazdát. A negyed és nyolcad darabokat alacsonyabb áron, veszteséggel tudjuk továbbadni.
A törés során bélszázalékot is számítottunk, mely a
tört dióbél tömegének és a teljes szárított héjas tömegnek a hányadosa.
A statisztikai elemzés során egytényezős varianciaanalízist végeztünk, majd Tukey-teszttel vizsgáltuk a
genotípusok egymáshoz viszonyított értékeit. Az elemzéseket az SPSS programcsomaggal végeztük el α=0,05
szignifikanciaszinten.

genotípus rügyei mindkét vizsgált évben az Milotai 10
kontrollfajta előtt körülbelül 5 nappal fakadtak, amely
igen korai fakadásnak számít. Ezért ezt a genotípust
házikerti termesztésre javasoljuk. A 2015-ös évben történő hirtelen tavaszi felmelegedésnek köszönhetően a
genotípusok szinte egyszerre kezdtek el fakadni, ezért
tapasztalható az eltérés az előző évhez képest. Jól látható, hogy az évjárat hatása jelentősen befolyásolja ezt a
tulajdonságot.
A virágzási sajátosságokat a 4. ábra mutatja be. Minden kiemelt genotípus április 10-15 között virágzott. Az
V/2/28-30 és V/3/30-31 jelzésű genotípusok nőt előzőnek bizonyultak, csupán mintegy 5 napos együttvirágzás (homogámia) volt megfigyelhető. A BD6 a kontroll
Milotai 10-hez hasonlóan virágzott.
Az érési idő vizsgálata során nem tapasztaltunk a
standard magyar fajtáktól való jelentős eltérést, mind
a három kiemelt genotípus termése szeptember II. dekádjában ért.
A termések fizikai paramétereinek vizsgálata során
kapott eredményeket az 1. táblázat összegzi. Az értékek
a két vizsgálati év adatainak átlagolása alapján kerültek
feltüntetésre. Félkövérrel azokat az értékeket jelöltük,
amelyek meghaladták a kontrollfajta (Milotai 10) eredményeit, piros színnel pedig azokat, ahol szignifikáns
különbséget is kimutattunk. Az átmérő a dió esetében a
legfontosabb termésparaméter, hiszen ez alapján osztályozzák a betakarított diót. Abból termésből lehet első
osztályú termék, amely eléri a 32 mm-es átlagos átmérőt. Eredményeink alapján mind a három kiemelt genotípus elérte ezt az értéket, a V/2/28-30 jelzésű hibrid
esetében mért 36 mm-es átlagos átmérő szignifikánsan
magasabbnak bizonyult a kontroll értéknél, ez a méret
már Prémium++ minőségnek számít a piacon. A térfogat és terméstömeg esetében mind a három genotípus
meghaladta a kontrollfajta eredményeit. Szignifikánsan
magasabb értéket a BD6 (térfogat, terméstömeg) és az
V/2/28-30 genotípus (terméstömeg) mértünk. A dióbél
tömegének mérésekor az V/2/28-30 és a BD6 genotípusok szignifikánsan eltértek, és jócskán meghaladták
a kontroll Milotai 10 értékeit, míg az V/3/30-31 jelzésű
genotípus némileg alacsonyabb értéket produkált. Bélarány tekintetében nem tudtunk kimutatni szignifikáns

Eredmények
Az adatok feldolgozása során három olyan genotípust emeltünk ki, amelyek a legtöbb vizsgált tulajdonság esetében kiemelkedő eredményt hoztak. Ezek a
’Pedro x Alsószentiváni 117’ keresztezésből származó
V/2/28-30 jelzésű és a ’Milotai 10 x Pedro’ keresztezésből származó V/3/30-31 jelzésű hibridek, valamint
a tájszelekcióból származó BD6 elnevezésű genotípus.
A megfigyelt fakadási időket a 3. ábra mutatja be.
Az V/2/28-30 és V/3/30-31 jelzésű genotípusok
mindkét évben későn, április 15-e után fakadtak, amely
a késő tavaszi fagyok elkerülése szempontjából nagyon
kedvező tulajdonság. A tájszelekcióból származó BD6
2014.
Genotípus
V/2/28-30
V/3/30-31
BD6
M10 -kontroll
2015.
Genotípus
V/2/28-30
V/3/30-31
BD6
M10 -kontroll

Március
25

25

27

Április
31

2

Március
27 31

2

4

4

7

7

9

9

11

11

14

Május
17

22

Április
14 17

23

25

26

28

29

2

30

5

5

8

Május
7 12

3. ábra: A kiemelt genotípusok fakadási idejének alakulása a vizsgált években
Forrás: Saját szerkesztés
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BD6
M10-kontroll

Jelmagyarázat:

nővirágok
nyílási
ideje

hímvirágzatok
nyílási ideje

4. ábra: A kiemelt genotípusok virágzási sajátosságai a vizsgált években
Forrás: Saját szerkesztés
eltérést és csupán az V/2/28-30 jelzésű genotípus haladta meg a kontroll értékeket, azonban a másik két genotípus esetében mért 40% (V/3/30-31) és 43% (BD6)
is jó eredménynek számít.

Következtetések, javaslatok
A korábban kétszer szelektált diópopuláció vizsgálata során három olyan ígéretes genotípust emeltünk
ki, amelyek a jövőben fajtabejelentésre kerülhetnek. A
’Pedro x Alsószentiváni 117’ keresztezésből származó
V/2/28-30 jelzésű és a ’Milotai 10 x Pedro’ keresztezésből származó V/3/30-31 jelzésű hibridek kései fakadásúnak, középkorai, nőt előző virágzásúnak bizonyultak.
Érésük korai, szeptember II. dekádjára tehető. Átlagos
termésátmérőjük meghaladja a 32 mm-t, a többi paraméterük is megfelelő értékű. Eddigi eredményeink
alapján ez a két genotípus kiváló fajtatulajdonságokkal bír, jó eséllyel a jövő fajtái válhatnak belőlük. A
BD6 tájszelekcióból származó genotípus korai fakadású, középkorai, hímet előző virágzású. Érése korai,
szeptember II. dekádjára tehető. Termésparaméterei
kiemelkedőek. Korai fakadása miatt ezt a genotípust
házikerti termesztésre javasoljuk, hiszen a többi fajtatulajdonsága rendkívül kedvező.

Összefoglalás
Intézetünkben az 1950-es évek óta folyik diónemesítés, jelenleg 8 államilag elismert fajtával rendelke68

zünk. Sajnos az újonnan előállított, államilag minősített hibridfajták nem váltották be a hozzájuk fűzött
reményeket, termesztési arányuk csekély a magyar
fajtaszortimentben. A NAIK Gyümölcstermesztési
Kutatóintézetében folyó diónemesítési program részeként egy korábban kétszer szelektált diópopuláció
értékelését végezzük. Munkánk során célul tűztük ki
olyan ígéretes genotípusok kiválasztását, melyek később állami fajtabejelentésre kerülhetnek. Munkánk
során a fő nemesítési szempontok a fakadási idő, a
virágzási sajátosságok, a termésérés ideje, illetve a termés fizikai paraméterei voltak, úgy, mint: termésátmérő, terméstömeg, bél tömege, bélszázalék, térfogat,
törési százalék. A vizsgálataink során három olyan
genotípust találtuk, amelyek a legtöbb vizsgált tulajdonság esetében kiváló eredményt hoztak: a ’Pedro x
Alsószentiváni 117’ keresztezésből származó V/2/2830 fahelyű és az ’Milotai 10’ x ’Pedro’ keresztezésből
származó V/3/30-31 fahelyű hibrideket, valamint a
tájszelekcióból származó BD6 nevű genotípust. Ezeket a genotípusokat a jövőben kísérleti ültetvényekben kívánjuk vizsgálni és további adatokat gyűjteni
fajtatulajdonságaikról.
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1. táblázat: A kiemelt genotípusok termésparamétereinek átlagos értékei
Genotípus

Átmérő (mm) Alakindex Térfogat (cm3) Termés tömege (g) Bél tömege (g) Bélarány

V/2/28-30

36,3 b

1,2

30,6 ab

16,1 b

7,0 b

44% a

V/3/30-31

33,9 ab

1,1

27,3 a

11,9 a

4,7 a

40% a

BD6

33 a

1,4

37,0 b

17,3 b

7,4 b

43% a

M10-kontroll

33,2 a

1,1

25,4 a

11,5 a

5,5 a

43% a

A táblázatban szereplő betűk a Tukey-teszt eredménye alapján kapott szignifikánsan eltérő csoportokat jelzik
α=0,05 szignifikanciaszinten
Forrás: Saját szerkesztés
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Absztrakt

Abstract

Kulcsszavak: gyökérgubacs fonálféreg (Meloidogyne
spp.), paprika (Capsicum spp.), rezisztencia, virulencia
kialakulása, fenntartható növényvédelem

Keywords: Meloidogyne spp., Capsicum spp., resistance, virulence emergence, sustainable crop protection

A Meloidogyne nemzetséghez tartozó gyökérgubacs fonálférgek számos növényfajon károsító obligát biotróf paraziták. A zöldségtermesztésben főként a Solanaceae családba tartozó paradicsom, paprika és burgonya fajokon okoz súlyos károkat. A hervadási parazitának
is nevezett gyökérgubacs fonálféreg jelentős morfológiai és fiziológiai
változást okoz a gazda szervezetben, miközben létrehozza a táplálkozási helyét. A gyökérgubacs fonálféreg ellen rezisztenciát biztosító
növényi gének azonosítása és molekuláris jellemzése segíthet a gazdaparazita interakció mechanizmusainak feltárásában és megértésében.
Napjainkban számos gyökérgubacs fonálféreg elleni rezisztencia gént
hordozó növényi vonalat azonosítottak a Solanaceae családból. A rezisztencia gének beépítésével a fajtákba a paprikanemesítés hatékony,
környezet-barát és fenntartható védelmet biztosíthat a gyökérgubacs
fonálféreggel szemben.

Bevezetés
A magyarországi zöldségtermesztésben legjelentősebb hajtatott zöldségek a különböző paprika fajták
(Capsicum spp.). Szabadföldön és növényházakban is
folyó termesztés során számos kórokozó, kártevő okozhat súlyos betegségeket és ez által termés csökkenést. A
gyökérgubacs fonálférgeket (Meloidogyne spp.) tartják
az egyik legelterjedtebb kártevőnek, ugyanis az elmúlt
néhány év enyhe tele és a nem elég hatékony növényvédő szerek hozzájárultak az elterjedésükhöz (Amin,
1994).
A gyökérgubacs fonálféreg fajok a Nematoda törzsön
belül a Tylenchida rend Heteroderidae osztályába tartoznak. Nevüket onnan kapták, hogy a fertőzésük során
gyöngyfüzér szerű gubacsokat hoznak létre a gazdanövény gyökerén. Előfordulásuk inkább a mediterrán
területekre jellemző, azonban a melegedő időjárásnak
köszönhetően már Magyarországon is egyre több helyen megjelennek (Budai et al., 2005). Az üvegházak70

Root-knot nematodes (RKN) (Meloidogyne spp.) are obligate, biotrophic pathogens of numerous plant species. RKN causes considerable losses in several species (tomatoes, peppers, potatoes) of the
Solanaceae family. Root-knot nematodes has been known as „wilting parasites” and cause dramatic morphological and physiological
changes in their hosts while they induce the formation of giant cells.
Molecular characterization of plant resistance genes conferring resistance to nematodes helps us to better understand the molecular
mechanisms of this host-pathogen interaction. Nowadays several
pepper lines carrying resistance loci against RKNs have been found.
The most economic and environmentally friendly method to fight
against RKN is to breed resistant pepper varieties, the identification
of the resistance genes and develop linked markers that would facilitate pepper breeding programs efficiently.

ban több faj is megfigyelhető, a leggyakoribb fonálféreg
faj a Meloidogyne incognita (Dabaj et al., 1994), amely
súlyos károkat okoz. Obligát biotróf parazita, jelentőségét az adja, hogy a kártétele következtében a növényekre visszamaradott fejlődés, hervadás, hiánytünetek
kialakulása jellemző, amelyek végső soron a termésmennyiség csökkenéséhez vezetnek. Becslések szerint
a globális terményveszteség 5%-át okozza RKN fertőzés (Sasser–Carter, 1985). Más növényi kórokozókkal
történő együttes fertőzés során sokkal nagyobb mértékű komplex betegség is kialakulhat, például Fusarium
oxysporum és Meloidogyne incognita együtt fertőzése
esetén a Fusarium gomba elleni rezisztencia gén (I-2)
paradicsomban nem működik megfelelően (Ouyang et
al., 2014; Ros et al., 2014).
A gyökérgubacs fonálférgek J2 stádiumú lárva állapotban terjednek a talajban, kemoszenzor segítségével
tájékozódnak, és a CO2 koncentráció grádiens mentén
közelítik meg a növény gyökerét. Szájszurony-szervükkel juttatják be a garatmirigyeik által termelt váladékot,

bejutni a növényi sejtbe, akkor a kórokozóra jellemző
molekuláris mintázatokat (PAMP), valamint a sérült
sejtekből származó degradációs termékek molekuláris
mintázatát (DAMP) ismerik fel az extracelluláris receptorok. Ez a védekezés első szintje a patogén által aktivált immunválasz (PTI), amelyet PAMP és DAMP szignálok indukálnak. A receptor-ligand kölcsönhatás sejt
szignalizációs folyamatokat, szalicilsav és jázmonsav
szintézist és az általuk indukált jelátvitelt indít el, aminek következtében reaktív oxigén gyökök, proteáz inhibitorok és toxinok szabadulnak fel, amelyek kiváltják a programozott sejthalált (2A. ábra). A védekezés
második szintje az effektor molekulák által kiváltott
immunválasz (ETI). Ezek az effektorok (1. táblázat) a
kórokozók avirulencia (Avr) géntermékei, amelyeket
egy intracelluláris receptor rendszer ismer fel a növényben. Ezeket a receptorokat reztisztencia gének kódolják, amelynek termékei általában leucinben gazdag
ismétlődő szekvenciájú (LRR) fehérje doméneket tartalmaznak. Ezt a receptor-effektor kölcsönhatást „gén
a génnel” szembeni rezisztenciának nevezzük, aminek
köszönhetően egy teljesen specifikus felismerési reakció és szignál transzdukciós lánc indul el (2B. ábra) (Jones et al., 2011; Henry, 2012).

ami fellazítja az epidermiszt, így a J2 lárvák bejutnak
a szövetek közé, majd intracellulárisan mozognak a
gyökérsüveg felé. A gyökérben lévő vertikális Casparycsíkot megkerülve jutnak a vaszkuláris hengerbe (1A.
ábra) (Mitsumasu, 2015), majd a differenciálódási zónáig vándorolnak, ahol az első táplálkozás után vedlenek, a nőstények helyhez kötötté válnak és kialakítják
a táplálkozási helyet. A hímek kikerülnek a talajba, a
nőstények újabb vedlést követően zsákszerűvé válnak
és tojászsákot hoznak létre (1B. ábra). A garatmirigyek
által termelt enzimek hatására megváltozik a táplálkozási helyet kialakító gazda sejtek struktúrája. Módosul
a sejtfal szerkezete, sűrűsödik a citoplazma, sejtmagosztódások zajlanak citokinézis nélkül, így különálló
megnagyobbodott és sokmagvú sejtek jönnek létre,
amelyek makroszkópikusan detektálható gubacsok formájában jelennek meg (Williamson, 2003).
A patogén-fertőzéssel szemben a gazdanövény pas�szív és aktív rezisztencia rendszerekkel védekezik. Az
alap (passzív) rezisztenciát a folyamatosan jelen lévő
szerkezeti elemek, mint a kutikula, viasz, tüskék, illetve
kémiai vegyületek biztosítják. A szisztemikusan indukált (aktív) rezisztenciát a tényleges növény-patogén
interakció aktiválja, amely két szinten valósul meg. Először amikor az organizmus megpróbál táplálkozni vagy

2. ábra: Patogén által kiváltott első szintű (A) és effektor
indukált második szintű (B) növényi immunitás
Forrás: Henry (2012) alapján saját szerkesztés

A sikeres fertőzés érdekében a fonálféreg számos
effektor molekulával próbálja elkerülni vagy gátolni a
PTI és ETI rendszereket. A növényi szövetek közé jutva
a fonálféreg kutikulájának kitin molekulái és szekretált
fehérjéi megtévesztik a lokális növényi védekezést.
Emellett a patogén felületi rétege glutation-peroxidázt
és glutation S transzferázt termel, ami redukálja a reaktív oxigén gyököket és hatástalanítja a növényi endogén toxinokat (Smant – Jones, 2011). Továbbá ismertek
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1. táblázat: Gyökérgubacs fonálféreg garatmirigyei által termelt effektor molekulák
Gén termék, effektorok

Faj (amelyben azonosították)

Lehetséges funkciója

ß-1,4 endoglükanáz (celluláz)

Meloidogyne incognita

Sejtfalbontás: hemicellulóz

Pektát liáz

Meloidogyne javanica

Sejtfalbontás: pektin

Poligalaktorunáz, xilanáz

M. incognita

Sejtfalbontás: pektin

Arabináz

Meloidogyne spp.

Arabin bontás, elérhetővé válik a pektin

Expanzin szerű fehérjék

M. incognita

Sejtfal lazító faktor

Korizmát mutáz

M. javanica

Óriás-sejt képződése

Aszparaginsav proteáz szerű
fehérje
(Mi-ASP2)

M. incognita

Korai fertőzésben van szerepe

Kalretikulin
(Mi-CRT)

M. incognita

Óriás-sejt képződése

Forrás: Williamson–Gleason (2003); Abad et al. (2008); Vieira et al. (2011) alapján saját szerkesztés
olyan effektorok, amelyekkel a fonálféreg közvetlenül
gátolja a növényi védekezést, például a növényi immunitás kialakulásához szükséges korizmát-mutáz enzimet inaktiválja, ezáltal csökken a tirozin és fenilalanin
prekurzorának, a prefenátnak a szintje, és így lassul
a szalicilsav metabolizmus és jelátvitel (Lamert et al.,
1999).

3. ábra: Növényi immunitás cikk-cakk modellje
Forrás: Jones – Dangle (2006) alapján saját szerkesztés
A fertőzés kezdetén a gazdanövényben a PAMP-ok
kiváltják a PTI-t, ezáltal csökken az érzékenység. A fonálféreg az immunválasz elkerülése érdekében olyan
enzimeket termel, amik inaktiválják a PTI során létrejövő válasz elemeket (oxigén gyökök, toxinok). Az
evolúciós nyomásnak köszönhetően az evolúció során
újabb növényi rezisztencia gének jelennek vagy jelentek meg, amelyek felismerik a patogén effektorokat.
Erre válaszként az ETI-t gátló effektorokkal rendelkező
patogén evolúciója során jelennek meg újabb effektor
molekulák és így egy folyamatos versengés indukálódik
a gazda és a kórokozó között. A növény-fonálféreg kölcsönhatások ciklikus evolúciós folyamatait jól ábrázolja
a cikk-cakk modell (3. ábra) (Jones – Dangle, 2006).
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A gyökérgubacs fonálféreg garat mirigyei által
szekretált további effektor fehérjék a táplálkozás során
jutnak a körülötte lévő gazda sejtjeibe és óriássejt képződéshez vezetnek. M. incognitában eddig néhány génről
már kimutatták, hogy központi szerepet töltenek be a
strukturális változásokban. Ezek a Mi-ASP2, amiről egy
aszparaginsav proteáz szerű fehérje szintetizálódik és feltehetően a korai fertőzésben van szerepe, valamint a MiCRT, erről pedig egy Ca2+ kötő chaperon fehérje termelődik az óriás sejt apoplasztikus terében (1. táblázat) (Vieira
et al. 2011; Jaubert et al. 2005). Emellett azonosítottak
egy CLAVATA3/ESR-kapcsolt (CLE)-szerű effektort,
amely kölcsönhatásba lép a gazda sejt egy LRR receptor-szerű kinázával (LRR-RLK) és LRR receptor-szerű
fehérjéjével, ami az apikális és kambiális merisztéma
kialakulására van hatással (Betsuyku et al., 2011). M.
incognitában egy ilyen CLE-szerű fehérjét kódol, ami
kölcsönhatásba lép a növényi sejt SCARECROW-szerű
(SCL) transzkripciós faktorral és gyökér sejt differenciálódást eredményez (Huang et al., 2006).
A gazdanövény a védekezési mechanizmus során ezeket a patogén effektorokat rezisztencia gének (R gének)
által kódolt nucleotide-binding site (NBS)-Leucine-rich
repeat (LRR) fehérjék családjába tartozó receptorokkal
ismeri fel. Az intracelluláris receptor LRR része kötődik az effektor fehérjéhez, majd ATP-áz funkciójú NBS
régió specifikus jelátviteli kaszkád útvonalakat aktivál,
aminek eredményeként beinduló folyamatok eliminálják a patogént. Az R gének egy része egy faj effektor
molekuláit, míg más részük néhány fajra jellemző
effektorokat ismer fel. A paradicsomban leírt Mi gén három Meloidogyne fajjal (M. incognita, M. javanica, M.
arenaria) szemben eredményez rezisztenciát, burgonyában a Gpa2 gén cisztaképző fonálféreggel (Williamson,
1999), az MfaXII gén M. fallax-szal szemben biztosít
védelmet, paprikában pedig Me rezisztencia gének léteznek. A Me gének klaszterekben lokalizálódnak a
paprika 9-es kromoszómáján, amelyek közül néhány a
fertőzés korai fázisában biztosít rezisztenciát (Me3 és
Me7), más géneket az óriás sejt kialakulásában részt

vevő effektorok indukálnak (Me1) (Djian-Caporalino et
al., 2007), és így a folyamat későbbi fázisában blokkolják
a fertőzést.
A gyökérgubacs fonálféreg elleni mezőgazdasági védekezés hatékony és környezetbarát módja lehet a rezisztens fajták nemesítése és használata. Laboratóriumi
kutatásaink során az R gének szekvencia-szintű vizsgálatával szeretnénk hozzájárulni a rezisztens paprika fajták előállításához. Szakirodalomban már leírtak néhány
paprika illetve paradicsom vonalat, amelyek faj specifikus R géneket hordoznak, azonban ezeknek a rezisztenciáért felelős géneknek a teljes szekvenciája egy kivétellel (Mi-1 gén – paradicsom) (Vos et al., 1998) nem
áll rendelkezésre. A folyamatos evolúciós verseny következtében azonban a sikeres mezőgazdasági termeléshez
szükség van újabb rezisztens vonalak előállítására.

Előzmények
Kutatócsoportunk a Meloidogyne spp. fajokkal
szemben rezisztenciát biztosító Me1 gént szeretné azonosítani térképezésen alapuló génizolálással, mert a
szakirodalomban eddig még nem írták le a Me1 gén
klónozását, illetve szekvenciáját. A térképezéshez korábban létrehoztak egy F2 hasadó populációt, amely
Capsicum anuum „CP-555” me1 szenzitív és Capsicum
anuum „HD322” Me1 rezisztens (rezisztencia gén
PM217 eredetű) alléljait hordozó fajták keresztezésével
kapott hibrid F1 növények önbeporzásából származik.
Az F2 szegregáló populáció genotípusainak meghatározásával egy genetikai térképet készítettek és meghatározták a Me1 gén térképhelyét (4. ábra). Szorosan
kapcsolt markerekkel meghatároztak egy 160 kb nagyságú genomi régiót (Me1), amelyen belül a Me1 gén
elhelyezkedhet. Ezen a genomi szakaszon szekvencia
sajátosságaik alapján három génjelöltről (22, 6, 15) szeretnénk eldönteni, hogy valóban felelősek lehetnek-e a
rezisztencia kialakításában.

nek a genomi régiónak a pontosítását, valamint szekvenciájának azonosítását tűztük ki célul szenzitív és
rezisztens genomi háttérből. A gén és a határoló régiók
pontos szekvenciájának az ismeretében specifikus molekuláris markerek tervezhetők, amelyeket a nemesítők
sikerrel alkalmazhatnak a fenntartható, környezetbarát
paprikatermesztésben új rezisztens fajták marker alapú
nemesítése során.

Anyag és módszer
A korábbi genotipizálások alapján rezisztens F2 növények leveléből Zenogene növényi DNS tisztító kit
segítségével izoláltunk összDNS-t. A gyökérgubacs fonálféreg elleni rezisztenciát tartalmazó Me1 régió vizsgálathoz az adott szakasz határaira tervezett markerek
közötti genomi szekvencia meghatározásához 2-3 ezer
bázispár hosszú fragmentek felszaporítását kezdtük el
rezisztens genomi háttérből. A Me1 régióra tervezett
primereknek megfelelő optimális PCR reakció paramétereinek beállításához a PCR reakciót több ismétlésben hőmérséklet gradiens mellett végeztük. A PCR
fragmenteket agaróz gélben választottuk szét egymástól, és a gélképet kiértékelve kiválasztottuk a primerek kapcsolódásához legoptimálisabb hőfokokat,
majd ezek alapján indítottuk a további reakciókat. Az
amplifikált (a génjelölteket és köztük lévő régiókat egyaránt lefedő) fragmenteket Roche féle High Pure PCR
Product Purification Kittel tisztítottuk, amit Promega
féle pGEM-T® and pGEM-T® Easy Vectors és 2x Rapid
Ligation Buffer használatával ligáltuk. Az így kialakított rekombináns DNS-eket juttattuk be E.coli DH5α
kompetens sejtekbe. Az eljárás végén szelektív antibiotikumot (ampicillin) tartalmazó agar lemezre szélesztett és felnövesztett telepekből egyet-egyet új lemezre
vittünk át, valamint kolónia PCR reakcióval ellenőriztük a klónozás sikerességét. A pozitívnak minősített
telepeket (kompetens sejt felvette a plazmidot) folyé-

4. ábra: F2 hasadó populáció genetikai térképe, ahol az F2 egyedek különböző markerekkel meghatározott genotípusai szerepelnek.
Forrás: Saját szerkesztés

Célkitűzés
Kutatásunk középpontjába a Meloidogyne fajok
szemben ellenállóságot biztosító Me1 rezisztencia gén
izolálását helyeztük, amit térképezés alapú klónozással
szeretnénk elvégezni. A kísérletes munkánk során en-

kony táptalajba (LB) oltottuk a sejtek növesztése céljából. A rekombináns E.coli sejtekből Zenogene oszlopos
minipreppel izoláltuk vissza a plazmidokat, amiket
megszekvenáltattunk.
A gyökérgubacs fonálféreg rezisztencia teszt beállításához szenzitív növények fertőzését végeztük el gyökérgubacs fonálféreggel a fertőző állomány felszaporítása
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céljából. Korábban fertőzött növényi szövettel kevert talajba ültettünk változó korú, 3-10 leveles állapotú szenzitív paprika növényeket. A fertőzést 5 hét elteltével értékeltük ki. Az így létrehozott kevert fertőző állományt
alkotó fajok meghatározásához (Mondino et al., 2015)
cetyltrimethylammonium bromidos (CTAB) extrakciós
módszerrel, kb. 20 gubacsból izoláltunk DNS-t. Irodalmi adatok (Zijlstra, 2000; Adam, 2007) alapján négy
fajspecifikus SCAR (sequence characterized amplified
regions), az OPA01700, OPA12420, OPB061200 és JMV primer párral PCR reakciót állítottunk össze hőmérséklet
grádiens alkalmazásával.

Eredmények
A gyökérgubacs fonálféreg fajokkal szembeni rezisztenciát biztosító génjelölteket tartalmazó Me 1 régió
szekvenciájára tervezett primerekkel a 17 fragmentből
14-et sikeresen amplifikáltunk rezisztens genomi hátterű összDNS mintákból a határoló markertől 40
kilobázispárra (kbp) lévő 22-es génjelölttől downstream
irányba, amelyek nagyjából 36 kbp hosszú szakaszt fednek le, ahol a 17-es kódú fragment már átfed a 15-ös
génjelölt szekvenciájának a végével. A hiányzó három,
12, 13, 15-ös kódú fragmentek felszaporításához újabb
primerek tervezésére van szükség, ugyanis a Zunla paprika génbanki genom szekvencia ebben a régióban hiányos, így valószínűleg a tervezett primerek nem voltak
elég specifikusak a megfelelő PCR fragmentek előállításához. SeqMan program segítségével a szenzitív Zunla
paprika génbanki genom szekvenciájához hasonlítva
tudtuk ellenőrizni és összehasonlítani a rezisztens háttérből amplifikált fragmentek szekvenciáit. Ahol több
deléciós és SNP (Single-nucleotide polymorphism) különbségeket találtunk a rezisztens és szenzitív háttérből
származó kódoló régiók között, annak valódi jelentőségét, azaz ezek az eltérések összefüggésben vannak-e
rezisztenciával, vírus indukált géncsendesítés (VIGS)
módszerével tervezzük igazolni.
A Meloidogyne spp. fajok azonosításához
fajspecifikus SCAR primerekkel összeállított PCR
reakciók mintáit agaróz gélelektroforézissel vizsgáltuk. A négy fajspecifikus molekuláris marker közül
az OPB061200 primerpárral kaptunk az irodalmi adatoknak (Zijlstra, 2000) megfelelő, fonálféreg specifikus fragmentet (5. ábra), ami alapján arra következtettünk, hogy a Meloidogyne incognita faj biztosan
megtalálható a fertőző állományunkban. A többi esetleges Meloidogyne faj kimutatása, illetve a kapott
amplifikációk kiértékelése jelenleg folyamatban van.

Következtetések, javaslatok
A gyökérgubacs fonálféreg rezisztencia vizsgálat esetén a Me1 genomi régión feltételezett három génjelölt
szekvenciájának ismeretében, azok funkciójának igazolására egy újabb kísérlet megtervezése és elvégzése szükséges. A vírus indukált géncsendesítés (VIGS) módszerével tervezzük bizonyítani, hogy valóban ezek a gének
vagy génjelöltek valamelyike felelős a rezisztencia kialakulásáért. A VIGS-hez szükséges vírusfertőzés beállítását dohányon (Nicotiana benthamiana) és kétleveles
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5. ábra: Meloidogyne incognita azonosítása OPB061200
primerrel
Forrás: Saját szerkesztés
állapotban lévő fiatal paprika (a Me1 rezisztencia gént
hordozó Cenzor F1 hibrid) növényeken párhuzamosan
szeretnénk végezni. Ehhez rekombináns DNS technikával tervezzük bejuttatni a vizsgálni kívánt fragmentet
a TRV (tobacco rattle virus) vektorba, annak érdekében, hogy ki lehessen használni az RNS interferencia
természetes jelenségét a fertőzést követően. Elsőként
a PDS (fitoén-deszaturáz) enzimet kódoló gén egy
darabjával készítünk konstrukciót, ami a konstrukció
működése esetén fehéredést okoz az új leveleken géncsendesítés következtében, így könnyen detektálható a
TRV-PDS konstrukció hatékonysága a növényekben.
Ezt a rekombináns vektort baktérium törzsbe (pl.: Agro
GV3101) transzformáljuk, és így közvetett géntranszfer
útján infiltrálással fertőzhetőek a növények (Zhirnov et
al., 2015). A sikeres fertőzési tesztek után a három génjelölt NBS és LRR régióira fogunk primereket tervezni,
és az így amplifikált hat fragmentből készítünk VIGS
konstrukciókat, amelyeket triparentális konjugációval
juttattunk agrobaktérium törzsbe. Egy-egy fonálféreg
fertőzéssel szemben rezisztens növényt (Cenzor F1)
agroinokulációs fertőzést követően Meloidogyne fajokkal fogjuk fertőzni. Végeredményül azt várjuk, hogy az
a növény, amelyben a rezisztenciáért felelős génjelölttel
végeztük a géncsendesítést, a gén funkciójának csökkenése vagy megszűnése következtében a gyökérgubacs
fonálféregre szenzitív fenotípust fog mutatni.

Összefoglalás
Csoportunk egyik kutatási témája a paprika gyökérgubacs fonálféreggel (Meloidogyne spp.) szembeni
rezisztenciájának vizsgálata. A gyökérgubacs fonálféreg
elleni rezisztencia kutatásához már korábban létrehozott F2 szegregáló populáció térképezési vizsgálata során meghatároztunk egy genomi régiót (Me1), amely
tartalmazza a Me1 rezisztencia gént. Szekvencia elemzések alapján három lehetséges NBS-LRR génjelölt

szekvenciáját határoztuk meg rezisztens genomi háttérből. A génjelöltek funkcióját a vírus indukált géncsendesítés (VIGS) módszerrel szeretnénk igazolni.
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Absztrakt

A globális felmelegedés, az erős besugárzás miatt különböző égési sebekkel kell számolnunk a gyümölcsfajok esetében. Ennek megoldására
alakítottuk ki a kísérletünket, mely három hajóból és a hozzá tartozó
kontroll területből áll. Négy málna fajtát választottunk ki, melyeknek vizsgáltuk a növekedési erélyét, virágzását, érési idejét, illetve a
gyümölcsparamétereit. Műszeres méréseket is alkalmaztunk így,mint
spektroradiométeres és kontakt vizsgálatokat is, laboratóriumi és terepi körülmények között egyaránt. A mérések és vizsgálatok egyaránt
bizonyítják, hogy a málnatermesztésben a fedett technológiát kellene
alkalmazni, mely intenzívebb növekedést, magasabb hozamot, a fajtákra jellemző gyümölcsparamétereket, előbbre hozott érési időt eredményez, kiküszöbölve az égési sebeket.

Kulcsszavak: napégés, takarófólia, érési idő, gyümölcs
méret, növekedési erély

Bevezetés
Mindannyian tudjuk, hogy hazánk klímája jelentős változásokon ment keresztül. Ez a változás jelentős
mértékkel bír a széljárásra, csapadékmennyiségre, hőmérsékletre. A hétköznapi szóhasználatban a klímaváltozás alatt elsősorban a globális felmelegedést értjük.
Magyarország az egyik legveszélyeztetettebb térség,
erősen sújtja a felmelegedés, egyre erősebb a besugárzási hatás, a csapadék eloszlása szélsőséges és mennyisége csökken.
Az erős besugárzás miatt égési sebeket figyelhetünk
meg. A málna esetében a töveken, vesszőkön, leveleken
és a gyümölcsökön is. Emiatt a málnatermesztésben
egy újabb technológiát kellene alkalmaznunk. Ennek
megfelelően alakítottuk ki a kísérletet, miszerint bizonyítsuk a fedett és a szabadföldi termesztés közti különbségeket.

Anyag és módszer
A 2015-ös évben, márciusban kimértünk egy 3
db*9méter*61,2 méter nagyságú fedett és ehhez egy
kontroll, szabadföldi területet. A kísérletbe vont fajták:
a Fertődi zamatos fajta, a Julcsi fajta, melyekből 798 da76

Abstract

We have to reckon with the burns differing because of the global
warming, the strong irradiation in the case of the fruit races. Onto
the solution of this we developed our experiment, which three are,
from a ship And the control belonging to him consists of an area.
four raspberries we selected a kind, the increase vigour of which we
examined,, his blooming, his ripening time, concerning his fruit parameters. We applied instrumental measurements so,than spektroradiometers and contact examinations, between laboratory and
ground circumstances equally. The measurements and examinations
prove that it would be necessary to apply the covered technology,
which is more intensive, in the raspberry growing equally increase,
taller yield, onto the kinds yields typical fruit parameters, ripening
time brought forward, eliminating the burns.

Keywords: burn, covering foil, ripening time, fruit size,
increase vigour

rab került eltelepítésre, az Eszterházai kétszertermő fajta, melyből 532 db fajta, illetve a Fertődi narancs fajta,
amelyből 266 darab került eltelepítésre.
A Fertődi zamatos fajta egy életerős, nagyon erős
növekedésű, bőségesen sarjadzó, kiváló megújuló képességű málna fajta. Vesszői sárgásbarnák, közepesen
vastagok, mereven felállók, csúcsuk lehajló, kéregrepedésre nem hajlamosak. Nagyon jellegzetes málnaízzel
rendelkezik, viszonylag ellenálló a vesszőbetegségekkel
szemben is, azon kívül nagyon jó gurulós minőséget ad.
A Julcsi fajta Fakultatív kétszertermő fajta, két jól elkülönülő érési szakasszal. Egyes évjáratokban nem nevel másodtermést. Vesszői erős növekedésűek, hosszúak, szürkésbarna színűek, kéregrepedésre mérsékelten
hajlamosak. Bőségesen sarjadzó, felújuló képessége jó.
Sarjai zöldes-lila tüskékkel a felső egyötöd és az alsó
egyötöd hosszban sűrűn, középen ritkán fedettek. Testes bokrot nevel, a vesszőin gyakoriak az oldalhajások.
Levelei mélyzöld színűek, a sarjvégeken világoszöldek, a napsütötte részeken anticianinos bemosódásúak. Másodtermést augusztus első hetétől nevel, 2-3
hétig. Termőhajtásai hosszúak. Bőtermő. Bogyói közepesen nagyok, nagyok (4.0-4.5 gramm), kerekded
vagy tompa kúp alakúak, teljes éretten sötétpiros színűek, kemények. Részterméskéi kicsi-közepes mére-

tűek. A vacokkúpról könnyen leválnak. Íze kellemes,
savanykás. A hajtásvégeken fejlődő őszi gyümölcse
nagyméretű, átlagosan 4.5 gramm tömegű, kemény.
Pultontarthatósága jó.
Az Eszterházai kétszertermő a sarjakon július elején
kezdi érlelni gyümölcseit. Vesszője erőteljes növekedésű, 120-140 centiméter magasan fejezi be a növekedését
és kezdi a virágait fejleszteni. A sarj vastag, merevszárú, támrendszer nélkül is megtartja a termését. Áttelelő
vesszője sárgásbarna színű, a megvilágított, napos oldalon erősen antociános. Kéregrepedésre nem hajlamos, vesszőbetegségekre nem fogékony.
A negyedik fajta, a Fertődi narancs pedig nagyon
erőteljes növekedésű, sarja félig felálló, de termesztéséhez támrendszert igényel, mert a nagy tömegű termés
a földre húzza. Sarjtermelő képessége közepes. Tipikus
kétszertermő fajta, mert másodtermését augusztus közepétől érleli és hosszú sarja miatt marad elég termőrügy az áttelelő vesszőn, hogy a nyári termés mennyiségét ne csökkentse. Nagyon bőtermő, második érési
periódusában nagyobb gyümölcsöket képez. Nyári érésének kezdete június első harmadában kezdődik. Bokra
egészséges, a vesszőt és levelet károsító gombákra nem
érzékeny, gyümölcse nem fogékony a szürkepenészes
rothadásra.
Az említett fajták telepítésére áprilisban került sor
40 centiméteres tő-, és 2 méteres sortávolsággal. A
növényi állomány megfogant, kondíciója megfelelő.
A növények telepítésére úgy került sor, hogy az adott
fajták sem a fedett, sem a szabadföldi rész esetében ne
kerüljenek egymást követő helyre. Ennek megfelelően
beszélhetünk 3*120 méter Fertődi zamatos és Julcsi
fajtáról, 2*120 méter Eszterházai kétszertermő és 120
méter Fertődi nrancs fajtáról.
A takaróanyagokat úgy választottuk ki, hogy azzal
különböző fény viszonyokat és mikro-klimatikus körülményeket teremtsünk meg. Így négy kezelésről be-

20-20 tövet jelöltünk ki fajtánként fedett és szabadföldi
területen egyaránt. Ez esetben a növények növekedési
intenzitását követtük nyomon. Ezen kívül figyelemmel
kísértük a virágzást, érési időt és megfigyeltük a gyümölcsöket is.
Laboratóriumi vizsgálatokra is sort kerítettünk,
melyet a NAIK MGI távérzékelési laboratóriumában
végeztünk az MGI munkatársainak segítségével. Egy
ASD FieldSpec 3 Max hordozható spektroradiométer
is segítségünkre volt, mellyel a takaróanyagok homogenitását és fény áteresztőképességét vizsgáltuk. A teljes
adatsor az MGI munkatársainál rendelkezésre állnak.
Sajnálatos módon 2015. 07.25-én viharkár érte a kísérletet, melynek következményeként a sűrű szövésű,
szürke színű takaróanyaggal fedett sátor vázszerkezete
megsérült. Ebből adódik, hogy a Fertődi narancs fajta
esetében adatokkal nem szolgálhatunk. Megjegyzendő,
hogy az épen maradt sátrak (fekete, fehér) alatti növény
állomány is sérült, de a kísérlet tovább folytatására alkalmasak.
Az állományban is sort kerítettünk spektro
radiométeres vizsgálatokra, így már csak 2 sátor
esetében, illetve feljegyzésre kerültek még további
paraméterek is, így a globál sugárzás, hőmérséklet, páratartalom. A kontakt mérésekkor pedig egy kontakt
szenzorfej segítségével, mely a fényviszonyoktól független, halogén fényforrás segítségével, a levelek fény
visszaverő képességét, reflektanciáját mértük.

Eredmények
Mivel a kísérlet 2 telephely közreműködésével valósul meg és a műszeres mérések eredményeivel javarészt
a NAIK MGI munkatársai rendelkeznek, illetve az adatok feldolgozásával ők foglalkoznak, ezért a növényi
paraméterekre vonatkozó eredményeket mutatjuk be
nagyobb mértékben.

1. táblázat: Terepi vizsgálatok- növekedés intenzitása

Forrás: NAIK-GYKI-Fertőd (2015)
szélhetünk a fekete raschel háló alatti, a fehér raschel
háló alatti, a sűrű szövésű raschel háló alatti, illetve a
negyedik, kontroll területről.
A 2015-ös évben a 19. héttől kezdődően és a 39. héttel bezáróan terepi vizsgálatokat is végeztünk. Ehhez

A táblázatban kiemeltem egy előrehaladottabb állapotból, a 30. hétből a bruttó, átlag növekedés intenzitására vonatkozó adatokat. A fajtákra vonatkozóan a
táblázatban az első sor mindig a fehér, a második sor
pedig a fekete színű raschel háló alatti és a hozzá tar77

1. ábra: Julcsi fajta
Forrás: NAIK-GYKI- Fertőd (2015)

2. ábra: Eszterházai kétszertermő fajta
Forrás: NAIK- GYKI- Fertőd (2015)

tozó szabadföldi területre vonatkozik. Jól látható, hogy
a fedett területen a növekedés intenzitása mindig jobb,
mint a szabadföldi területen, minden fajta esetében. Az
átlagok alapján pedig az is megállapítható, hogy a fekete raschel háló alatti állomány növekedési erélye jobb.
Ez szabad szemmel is jól látható.
Az 1., 2., 3. ábrák magukért beszélnek. A fotók a fedett
területen készültek a fajták 2015-ös terméseiről. A gyümölcsök abszolút hozták a fajtára jellemző paramétereket a szabadföldi termesztéssel szemben.

lönbséget mutatta az átlag növekedési érték. A fajta a
2. sátor 1. sorában helyezkedik el, így távolabb esik a
szélkár érte sátortól.
Az 5. számú táblázat esetében a Julcsi fajtára vonatkozóan összesítettem az adatokat a szélkár után. A Julcsi fajta a 2. sátor 3. sorában helyezkedik el, közvetlenül
a sérült sátor mellett. Így a tövek jelentős része sérült,
ez esetben a kívánt különbséget a bruttó növekedési
értékek nem adják. Ennek orvoslására megoldást kell
találnunk.

2. táblázat: Julcsi fajta érési ideje

Következtetések, összefoglalás

Fajta

Érés kezdete

Hely

f/sz

Julcsi

35. hét

1. sátor 1. sor

fedett

Julcsi

38. hét

1. sor

szabadföldi

Forrás: NAIK- GYKI- Fertőd (2015)
A 2. számú táblázatban kiemeltem a fehér színű
raschel háló alatti termesztésből a Julcsi fajtát és a hozzá tartozó szabadföldi területet. Látható, míg a sátor
alatt a 35. héten érett bogyókkal találkoztunk, addig a
szabadföldön csak a 38. héten.
3. táblázat: Eszterházai kétszertermő fajta érési ideje
Fajta

Érés kezdete

Hely

f/sz

E. kétszertermő

36. hét

2. sátor 2. sor

fedett

E. kétszertermő

38. hét

2. sor

szabadföldi

Forrás: NAIK- GYKI- Fertőd (2015)
A 3. számú táblázatban kiemeltem a fekete színű raschel háló alatti termesztésből és a hozzá tartozó szabadföldi, kontroll területről az Eszterházai
kétszertermő fajtát. Megállapítható, hogy ez esetben
is a háló alatti termesztés esetében találkoztunk előbb
érett gyümölcsökkel a 36. hétről, míg a szabadföldi termesztés esetében a 38. héten.
A 4. számú táblázatban láthatóak a júliusi kár utáni
állapotra vonatkozó adatok, a fekete színű raschel háló
esetében, a Fertődi zamatosa fajtára vonatkozóan. Ez
esetben a fedett és a szabadföldi termesztés közti kü78

3. ábra: Fertődi zamatos fajta
Forrás: NAIK- GYKI- Fertőd
(2015)

A laboratóriumi vizsgálatok alapján a kiválasztott
takaróanyagok fényelnyelési tulajdonsága jellemzően
eltér egymástól. Növekvő fényelnyelés alapján rangsorolva: 1. Sűrű szövésű fehér raschel háló, 2. fehér
rschel háló, 3. fekete raschel háló. A terepi vizsgálatkor
végzett összehasonlítás során a takaróanyagok fényáteresztését tudtuk vizsgálni. Ekkor a fenti sorrendben a
fehér raschel háló és a fekete raschel háló felcserélődött.
A növényi állományban, illetve a takaróanyagok alatt
végzett mérések a laboratóriumi eredményeket igazolták. A terepen végzett összehasonlítás eredményeit a
légköri tényezők változásából eredő hiba befolyásolta.
Az állományban végzett mérések, a laboratóriumi
mérésekhez hasonlóan egyértelmű különbséget mutattak ki a különböző takaróanyagok között. A fehér és
fekete raschel háló jellemzően más sugárzásmennyiséget bocsát át, biztosít az alattuk fejlődő növényállománynak. Az eredmények alapján igazolt, hogy a fekete
raschel háló kevesebb fénysugárzást enged át.
Fontos szempont a fény elnyelés és a fény visszaverés
is. A fekete fólia színéből adódóan nagyobb mennyiségű sugárzást nyelhet el, amelyet hő formájában kisugároz a növényi állomány felé. Ez kismértékű hőmérsékletemelkedést eredményezhet az állományban, mely
a páratartalom szempontjából is jelentős lehet. Ezt az
összefüggést azonban egyértelműen nem támasztják
alá az adatok, további mérésekre van szükségünk.
A takaróanyaggal borított sátrak alapvetően megváltoztatják a levegő mozgását is, mely egyértelműen befolyásolja a hőmérsékletet és a páratartalmat.
A növényi anyag szempontjából megállapítható,
hogy a fedett-sátras területen termesztett málna, fajtáktól függetlenül jobb eredményeket produkált, mint

4. táblázat: Szél kár után

Forrás: NAIK-GYKI-Fertőd (2015)
5. táblázat: Szél kár után (2)

Forrás: NAIK-GYKI-Fertőd (2015)
a szabadföldi területen. Ez elmondható az érési időről.
Ez esetben a fedett terület alatt korábban találkozhattunk érett gyümölcsökkel, mint a kontroll területen. A
gyümölcsök szempontjából is pozitív hatással bír, sokkal nagyobb, zamatosabb, a fajtákra jellemző bogyókkal találkozhattunk. A sátor alatti termesztéssel az égési
sebek megjelenése is kiküszöbölhető. Javasolt lenne a
málnatermesztésben ez, az újfajta technológia alkalmazása, de ennek bizonyítása még több éves eredményeket kíván.
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Absztrakt

Eukariótákban a transzláció terminációs lépésének a kulcsfaktora az
eukaryotic Release Faktor 1 (eRF1) fehérje. Növényekben az eRF1
túltermelése és hiánya is a normálistól eltérő fenotípust eredményez,
azaz az eRF1 szint szabályozása kulcsfontosságú. Korábban igazoltuk, hogy növényekben az eRF1-1 mRNS 3’ nem kódoló régiója
(UTR) egészen speciális szerkezetű. Az eRF1-1 mRNS stop kodonja
a transzlációs átolvasást segítő (readthrough, RT) szekvencia kontextusban van, míg a 3’UTR-ja a mRNS-t degradálni képes nonsensemediated decay (NMD) RNS lebontó rendszert aktiváló elemeket
tartalmaz. Korábban tranziens génexpressziós kísérletekkel valószínűsítettük, hogy ez a speciális RT-NMD 3’UTR szerkezet lehetővé
teszi eRF1 autoregulációját és biztosítja az eRF1 fehérje szint stabilitását. Munkánk során olyan Nicotiana benthamiana és Arabidopsis
thaliana transzgénikus növényeket hoztunk létre, melyek segítségével
igazolni tudjuk a felállított autoregulációs modell egyes elemeinek érvényességét.

Kulcsszavak: eRF1, autoreguláció, NMD, transzláció,
transzformáció

Bevezetés
A fehérjeszintézis (transzláció) három fő lépésből
áll, a lánckezdésből (iniciáció), a láncnövekedésből (elongáció) és a lánczáródásból (termináció).
Bár az iniciáció szabályozásáról igen sokat tudunk,
az elongáció és a termináció regulációjáról nagyon
kevés információval rendelkezünk. A termináció
kulcsfaktora, az eukarióta Release Factor 1 (eRF1)
fehérje. Ha egy transzláló riboszóma a mRNS stop
kodonjához ér, az eRF1 az eRF3-mal alkotott komplex formájában kapcsolódik a stop kodonhoz. Az
eRF1 stop kodonhoz kötődése a szintetizált fehérje
felszabadulását, a riboszóma szétszerelődését, azaz
a transzláció befejeződését, terminációját váltja ki.
A hatékony terminációhoz szükséges, hogy az eRF3
kapcsolódni tudjon az mRNS 3’ végén található,
poli(A) kötő fehérjével (PABP). Ha a mRNS olyan
szekvencia elemeket hordoz, melyek akadályozzák a
hatékony terminációt, előfordulhatnak olyan alternatív terminációs események, mint a stop kodon átolvasása (readthrough, RT) vagy a nonsense-mediated
decay (NMD) (Jackson et al., 2012).
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Abstract

The eukaryotic Release Faktor 1 (eRF1) is the key factor of the eukaryotic translation termination. In plants, both over- and underexpression of eRF1 lead to altered phenotype indicating that eRF1
expression should be strictly controlled. In plants, the 3’ untranslated
region (3’UTR) of the eRF1 transcript ha a unique structure. The
stop codon of the eRF1-1 mRNA is in a translational readthrough
promoting context, while its 3’UTR induces nonsense-mediated
decay (NMD), a translation termination coupled mRNA degradation mechanism. This RT-NMD 3’UTR structure allows a komplex
negative autoregulatory circuit of the eRF1 expression. This eRF1
autoregulatory circuit could finely balance the general translation
termination efficiency. We produced Nicotiana benthamiana and
Arabidopsis thaliana transgenic plants to confirm the mechanistic
model of eRF1 autoregulation.

Keywords: eRF1, autoregulation, NMD, translation,
transformation

RT akkor következik be, ha stop kodon szekvencia kontextusa nem kedvez az eRF1 bekötődésnek.
Ilyenkor egy részben komplementer (near cognate)
tRNS kötődik a stophoz, így a riboszóma tovább tud
elongálni a következő, azonos leolvasási keretben
lévő stop kodonig. A RT normál stop kodon esetén
nagyon ritka, de ha a stop után CARYYA szekvencia
következik (RT kontextus), a RT gyakorisága jelentősen megnő (Firth et al., 2011). A RT számos vírus
génexpressziójához elengedhetetlen (Firth – Brierley,
2012), de fontos szerepe van az eukarióta génszabályozásban is (Steneberg et al., 1998).
A másik alternatív terminációs esemény az NMD.
Ez egy transzláció terminációhoz kötött eukarióta minőségbiztosítási rendszer, melynek a korai stop kodont
tartalmazó hibás RNS-ek eliminálásában, valamint vad
típusú mRNS-ek szabályozásában van szerepe. A leggyakoribb NMD-t kiváltó ok, ha egy transzkriptnek
szokatlanul hosszú 3’UTR-ja van, vagy intron található a 3’UTR-ban 50 nukleotidnál távolabb a stop
kodontól 3’ irányban. Utóbbi esetben, az mRNS érésekor az intron kivágódik, és az exon-exon határtól 20-24
nukleotid távolságban 5’ irányban egy fehérje komplex

(exon junction complex, EJC) kapcsolódik a mRNShez (Nyiko et al., 2013). Az EJC kötési felületet biztosít UPF3 és UPF2 NMD faktoroknak. A riboszóma
elongáció során képes lelökni az 5’UTR-ban és a kódoló régióban lévő EJC-ket, azonban a stop kodontól
20-25 nukleotidnál távolabb downstream elhelyezkedő EJC-t már nem képes. Amikor a riboszóma eléri
a stop kodont, eRF1-eRF3 komplex a stop kodonhoz
köt, az EJC az UPF faktorokkal megakadályozza eRF3
interakcióját PABP-vel. Így a termináció lassú lesz és
aktiválódik az NMD rendszer. Az NMD a szintetizált
polipeptid felszabadulását nem gátolja, de kiváltja az
mRNS gyors degradációját.
A normál termináció, RT és NMD gyakoriságát a
stop kontextus, a 3’UTR intron tartalma és az eRF1
koncentrációja határozza meg. A három stop kodonhoz
kapcsolódó esemény összefügg. A legismertebb ilyen
összefüggés a termináció és a RT között áll fenn, az
eRF1 és a near cognate tRNS-ek versenyeznek a stop
kodonért. Azaz, az eRF1 fehérje szint csökkenése az
RT gyakoriságának növekedésével járt (von der Haar
– Tuite, 2007). Az eRF1 koncentráció növekedése emlősökben az RT gyakoriságának csökkenését idézte elő.
Az NMD és az RT kapcsolatáról keveset tudunk. Emlősökben és élesztőben igazolták, hogy ha egy mRNS-nek
RT stop kontextusa van és a következő stop nincs NMD
indukáló helyzetben, az RT képes kimenteni az adott
mRNS-t az NMD-ből (Hogg – Goff, 2010; Keeling et
al., 2004). A termináció, a RT és az NMD is esszenciális
folyamat (Arciga-Reyes et al., 2006; Hwang – Maquat,
2011).
Az eRF1 szint szabályozása kulcsfontosságú. Ha alacsony az eRF1 szint a termináció nem lesz hatékony
és megnő a RT, valamint a leolvasási keret eltolódás
(frameshift) gyakorisága. Túl magas fehérje szint esetén viszont a RT előfordulása csökkenhet egy kritikus
gyakoriság alá, vagy korai termináció következhet be a
kódoló régióban. Arabidopsis thaliana esetében eRF1
hiány fejlődési rendellenességeket, míg túltermeltetése abszcizinsav, illetve glükóz érzékenységet okoz
(Petsch et al., 2005; Zhou et al., 2010). Bár a legtöbb
eukariótában az eRF1 gén egyetlen kópiában van jelen, zárvatermő növényekben az eRF1 mindig több
kópiás. Arabidopsis-ban például három eRF1 gén, az
eRF1-1, az eRF1-2 és az eRF1-3 azonosítható. Bár a
három gén igen hasonló fehérjét kódol, a mRNS-eik
szerkezete nagyon különböző. Az eRF1-2 és az eRF1-3
transzkriptumok 3’UTR-ja, a mRNS-ek nagy részéhez
hasonlóan, rövid és nem tartalmaz intront. Ugyanakkor az eRF1-1 mRNS nagyon speciális, a stop kodonja
RT kontextusban van, a 3’UTR pedig egy NMD-t indukáló intront tartalmaz (RT-NMD 3’UTR). Kimutattuk,
hogy minden zárvatermő eRF1-1 mRNS-e RT-NMD
3’UTR szerkezettel bír, és valószínűsítettük, hogy zárvatermőkben az eRF1-1 az egyetlen mRNS, aminek
ilyen szerkezete van (Nyiko et al., 2016). Mindezek
alapján valószínű, hogy az eRF1-1 RT-NMD szerkezet
alapvető biológiai szabályozó szerepet tölt be.
Feltételeztük, hogy az eRF1-1 RT-NMD 3’UTR az
eRF1 szint stabilizálását biztosítja. Amennyiben: 1) az
NMD csökkenti eRF1-1 mRNS mennyiségét, 2) a RT
részben kimenti eRF1-1 mRNS-t az NMD alól, 3) a

magasabb eRF1 fehérje szint gyengébb RT-t eredményez, az eRF1 autoregulált lehet. Modellünk szerint, ha
nő az eRF1 szint, csökken az RT hatékonysága, vagyis
nagyobb arányban következik be termináció a RT stop
kodonnál. Ezáltal az NMD hatékonyabban tudja támadni a mRNS-t, így az eRF1-1 mRNS és fehérje szint
is csökken, ami a teljes eRF1 szint helyreállását eredményezi (1. ábra).

1. ábra: eRF1 autoregulációs ciklus jósolt modellje
Forrás: Saját szerkesztés
A csoport számos időszakos (tranziens)
génexpressziós vizsgálattal igazolta a modell egyes elemeit. Bizonyítottuk, hogy ha tranziensen túltermeljük
az eRF1 fehérjét, az RT-NMD 3’UTR-ral rendelkező
eRF1-1 mRNS szintje lecsökken, míg a normál 3’UTRral rendelkező eRF1-2 mRNS szintje nem változik.
Ugyanakkor a tranziens expressziós kísérletek nagyon
erős túltermelést eredményeznek, ezért kérdéses, hogy
mennyire relevánsak az eredmények fiziológiás körülmények között.
Munkánk célja, hogy olyan transzgénikus riporter
vonalakat állítsunk elő, amelyek segítségével tisztázható, hogy a növényi eRF1 fiziológiás körülmények között is autoreguláció alatt áll-e, és ha igen, akkor annak
mechanizmusa megfelel-e a csoport korábbi kísérletei
alapján javasolt modellnek.

Anyag és módszer
Növényanyag és növénynevelés:

A kísérletekhez Nicotiana benthamiana és A.
thaliana Col-0 ökotípust használtunk. N. benthamiana
magokat sterilizálás után (70% alkohol 2 perc, majd
5% nátrium-hipoklorit oldatban 0,01% Tween 20 hozzáadásával 10 perc) MS (Murashige és Skoog, 1962)
táptalajra vetettük (4,4 g/l MS só és vitamin mix, 20
g/l szacharóz, 7 g/l plant agar, pH 5,8). A növényeket 16 óra fény/ 8 óra sötét mellett 23 °C-on neveltük.
A. thaliana magokat földbe vetettük, 5 napig 4 °C-on
hidegkezeltük, majd fényszobában 16 óra fény/ 8 óra
sötét megvilágítási periódus mellett 21 °C-on neveltük.

Vektor konstrukciók:
Hagyományos klónozási eljárással építettük a
transzgén konstrukciókat, melyeket bináris vektorba klónoztunk.
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At eRF1-1 KT (KT): A. thaliana eRF1-1 kódoló és
terminátor régiója, 35S konstitutív promóterel meghajtva. A kódoló régió elé a kódoló régióval azonos leolvasási keretbe, egy HA-tag van klónozva. Ez a konstrukció tartalmazza eRF1-1 mRNS minden RT-NMD
szabályozó elemét, a RT stopot és a 3’UTR-ban elhelyezkedő intront. A HA-tag a transzgén elkülönítésére,
expressziójának nyomon követésére szolgál.
At eRF1-1 35S T (35ST): A. thaliana eRF1-1 kódoló régiója 35S terminátor régióval, 35S konstitutív
promóterrel meghajtva, a kódoló régió elé HA-tag van
fuzionáltatva. A konstrukció nem tartalmazza eRF1-1
mRNS-re jellemző RT-NMD szabályozó elemeket. Ez a
kontroll konstrukció eRF1-1 fehérje stabil, erős túltermeltetésére használható (2. ábra).

hosszú nappalon csíráztattuk. A szelektált csíranövényeket tőzeg korongba ültettük.

PCR analízis:

A DNS kivonást fenol-kloroformmal végeztük a regenerált növények leveléből. A PCR-t a transzgén kódoló és terminátor régióra tervezett primerekkel végeztük. A termékeket 1%-os agaróz gélen választottuk el.

Western blot analízis:

A fehérje mintákat a regenerált növények leveléből vontuk ki, 10% - os poliakrilamid gélen futtatuk
(Bio-Rad Western Blotting kit), majd nitrocellulóz
membránra blottoltuk, a gyártó által javasolt protokoll szerint. A kemilumineszcens fehérje detekcióhoz
monoklonális anti-HA peroxidáz antitesteket használtunk (ECL Western Blotting Substrate, Promega).

qPCR analízis:

A konstrukciókat hordozó Escherichia coli telepeket
C58-as Agrobacterium tumefaciens törzzsel konjugáltuk. A rekombináns agrobaktérium törzseket használtuk a transzformációkhoz.

A kvantitatív PCR-hez cDNS-eket használtunk, a reakciókat a gyártó által javasolt protokoll szerint végeztük. A cDNS-eket levélmintákból történő Trizolos RNS
kivonást követően reverz transzkripcióval állítottuk elő
(RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit, Thermo
Fisher). A reakciót Light Cycler 96 (Roche) Real-Time
PCR készülékben végeztük. A transzgén és endogén
cDNS-eket elkülönítő primer párokat az 5’ nem kódoló
régióra (5’UTR), valamint eRF1 kódoló régióra terveztük. Az 5’UTR eltérő szekvenciája miatt elkülöníthető
az endogén és a transzgén cDNS.

Dohány transzformáció és regeneráció:

Eredmények

2. ábra: transzformációhoz használt génkonstrukciók
Forrás: Saját szerkesztés

N. benthamiana esetén levélkorong transzformációs módszert alkalmaztunk (Clemente, 2006). A steril
levéldarabokat egy éjszakán át agrobaktérium szuszpenzióba mártottuk. A levéldarabokat steril szűrőpapíron való leitatás után MS táptalajra tettük, amelyhez 1 mg/l 6-benzil-amino-purint (BAP) és 0,1 mg/l
1-naftilecetsavat (NAA) adtunk, majd 2 napig szobahőmérsékleten inkubáltuk. A ko-kultivációt követően
szelekciós MS táptalajon (1 mg/l BAP-t, 0,1 mg/l NAA,
500 mg/l cefotaxim, 200 mg/l kanamicin) kalluszt,
majd hajtást regeneráltattunk. A hajtásokat, antibiotikumot és 0,3 mg/l indol-3-vajsavat (IBA) tartalmazó
táptalajon gyökereztettük.

Arabidopsis transzformáció:

A. thaliana esetében a transzformációt floral dip
módszerrel végeztük (Desfeux et al., 2000). Az egy
éjszakán át szelekciós antibiotikumokat tartalmazó
YEB-ben nevelt agrobaktériumot centrifugálás (4000
rpm, 20 perc) után 0,006% Silwet L-77-et tartalmazó
5%-os szacharóz oldatban szuszpendáltuk (OD600:
0,5-1). A bimbós virágokat tartalmazó növényeket 3060 másodpercre a baktérium szuszpenzióba mártottuk. A növényeket egy éjszakán át lefedve, sötét helyen
tartottuk, majd fényszobában 16 óra fény/ 8 óra sötét
megvilágítási periódus mellett magfogásig neveltük. A
magokat sterilizálás (70% etanol 5 perc, 30% hipó és
0,01% Tween20 elegyében 15 perc, mosás MQ-ban)
után szelekciós MS táptalajra (50 mg/l kanamicin, 100
mg/l cefotaxim) vetettük, 5 nap hidegkezelést követően
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Azért, hogy az eRF1 autoregulációs modellünket
fiziológiás körülmények között is tesztelhessük, KT
teszt és 35ST kontroll konstrukciókkal A. thaliana és
N. benthamiana transzgénikus növényeket állítottunk
elő. A transzgénikus növények jellemzése után a T0 generációban az endogén eRF1-1 expresszióra gyakorolt
hatását elemeztük. A transzgén eRF1-1 szabályozását
majd a későbbi homozigóta generációkban vizsgáljuk.

Transzgén beépülés és fehérje expresszió:

A transzgén beépülést és expressziót T0 generációban PCR-rel, illetve western blottal vizsgáltuk. A KT
transzformáns N. benthamiana növények T0 generációjából 13 növényt teszteltünk, ebből 10 bizonyult PCR
pozitívnak. Ezek közül 9 expresszálta a transzgén fehérjét is. A 35ST transzformációból csak 3 növényt sikerült regenerálni, ezek mindegyike hordozta a transzgént, fehérje expressziót azonban csak egy növényben
tudtunk detektálni. Ebben a mintában (a KT vonalakhoz képest) kiemelkedően magas transzgén fehérje
szintet mértünk. Azaz az eRF1-1 RT-NMD 3’UTR a
transzgénikus vonalakban is csökkenti az expressziót,
feltehetően azért, mert NMD-t indukál (3. ábra).
Az Arabidopsis vonalakban csak a transzgén fehérje expresszióját vizsgáltuk. A western blot eredmények
alapján a KT konstrukcióval transzformált 4 T0 növényből 2-ben mutattunk ki fehérje expressziót (KT/2
és KT/4 vonal), míg a 12 35ST transzgénikus növényből 9 termelte a transzgén fehérjét.

3. ábra: N. benthamiana KT és 35ST transzformánsok
eRF1 transzgén fehérje expressziója
Forrás: Saját szerkesztés
Összegezve, sikerült mind a két transzgén konstrukcióval a bevitt fehérjét detektálható szinten expresszáló
N. benthamiana és Arabidopsis vonalakat létrehozni.
Várakozásainknak megfelelően a KT vonalakban a fehérje szint –feltehetően a mRNS-ek NMD érzékenysége miatt- alacsonyabb volt, mint a 35ST vonalakban.

Az endogén eRF1-1 mRNS expressziója a
transzgénikus vonalakban:

A transzgén és az endogén eRF1-1 mRNS-ek
expresszióját qPCR-rel mértük a transzformáns növényekben. A N. benthamiana KT transzformánsok
esetén a transzgén közel azonos szinten expresszált
minden növényben. A 35ST konstrukciót hordozó növényben kiugróan magas transzgén mRNS szintet mértünk. Mivel a transzgénikus növényekben az eRF1 fehérje szint megnő, az autoregulációs modell alapján azt
várjuk, hogy az endogén eRF1-1 mRNS szintek csök-

nem változtak azokban a mintákban, ahol a transzgén
erősen expresszált (KT/2 és 4). A KT/1 és 3 növények
esetében az eRF1-2, eRF1-3 mRNS szintek is lecsökkentek.
Az eRF1-1 35ST konstrukciót hordozó növényekben
egy kivétellel közel azonos szinten expresszál a transzgén. Az endogén eRF1-1 mRNS mennyisége vad típushoz képest nem változik vagy gyengén emelkedik (6.
ábra).

Következtetések
Az autoregulációs modell alapján, a megemelt eRF1
fehérje szint az eRF1-1 mRNS szint csökkenését idézi
elő azáltal, hogy a RT hatékonyságát csökkenti, így az
NMD hatékonyabban képes degradálni a mRNS-t. A
eRF1-1 transzgén expressziója miatt, mind a KT, mind
a 35ST növényekben megemelkedik az össz eRF1 fehérje szint.
N. benthamiana transzformáns növényekben a
transzgén fehérje szinten hatékonyan expresszálódott.
A modellünknek megfelelően, az endogén eRF1-1
mRNS szint minden transzgénikus N. benthamianaban csökkent a vad típushoz képest. Az endogén
eRF1-1 mRNS mennyisége legjobban a transzgén
eRF1 fehérjét legnagyobb mennyiségben termelő 35ST
transzformáns vonalban csökkent. Ezek az eredmények
alátámasztják az eRF1 autoregulációs modellt. Figyelemre méltó, hogy a 35ST konstrukcióval egyetlen fehérjét termelő transzformánst sikerült csak regenerál-

4. ábra: Transzgén és endogén eRF1-1 mRNS expresszió N. benthamiana KT, 35ST és vad típusú (WT) növényekben
Forrás: Saját szerkesztés
kenni fognak. Az endogén eRF1-1 mRNS expresszió
valóban mindegyik N. benthamiana transzgénikus növény esetén csökkent. Az endogén eRF1-1 mRNS szint
(a vad típushoz képest) a KT növényeknél kis-közepes
mértékben, míg a 35ST mintában nagyon erősen csökkent (4. ábra).
A. KT/2 és KT/4 Arabidopsis KT transzformáns
vonalakban 3-4-szer magasabb transzgén mRNS
expressziót mértünk, mint atranszgén fehérjét nem
expresszáló KT/1 és KT/3 növényekben. Meglepetésre, az endogén eRF1-1 mRNS szint mindegyik növény
esetében azonos mértékben csökkent a vad típushoz
képest (5. ábra). Az eRF1-2 és eRF1-3 mRNS szintek

ni, és ez az egy növény is steril volt. Ez azt mutatja, hogy
a nagyon magas eRF1 szint káros, és igazolja, hogy az
eRF1-1 RT-NMD mRNS szerkezet hatékonyan csökkenti az expressziót.
A 4 A. thaliana KT transzformáns közül kettőben magas mRNS és fehérje szintet mértünk, míg két vonalban
alacsonyabb mRNS szinteket találtunk. Ez utóbbiakban
transzgén fehérje nem termelődött. A két fehérjét is
termelő vonalban az endogén eRF1-1 szint csökkent,
míg az eRF1-2 és eRF1-3 mRNS szintek nem változtak.
Ez alátámasztja a modellt, miszerint a megemelt eRF1
fehérje szint az eRF1-1 mRNS-en keresztül szabályozza
az eRF1 expressziót. A két fehérjét nem termelő vonal83

homozigóta transzgén vonalakkal. Az endogén eRF1-1
autoregulációját leginkább egy olyan transzgén konstrukcióval tudnánk modellezni, melyhez eRF1-1 gén
saját promóterét használjuk. Ezt a konstrukciót eRF11 null mutáns A. thaliana növényekbe transzformálva tudjuk vizsgálni, hogyan működhet az endogén
autoregulációs rendszer, anélkül, hogy többlet eRF1-1
fehérjét termeltetünk.

Összefoglalás
5. ábra: Transzgén és endogén eRF1-1 mRNS expresszió
A. thaliana eRF1-1 KT és vad típusú növényekben
Forrás: Saját szerkesztés
ban az endogén eRF1-1, eRF1-2 és 1-3 mRNS szintek is
csökkentek. Feltételezzük, hogy ezekben a vonalakban
a transzgén géncsendesítést (RNS silencing) váltott ki.
Ez egy természetes védekezési folyamat idegen eredetű
nukleinsavak, patogének ellen. A géncsendesítés azonban nem csak a transzgén mRNS-eket támadja, hanem
a vele erős szekvencia homológiát mutató növényi
mRNS-eket, így az endogén eRF1-1, eRF1-2 és eRF1-3
mRNS-eket is, így ezek szintje is leesik.

6. ábra: Transzgén és endogén eRF1-1 mRNS expresszió
A. thaliana 35ST és vad (WT) típusú növényekben
Forrás: Saját szerkesztés
Az Arabidopsis 35ST transzformánsokban az eRF1
transzgénikus fehérje szint nagyon magas volt. A
megemelt eRF1 szint azonban ezeknél a növényeknél
nem okozott csökkenést az endogén eRF1-1 mRNS
expresszióban. Ez az eredmény nincs összhangban a
modellünk perdikciójával, azt vártuk, hogy az endogén
eRF1-1 mRNS szint ezekben a vonalakban is csökkenni
fog. Lehetséges, hogy a szabályozó elemeket nem tartalmazó eRF1-1 konstrukció stabil túltermeltetése sok,
de biológiailag inaktív (pl. aggregált vagy hibásan lokalizálódó) eRF1 fehérje képződéséhez vezet. Természetesen az sem zárható ki, hogy a modellünk hibás, és az
eRF1 nem autoregulált.
Terveink között szerepel, hogy ezekből a
transzgénikus növényekből homozigóta riporter vonalakat hozzunk létre, majd ezeken vizsgáljuk az
eRF1-1 expressziós változásait. A homozigóta vonalak alkalmasak különböző környezeti stresszek eRF11 autoregulációra gyakorolt hatásának nyomon követésére. Ezen kívül lehetőségünk nyílik tranziens
génexpressziós kísérletek beállítására N. benthamiana
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Eukariótákban az eRF1 expressziójának szabályozása kulcsfontosságú. Növényekben eRF1-1 mRNSének speciális RT-NMD 3’ UTR-ja van, mely lehetővé
teszi eRF1 autoregulációját. Csoportunk felállított egy
eRF1 autoregulációs modellt, majd a modell legfontosabb predikcióit tranziens génexpressziós vizsgálatokkal RNS szinten igazolta. Munkánk során olyan
transzgénikus N. benthamiana és A. thaliana növényeket hoztunk létre melyek segítségével fehérje szinten és
fiziológiás körülmények között tesztelhetjük a modell
érvényességét. Valamint a riporter konstrukciók stabil,
hosszú távú expressziójával, tisztázzuk, hogy a növényi
eRF1 valóban autoreguláció alatt áll-e, és ha igen, akkor
annak mechanizmusa megfelel-e a csoport korábbi kísérletei alapján javasolt modellnek. A T0 vonalak közül
három csoport, a N. benthamiana KT és 35ST vonalak, illetve az Arabidopsis KT vonalakban kapott eredmények alátámasztják a modellt, az endogén eRF1-1
mRNS szint mindhárom típusban csökkent. Ezzel
szemben az Arabidopsis 35ST vonalakban ezt nem tapasztaltuk. A következő generációk vizsgálata, illetve
az eRF1-1 promóteres konstrukciók elemzése segíthet
abban, hogy igazoljuk, az autoregulációs modell működését. eRF1-1 mutáns vonalak elemzésével pedig tisztázhatjuk az autoreguláció biológiai jelentőségét.
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Abstract
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A magas sókoncentráció az egyik legjelentősebb abiotikus tényező,
ami károsan befolyásolja a világ rizstermesztését. A jelen tanulmányban öt magyar rizsfajta (Dunghan Shali, Risabell, M 488, Janka és
Dáma) csírázási paramétereit vizsgáltuk szabályozott klimatikus
körülmények között, különböző sókoncentrációk mellett (0 mM, 30
mM, 60 mM, 90 mM, 120 mM és150 mM). Meghatároztuk a csírázási százalékot, a lag periódus hosszát, a medián csírázási időt és a
csírázási sebességet. Az eredményeink alátámasztják a magyar fajták esetében a rizs viszonylagos sótoleranciáját a csírázás alatt, de a
sókoncentráció növekedésével az összes fajta esetében késleltetett és
csökkent csírázást figyeltünk meg. A vizsgált paraméterek szerint a
legkevésbé érzékeny fajta a Dunghan Shali, míg a legérzékenyebb a
Dáma. A Risabell, M-488 és Janka a két szélsőértéket képviselő fajta
között helyezkedik el.

Bevezetés
A rizstermesztés sikerességét döntően befolyásolják
a különböző abiotikus- és biotikus stresszorok hatásai
(hideg-, hő-, só-, szárazság stressz, járványos barnulás).
Világszinten a magas sókoncentráció okozta stressz elsősorban a tengerekhez közeli területeken okoz gondot, míg hazánkban a gyengébb termőképességű, erősen kötött és sokszor magas sótartalmú talajokon folyik
rizstermesztés, ezért a termesztett rizsfajták jó sótűrőképessége nálunk is elengedhetetlen.
Driessen (2001) szerint 2 dS/m alatt elhanyagolható a
károsodás, 2-4 dS/m között az érzékeny növények károsodnak, 4-8 dS/m között a legtöbb növény komoly károsodást szenved, míg 15 dS/m felett csak néhány növény
élheti túl a körülményeket (Driessen, 2001). A rizs számára közepesen sós környezetnek a 3-8 dS/m vezetőképességű talajok számítanak. Maas (1977) szerint a rizs
küszöbszintje a sóval szemben 3 dS/m, ezen érték felett
minden EC egységenként 12% termés csökkenés várható. Fajtajellemző, hogy milyen mértékben befolyásolja
a fejlődést a magasabb sókoncentráció, de jellemzően a
korai vegetatív stádiumban és a generatív szakaszban a
legerősebb a negatív hatás (Makihara et al., 1999; Singh
et al., 2004). A sóstressz tünetei többek között a levélcsúcsok fehéredése, az idősebb levelek elhalása, a gyengébb bokrosodás és vegetatív fejlődés, a megnövekedett
sterilitás és a csökkent ezerszemtömeg, amelyek következménye végső soron az alacsony termésmennyiség.
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Salinity is one of the major abiotic factors that decrease the productivity of rice worldwide. In the present study rice varieties were
analyzed for salt stress tolerance during germination. Seeds of five
Hungarian rice varieties (cv. Dunghan Shali, cv. Risabell, cv. M 488,
cv. Janka and cv. Dáma) were collected and kept under six salt stress
levels (0 mM, 30 mM, 60 mM, 90 mM, 120 mM, 150 mM) with
30°C/25°C day/night temperatures. Seed germination percentage,
lag period time, median germination time and germination rate
were recorded. The results showed that with increasing salt stress,
germination of all varieties was delayed and decreased. Dunghan
Shali was found the most resistant rice variety, while the most sensitive was Dáma. The Risabell, M 488 and Janka were shown medium
reactions to increased salinity.

Vizsgálatunk első részében arra kerestük a választ,
hogy a sókoncentráció mennyiben befolyásolja a csírázás dinamikáját, ugyanis néhány tanulmány szerint
a rizs relatíve toleráns a csírázás alatt. Heenan et al.
(1988) szerint némely esetben akár a 16,3 dS/m mellett
sincs szignifikáns különbség a csírázási százalékban.
Számos cikk viszont a só egyértelműen negatív hatását
mutatja ki mind a csírázásra, mind pedig a csíranövény
korai növekedésére (Feizi et al., 2007; Azza et al., 2007;
Abbad et al., 2004; Akbari et al., 2007).
Bangladesi fajtákkal végzett kísérletek szerint (Islam
et al., 2012) két fajta (BRRI 40 és BRRI 7) esetében a
növekvő sókoncentráció növelte a csírázási %-ot és a
csírázás sebességét is a kontrollhoz képest, míg a BRRI
41 esetében csökkenés volt tapasztalható. A kísérletekben NaCl, KCl és CaCl2-ot használtak (Islam et
al., 2012). Ennek némiképp ellentmond egyes nigériai fajtákkal végzett kísérletek, melyeknél erőteljes volt
a csírázás visszaesése, mind a csírázási százalék, mind
pedig a csírázási sebesség tekintetében (Ologundudu et
al., 2014), miközben egy sótoleráns fajta (Pokkali) 10
dS/m vezetőképesség mellett is 90% feletti csírázási százalékot ért el. A csírázási sebessége közepes, a gyökér
és hajtás tömege viszont a legmagasabb volt a vizsgált
fajták tekintetében. Hasonló eredményt kapott Balkan
et al. (2015) egy török fajtával. Ghoneim et al. (2015)
két pakisztáni és hat egyiptomi fajta esetében mutatták
ki a növekvő sókoncentráció hatására bekövetkező csírázási százalék, csírázási ráta és sebesség, csíranövény

hossz, friss és száraz tömeg csökkenést. Más egyiptomi
fajták esetében is csökkenés volt tapasztalható a csírázási százalék, a csírázási ráta, csírázási index és vigor
index tekintetében (Kandil et al., 2012). Abbas et al.
(2012) iraki fajták esetében mutatott ki ugyanilyen
csökkenést 6 fajta és 6 kezelés tekintetében.
Magyarországon elsőként Herke (1934) vizsgálta a
rizs sótűrését és azt találta, hogy 0,1% NaCl tartalom
nem káros, ugyanakkor 0,5% NaCl már csaknem teljes
növénypusztulást okozott. Prettenhoffer (1955) szerint
szikes talajon 0,2%-os összes-sótartalomnál a rizs fejlődése még kedvező volt, ugyanakkor 0,1%-os NaCl adagolás – 0,05% természetes NaCl tartalom mellett – már
a rizs pusztulását okozta. Adatai a Dunghan Shalira
vonatkoznak. Kiricsenko adatai szerint 0,2%-os NaCl
tartalomnál már nem volt csírázás (in Prettenhoffer
1955). Polgár (1956) Linia 45 és Vrosz 213 fajták esetében azt tapasztalta, hogy 3 mgeé/100g NaCl alig gátolta
a csírázást, 6 mgeé/100g-tól figyelt meg csírázás gátlást
és csak 12 mgeé/100g esetében tapasztalt némi csökkenést. Ugyanakkor megállapította, hogy a NaCl kevésbé
káros a csírázásra, mint a Na2SO4. Petrasovits (1960)
három különböző só (Na2SO4, Na2CO3, NaHCO3) hatását vizsgálta. A Dunghan Shali magpusztulása 6,6%,
8% és 7,4% volt az egyes sók tekintetében 0,5%-os koncentráció mellett.
Csírázási adatok értékelésére számos módszer létezik (pl. csírázási indexek, a kumulatív csírázási görbe
pontjaira illesztett matematikai függvények), amelyek
előnyeit és korlátait több áttekintő munka is bemutatja
(Brown – Mayer, 1988a,b; Scott et al., 1984). Többféle
csírázási index is ismeretes, Ranal és Santana (2006)
több mint 20-at vitat meg. Legfőbb hátrányuk azonban
ezeknek az indexeknek, hogy gyakran egymástól igen
különböző csírázási dinamikákra is ugyanazt a számértéket adják (Brown – Mayer, 1988a), továbbá soknak
ugyanaz a neve, de a csírázás különböző karakterét mérik, vagy különböző szimbólumokkal ugyanazt jelölik
(Ranal – Santana, 2006).

Anyag és módszer
Vizsgálatainkhoz a NAIK ÖVKI Galambosi Rizskísérleti Telepén fenntartott fajtagyűjteményből választottunk ki 5 db gazdasági és történeti jelentőséggel
bíró rizsfajtát (Dunghan Shali, Risabell, M-488, Janka
és Dáma). A szemeket a kísérletet megelőzően hidegszobában tároltuk. A csírázási kísérletekhez a legújabb,
2015-ös termésből használtunk fel tételeket. Összesen
3600 szemet választottunk ki (5 fajta, 6 kezelés, 3 ismétlés). A csíráztatás 12 órás megvilágítás mellett,
30°C-os nappali és 25°C-os éjszakai hőmérsékleten zajlott Binder KBWF 240 klímaszekrényben. A csíráztatás Petri csészében két réteg szűrőpapír között történt.
Kicsírázottnak akkor tekintettük a szemeket, ha a csíra áttörte a toklászt, ami a magas hőmérséklet miatti
gyors csírázás következtében általában 1mm-t jelentett.
A számolás minden hatodik órában történt négy napon
keresztül.
A csírázás dinamikájának leírásához a csírázás négy
leginkább használt paraméterét használtuk fel:
• Csírázási százalék: A negyedik napon mért csí-

•
•

•

raszám: Csírázási % = (kicsírázott szemek/lerakott szemek)*100
Lag periódus hossza: Napokban kifejezett időmennyiség, amíg elindul a csírázás
Medián csírázási idő: 50% kicsírázásához szükséges idő (Czabator, 1962; Thompson, 1970; Simon et al., 1976; Scott et al.,1984; Coolbear et
al., 1984; Drake, 1993; Ranal, 1999 alapján):
E 50 = ti + (N/2-ni) - (tj-ti) / (nj-ni),

ahol az N a lerakott szemszám, az nj és ni a tj és ti időpillanatban a kicsírázott magok száma és ni < N/2 < nj.
Csírázási sebesség: R 50=1/E50 (Labouriau, 1983)
Statisztikai értékelés:
A három ismétlés átlagát és szórását Microsoft Excel
segítségével számoltuk ki. A csírázás só függését lineáris regresszióval állapítottuk meg. A szignifikanciát
SPSS 22 program segítségével határoztuk meg.

Eredmények
A csírázás lefutása kontroll körülmények között
megfelel a hőmérséklet csírázásra kifejtett hatásával
(Gombos 2008). A szigmoid görbe lefutás sóstressz hatására ellaposodik, közel lineárissá válik (1. ábra).

1. ábra: A csírázás lefutása öt rizsfajta átlagában (3600
szem) a sókoncentráció függvényében
Forrás: Saját szerkesztés
A lag periódus a koncentráció növekedésével hos�szabbodik (1. táblázat). Szignifikáns különbség az
egyes koncentrációk között csak a 0-60 mM és a 90-150
mM intervallumban van. A Dunghan Shali kivételével
a fajták hasonló módon reagálnak a koncentráció növekedésére. A lag hossza kezdetben nő (30 mM), majd
visszatér a kontroll szintjére (60 mM), majd ismét nő a
koncentráció növekedésével. A Dunghan Shali fajta viszont ezzel ellentétes módon reagál a koncentrációváltozásra. A leghosszabb nyugalmi periódusa a Dámának
(1,153 nap), míg a legrövidebb a Dunghan Shalinak
(0,417 nap) volt.
A csírázási százalékok alakulása igen változatos képet
mutat (2. táblázat), azonban kijelenthető, hogy a növekvő sókoncentráció egyértelműen csökkenti a csírázási
százalékot. Amíg a Dáma, M-488 és a Risabell közel lineáris csökkenést mutat a növekedő sókoncentrációval
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1. táblázat: A lag periódus hossza 5 fajta átlagában a sókoncentráció növekedésével összhangban. A különböző
betűk szignifikáns különbséget mutatnak (Tukey-teszt P=0,05)
Fajták

Sókoncentráció (mM)
90
120

0

30

60

150

Átlag

Dáma

0,92

1,00

1,00

1,33

1,42

1,25

1,15de

Risabell

0,83

0,92

0,83

0,92

1,33

1,42

1,04de

Janka

0,92

1,08

0,92

1,25

1,42

1,25

1,14de

M-488

0,75

0,92

0,75

0,83

1,17

1,00

0,90d

Dunghan Shali

0,33

0,25

0,42

0,42

0,33

0,75

0,42c

Átlag

0,75a

0,83a

0,78a

0,95ab

1,13b

1,33b

Forrás: Saját szerkesztés
(Dáma: y = -0,1865x + 98,016 R²=0,9229; M-488: y =
-0,0683x + 90,119 R²=0,8385; Risabell: y = -0,0984x +
99,048 R²=0,7959), addig a Dunghan Shali és Janka fajták nem mutatnak ilyen összefüggést. A legérzékenyebb
fajta a Dáma, 150 mM-os kezelés mellett a csírázási
százalék csak 66%, szemben a Dunghan Shali 87%-os
értékével. A Dáma, Janka, M-488 csoport és a Risabell,
Dunghan Shali csoport között szignifikáns különbség
van. A fajták átlagában a 90 mM az a koncentráció, ami
felett szignifikáns csírázási százalék csökkenés mutatható ki.
A medián csírázási idő a koncentráció növekedésével nő (2. ábra). Szignifikáns különbség már 60 mMos koncentrációnál kimutatható. A fajták három csoportra oszlanak, azaz a két szélsőértéket a Dáma és a
Dunghan Shali fajta képviseli, míg középen a további
három fajta közel azonos medián csírázási idővel szerepel. A Dunghan Shali még 150 mM-nál is 1,392 nap
alatt eléri az 50%-os csírázási értéket, míg a többi fajtának ehhez 1,5-1,7 nap kell kontroll körülmények
között is. Érdemes megvizsgálni a kapott egyenesek
egyenletének paramétereit is (3. táblázat), ugyanis az
egyenes meredekségéből következtethetünk arra, hogy
egységnyi koncentrációváltozás mekkora időbeli változást okoz. A sókoncentráció változásra a Dáma fajta (az
egyenes meredeksége: 0,013) a legérzékenyebb, míg az
M-488, Janka és Risabell érzékenysége mintegy fele a
Dámának (0,005). A legkevésbé érzékeny a Dunghan
Shali (0,0023) volt.

2. ábra: A medián csírázási idő a só koncentráció függvényében
Forrás: Saját szerkesztés
A csírázás sebessége (R 50) megerősíti a medián csírázási időt (3. ábra). A csírázás sebessége a sókoncentráció
növekedésével csökken. 60 mM-nál már szignifikáns
különbség mutatkozik az egyes kezeléseknél. A fajták
tekintetében két szélsőérték van, a Dunghan Shali és a
Dáma. Ez a két fajta szignifikáns különbséget mutat. A
Risabell, Janka és az M-488 tekintetében viszont nincs
különbség a kezelések átlagában. Az adatok alapján rajzolt egyenesek meredekségét tekintve az egyes fajták
között nincs lényeges különbség (4. táblázat). A szórás
figyelembe vételével mindegyik fajta közel azonos meredekséggel csökken.

2. táblázat: A csírázási százalékok alakulása a vizsgált fajták esetében. A különböző betűk szignifikáns különbséget
jelentenek (Tukey-teszt, P=0,05)
Fajták
Dáma
Risabell
Janka
M-488
Dunghan Shali
Átlag

Forrás: Saját szerkesztés
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0
95,00
95,83
89,17
88,33
87,50
91,17a

30
94,17
97,50
81,67
88,33
95,83
91,50a

Sókoncentráció (mM)
60
90
120
86,67
84,17
78,33
97,50
88,33
88,33
82,50
85,83
84,17
89,17
83,33
81,67
95,00
92,50
89,17
90,17a
86,83ab
84,33b

150
65,83
82,50
81,67
79,17
86,67
79,17c

Átlag
84,03e
91,67d
84,17e
85,00e
91,11d

3. táblázat: A medián csírázás egyeneseinek paraméterei
meredekség

szórás

R2

tengelymetszet

Dáma

0,012910

0,003669

0,918165

1,521491

M-488

0,004879

0,001763

0,884506

1,675733

Janka

0,005474

0,001620

0,919427

1,581893

Risabell

0,005900

0,001511

0,938600

1,500539

D.Shali

0,002285

0,000815

0,887135

1,030945

Forrás: Saját szerkesztés

3. ábra: A csírázás sebességének
sókoncentráció függvényében
Forrás: Saját szerkesztés

változása

a

Az egyes karakterek adatait ábrázolva kapott egyenesek fontosabb paraméterei az 5. táblázatban láthatóak.
Minden egyes paraméter magas R2 értékkel bír. Kijelent-

hető, hogy a növekedő sókoncentrációval a lag és az E 50
növekszik, míg a csírázási % és az R 50 csökken.
A 30, 60, 90, 120, 150 mM kezelések értékei megfeleltethetők a 2,855, 5,712, 8,567, 11,423 és 14,279 dS/m
vezetőképességi értékkel, így meg lehet mondani, hogy a
vezetőképesség növelése mekkora változást eredményez
az egyes tulajdonságokban az 5. táblázat meredekség
adatainak felhasználásával. Minden egyes 1 dS/m növekedés 4%-al növeli meg a nyugalmi időt, a csírázási
százalékot 1%-al csökkenti, az 50% kicsírázásához szükséges időt 4,25%-al növeli és a csírázás sebességét 2,3%al csökkenti. Egy magyarországi átlagos szikes jellegű
terület 3 dS/m vezetőképességű. Ebben az esetben 12%os nyugalmi idő növekedéssel, 3%-os csírázási százalék
csökkenéssel, 12,75%-os medián csírázási idő növekedéssel és 6,9%-os sebesség csökkenéssel lehet számolni.
A 6. táblázat a kontrollhoz viszonyított változásokat
mutatja a medián csírázási idő tekintetében százalékosan kifejezve. Látható, hogy a koncentráció növekedésével egyértelműen növekszik az 50% csírázáshoz szükséges időmennyiség, ami 150 mM-nál a 60%-ot is eléri.

4. táblázat: A csírázási sebesség egyeneseinek paraméterei.
meredekség

szórás

R2

tengelymetszet

Dáma

-0,02100

0,000207

0,989900

0,591371

M-488

-0,00117

0,000373

0,907319

0,586043

Janka

-0,00134

0,000273

0,960304

0,613191

Risabell

-0,00150

0,000209

0,981600

0,642446

D.Shali

-0,00161

0,000545

0,896934

0,964914

Forrás: Saját szerkesztés
5. táblázat: A vizsgált négy csírázási jellemző sófüggésének paraméterei
Lag

Csírázási %

E 50

R 50

meredekség
meredekség
szórása
tengelymetszet

0,002841

-0,08079

0,006168

-0,00154

0,001104

0,028842

0,001487

0,000121

0,71746

93,25397

1,46212

0,679593

R

0,86883

0,886965

0,945073

0,993803

2

Forrás: Saját szerkesztés
89

6. táblázat: A só hatása a medián csírázási időre a kontrollhoz viszonyítva, százalékban
Só koncentráció (mM, kontroll%)
Fajták

30

60

90

120

150

Dáma

9,14

22,23

47,32

62,00

113,69

Risabell

7,92

15,21

21,41

39,13

59,04

Janka

4,09

16,75

17,05

32,54

52,37

M-488

10,45

13,80

13,40

38,27

43,57

D.Shali

-2,50

4,71

19,84

18,16

29,10

Átlag

5,82

14,54

23,80

38,02

59,56

Forrás: Saját szerkesztés

Következtetések, javaslatok
Az eredményeink alátámasztják, hogy a rizs csírázását befolyásolja a sókoncentráció változása, 1 dS/m
növekedés 4%-al növeli meg a nyugalmi időt, a csírázási százalékot 1%-al csökkenti, az 50% kicsírázásához
szükséges időt 4,25%-al növeli, a csírázás sebességét
2,3%-al csökkenti átlagosan. Érzékeny fajták esetében, mint amilyen a vizsgálatainkban szereplő Dáma
volt, a csírázás elhúzódhat. Különösen jelentős lehet
ez a hatás, amikor a sókocentráció változása táblaszinten is jelentős, a heterogén kezdeti fejlődés (egyéb
hatásokkal is erősítve) a későbbi agrotechnikai lépések okszerű kivitelezését is rontja. Az M-488 és Janka köztermesztésbeni népszerűségének egyik fontos
faktora lehet, hogy – egyéb értékmérő tulajdonságaik
mellett – a sókoncentráció változását is jól tolerálják.
A magyarországi rizstermesztés jelentős része szikes
vagy szikes jellegű területeken folyik, így a talaj Na tartalmának ismeretében a termelő – többek között ezen
eredmények felhasználásával – kiválaszthatja az adott
területhez leginkább megfelelő fajtát.

Összefoglalás
A só a rizs csírázására gátló hatással van. A nyugalmi periódus növekedésével párhuzamosan a medián
csírázási idő is növekszik (150 mM-nál 60%-al a kontrollhoz képest). A csírázás sebessége, és ezzel együtt a
csírázási százalék is csökken. 1 EC (dS/m) növekedés
4%-al növeli meg a nyugalmi időt, a csírázási százalékot
1%-al csökkenti, az 50% kicsírázásához szükséges időt
4,25%-al növeli, a csírázás sebességét 2,3%-al csökkenti. A vizsgált négy paraméter közül a medián csírázási idő bizonyult a legfontosabb elkülönítő bélyegnek,
ugyanis a kezelések hatását már 60 mM-os koncentrációban szignifikánsan mutatta és a fajtákat is (a Janka
kivételével) határozottan elkülöníti. A vizsgált fajták
közül a Dunghan Shali bizonyult a leginkább toleránsnak a sókoncentráció változására. Alacsony lag periódus jellemzi, mindössze 0,417 nap, azaz 10 óra. A többi
fajtához képest kevesebb, mint feleannyi idő szükséges
a csírázás megindulásához. Csírázási százaléka a kezelések átlagában 90% feletti. 1,202 nap alatt kicsírázik
a szemek 50%-a, a csírázási sebessége a vizsgált fajták
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közül a legnagyobb. A Risabell, Janka és M-488 lag
periódusa átlagos (1 nap körüli), a csírázási százalék a
Risabell kivételével átlagos (85% körüli), a medián csírázási ideje és a csírázás sebessége is átlagos. A Dáma
lag periódus ideje a leghosszabb, mintegy 1,15 nap, csírázási százaléka átlagos, a Janka és az M-488 közelében
van. Medián csírázási ideje a leghosszabb, 2,44 nap alatt
éri el az 50%-os határt. Csírázási sebessége a legkisebb,
a Dunghan Shalihoz viszonyítva annak a fele. Az eredményeink alátámasztják, hogy a rizs csírázását befolyásolja a sókoncentráció változása. Hatása a gyakorlatban
táblaszinten is jelentős lehet, hiszen a heterogén kezdeti
fejlődés (egyéb hatásokkal is erősítve) a későbbi agrotechnikai lépések okszerű kivitelezését is ronthatja.
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Kutatásainkat a Földművelésügyi Minisztérium
„A magyar rizs általános alkalmazkodóképességének vizsgálata és javítása a termelési gyakorlatban
versenyképes, új fajták előállítására” (OD002) és „A
klímaváltozás lehetséges káros hatásainak mérséklése, alkalmazkodóképesség növelése az agráriumban
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Absztrakt

Az agrárerdészet témakörét egyre nagyobb érdeklődés övezi. A szakma nemzetközi szinten a klímaváltozás és a globális kihívások egyik
lehetséges válaszaként tartja számon, hazai vonatkozásban pedig
a közeljövőben várhatóan megjelenő agrár-erdészeti támogatások
is fokozzák az érdeklődést. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ Erdészeti Tudományos Intézete (NAIK ERTI) elsősorban az
intenzív faanyag-termesztő ültetvények sorközeit hasznosító köztes
termesztést, a mezővédő erdősávok és legelők fásításának vizsgálatát tűzte ki célul. A „klímatudatos mezőgazdaság” (Climate-smart
agriculture, CSA) megvalósításában a jövőben fontos szerepet tölthetnek be a gyakorlatban alkalmazott agrár-erdészeti rendszerek (FAO,
2010).

Kulcsszavak: agroerdészet, agrárerdészet, köztes termesztés, mezővédő erdősáv, klímaváltozás

Bevezetés
Az agrár-erdészeti rendszerek témakörét egyre nagyobb érdeklődés övezi. Definíció szerint az agrárerdészet egy olyan földhasználati rendszer, melyben
különböző mezőgazdasági ágazatok kombinációja valósul meg fás elemekkel, adott helyen és egyidejűleg.
Ezen gazdálkodási rendszerek gazdasági (alternatív
jövedelemforrás), társadalmi (foglalkoztatás) és környezetvédelmi (talaj-, és vízvédelem, szénmegkötés)
előnyökkel járnak a hagyományos gazdálkodással
szemben. Kiemelkedő az ökológiai (tájképi mozaikosság, biodiverzitás) és méhészeti jelentőségük, valamint
a rendszer által elérhető kedvező föld-egyenérték arány
(Keserű, 2014). Ez utóbbi azt jelenti, hogy 1 ha agrárerdészeti rendszerben annyi hozam érhető el, mint különálló 0,8 ha szántóföldön és 0,6 ha erdőben összesen
(Dupraz, 2012).
A szakma nemzetközi szinten a klímaváltozás és a
globális kihívások egyik lehetséges válaszaként tartja
számon, hazai vonatkozásban pedig a közeljövőben
várhatóan megjelenő agrár-erdészeti támogatások is
fokozzák az érdeklődést. A pályázat várhatóan a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 keretében fog megjelenni az Erdészeti Intézkedések között, Agrár-erdészeti
rendszerek létrehozása címszó alatt a következő jogcímeken:
• gyepgazdálkodással kombinált fásítás,
• mezővédő fásítás,
• innovatív agrár-erdészeti rendszerek létrehozása.

Abstract

Interest in agroforestry systems has been growing rapidly. While
internatinal scientist consider agroforestry as an option to address
climate change and other global challanges, the upcoming subsidies
highlight the topic in Hungary. One of the objectives of the Forest
Research Institute (ERTI) of the National Agricultural Research and
Innovation Centre of Hungary (NARIC) is to research inter-cropping systems (plantation forestry), shelterbelts and pasture afforestation. Practicing agroforestry can play an important role in achiving
a Climate-smart Agriculture (FAO, 2010).

Keywords: agroforestry, inter-cropping, shelterbelts,
climate change

A téma újszerűségénél fogva felmerült az igény a
gyakorlat számára hasznosítható hazai kutatási eredmények felmutatására, ezért szükségessé vált egy kísérleti hálózat kiépítése, melyet külföldi példák hazai
ökológiai viszonyokba való átültetésével, illetve a hagyományainkban fellelhető tudás felélénkítésével képzelünk el.

Nemzetközi kitekintés
Az agrárerdészet - mint gyakorlatban alkalmazott
földhasználati rendszer - a fejlődő országokban bír a
legnagyobb jelentőséggel, ugyanis a mélyszegénységből
kiutat jelentő mező- és erdőgazdálkodás kombinációjával, több faj együttes termesztésével, illetve a melléktermékek hasznosítása révén alternatív jövedelemforrásokat biztosít. Ennek jelentőségét támasztja alá,
hogy a kenyai székhelyű Világ Agrár-erdészeti Központ
(ICRAF) közel 30 éve folytat ilyen jellegű kutatásokat
(Keserű, 2015). Ezen kívül az Amerikai Egyesült Államokban (USDA National Agroforestry Center) és Indiában is (AFRC Agroforestry Research Centre) kifejezetten agrár-erdészeti kutatóintézet működik.
Az agrár-erdészeti rendszerek évezredek óta bevált
gyakorlatnak számítanak Európa számos térségében
(Mosquera-Losada, 2012), illetve több típusa hazánkban is elterjedt gazdálkodási forma volt, egészen a
múlt évszázadig, mint például a fás legelő, legelőerdő
(Halász, 2015), vagy az ártéri gazdálkodás. Európában jelenleg az AGFORWARD (Agroforestry that will
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Advance Rural Development) nevű projekt keretében
zajlanak kutatások, melyben több állam, egyetem és
agrárkutató intézet vesz részt. 2012-ben, az első Agrár-erdészeti Fórum alkalmával alakult meg az Európai Agrár-erdészeti Szövetség (EURAF – European
Agroforestry Federation), mely a gazdálkodók egyre
nagyobb érdeklődését is reprezentálja.
Az európai országok közül példa értékű Franciaország, ahol a KAP (Közös Agrárpolitika) által meghatározott kötelező ugaroltatás következtében 1995-ben
kezdődtek meg a kimondottan agrár-erdészeti kutatások a Francia Nemzeti Agrárkutató Intézetben (INRA),
mezőgazdasági és erdészeti partnerek - többek között
az agrárkamara – közreműködésével, valamint később
a Francia Mezőgazdasági Minisztérium anyagi támogatásával, kezdetben 50 hektáron (Somogyi, 2012). A
szakemberek a rendszer talajvédelmi funkcióját emelik ki, miszerint a fasorok között állandó talajborítással fenntartható földhasználati rendszer valósul meg
(1. ábra) (Somogyi – Borovics, 2015). Többek között
ilyen módon népszerűsítik az agrár-erdészeti rendszereket a döntéshozók körében is, hogy később a gyakorlatban is mind több ilyen rendszer valósulhasson meg
(Mosquera-Losada, 2016).

1. ábra: Frissen telepített fasorok Délnyugat-Franciaországban
Fotó: Borovics Attila
Egy másik külföldi példa Törökországból való, ahol
az Erdészeti Igazgatóság az ültetvényekben a fasorok
közti területet kiadja gazdálkodóknak, ahol többek között zöldséget, gyógynövényeket, illetve kitermelt bükk
egyedek tuskóján gombát tudnak termeszteni (food
forestry, shadow forestry, 2. ábra).

Agrárerdészeti kutatások a NAIK
ERTI-ben
Magyarországnak stratégiai érdeke az erdőterületek arányának 27%-ra való növelése. Potenciális területként erdősítésre alkalmas lehet közel 700 000 ha
gyenge minőségű szántó, az eróziónak és deflációnak
kitett területek (Dunántúl és Alföld), illetve körülbelül
100 000 ha gyenge agroökológiai potenciállal rendelke96

2. ábra: Tök termesztése a nyárfa sorok között Törökországban
Fotó: Keserű Zsolt
ző gyepterület (Borovics – Gyuricza, 2015), valamint
a Natura 2000-es területek és a Zöldítéssel érintett területek. A NAIK Erdészeti Tudományos Intézete (továbbiakban NAIK ERTI) jelenleg elsősorban a köztes
termesztés (ültetvényszerű fatermesztés), a mezővédő
erdősávok (Keserű et al., 2015a), és legelők fásításának
vizsgálatát tűzte ki célul. Eddigi tapasztalataink alapján
az extenzív és ökológiai gazdálkodók, valamint a méhészek mutatják a legnagyobb érdeklődést, de a külföldi
példákat látva a magánerdő gazdálkodók fokozottabb
érdeklődésére (ültetvények sorközeinek megművelése)
is számítani lehet a közeljövőben. Az agrár-erdészeti
rendszerek, magas élőmunka igényük miatt jelentős
szerepet tölthetnek be a települési önkormányzatok
számára a közfoglalkoztatás területén, valamint a kutatások fontos információval szolgálhatnak a döntéshozók és a szakigazgatás számára is.

Anyag és módszer
A NAIK ERTI-n belül az első agrár-erdészeti kísérleti parcellák Püspökladány, Debrecen, és Kecskemét
környékén létesültek, valamint megkezdődtek a korábban létrehozott, agrár-erdészeti szempontból jelentős
rendszerek vizsgálatai (Keserű et al., 2015b).
A vizsgálatok során az alábbi kérdésekre keressük a
választ:
• együtt-termeszthetőség (agroökológia, agro
technológia)
• hozamok vizsgálata (dendromassza, terméshozamok) – összehasonlító elemzések
• alkalmas fa- és cserjefajok (gyorsan növő fafajok, gyümölcstermő fajok)
• A talajállapot változásának nyomon követése,
valamint a szénmegkötés vizsgálata és a klíma
monitoring nagyon fontos a klímaváltozáshoz
való alkalmazkodási lehetőség tanulmányozásában.
Elsősorban gyorsan növő, illetve gyümölcstermő fajokat képzelünk el, a sorközökben gabona, kapás nö-

az elért hozamokat is vizsgálni tudjuk. A gazdálkodó
elmondása szerint az erdősáv jelenléte pozitívan hat a
terméshozamokra.

5. ábra: Méhlegelő céljából létesített agrár-erdészeti
rendszer Földesen
Forrás: https://maps.google.com
vények illetve gyógynövények termeszthetőségét vizsgáljuk. Egy ilyen rendszer megvalósítására került sor
Debrecenben (3. ábra). A köztes termesztés kísérleti
tervének sémáját a 4. ábra szemlélteti.

4. ábra: Köztes termesztés kísérleti terve
Forrás: NAIK ERTI (2016)
Földesen, 1999-ben egy 5,1 hektáros ökológiai minősítéssel rendelkező területen méhlegelő céljából
egy körülbelül 3 hektáros erdősáv rendszer létesült (5.
ábra), melyben a fás szárú fajok meghatározásakor az
elsődleges szempont a virágzási idő volt annak érdekében, hogy az erdősáv virágport és nektárt szolgáltasson
a méheknek kora tavasztól késő őszig. A közbezárt területeken a gazdálkodó olajtököt, cukkinit és tönkölybúzát termeszt. A gazdálkodó rendelkezik kontroll
területekkel, így a talaj-és klíma monitoring mellett,

6. ábra: Helyi védettség alatt álló mezővédő erdősávrendszer Hosszúhát határában
Forrás: https://maps.google.com
Hosszúhát térségében egy ma már helyi védettség
alatt álló, 1953-ban telepített 25,3 ha területű mezővédő
erdősáv hatását vizsgáljuk az általa „körbezárt”, közel
300 ha szántóföldi területeken (6. ábra). Összehasonlító
elemzés formájában szeretnénk hozamokat vizsgálni az
említett terület és a hasonló talajadottságú területeken
elért, erdősávval nem határolt területeken.
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Eredmények
2014-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium KFI projektjének keretén belül a NAIK ERTI-ben is megkezdődtek az agrár-erdészeti kutatások. A nemzetközi
szakirodalom feldolgozása alapján Borovics Attila, Keserű Zsolt, valamint Somogyi Norbert számos publikációt és cikket írt a témában (Keserű et al., 2014; Somogyi – Borovics, 2015; Borovics – Gyuricza, 2015), majd
célkitűzésként egy hazai agrár-erdészeti kísérleti hálózat létrehozása került meghatározásra. A megvalósult,
szemlézett és tervezett területek helyszíneit térképen
jelöltük (7. ábra).
A gyakorlat számára használható eredményekre
törekszünk, ezért a NAIK egyéb kutatóintézeteivel és
egyetemi kutatócsoportokkal való együttműködések
mellett számos kísérletet gazdálkodók területein valósítunk meg. Ehhez elengedhetetlen a folyamatos kapcsolattartás és tanácsadás, az ismeretterjesztés, illetve
aktív részvétel szakmai (erdészeti és agrár) konferenciákon.

8. ábra: Francia szakemberek látogatása a NAIK ERTI
Püspökladányi Kísérleti Állomásán
Fotó: Honfy Veronika
Számos alkalommal megfogalmazódott az igény
az agrárerdészet (agroerdészet) helyesírásának, illetve
tipológiájának tisztázására, mert a különböző megnevezések a külföldi szakirodalmak eltérő fordításából
eredően sokszor nem egyértelműek. Ez mind a tájékozódás, mind az információáramlás végett hasznos lehet, különös tekintettel a jövőben várhatóan megjelenő
támogatások kiírása és értelmezése miatt (Honfy szóbeli közlése alapján, 2015).

Összefoglalás

7. ábra: A NAIK ERTI agrár-erdészeti kísérleti hálózata
Forrás: NAIK ERTI (2016)
Említésre méltó a 2015 novemberében, a Francia
Intézetben a Környezetvédelmi hónap keretében megrendezett „Bevált gyakorlatok a fenntartható talajművelésben” című konferencia terepi programja, melynek
során a NAIK ERTI Püspökladányi Kísérleti Állomása
magyar és francia szakembereket (Alain Canet – Francia Agrár-erdészeti szövetség elnöke (AFAF), és az
INRA kutatója, valamint Konrad Schreiber – Fenntartható Mezőgazdasági Intézet projektvezetője) fogadott
(8. ábra). A vendégek komoly érdeklődést mutattak a
földesi mintaterület iránt, amit mi sem jelez jobban,
minthogy a jövőben újra tervezik a kísérleti terület
szemléjét, további francia szakemberek társaságában.

Következtetések, javaslatok
A téma újszerűségénél fogva a legfontosabb feladatok közé tartozik a nemzetközi szakirodalom feldolgozásának folytatása, további külföldi példák tanulmányozása, illetve egy hazai kísérleti hálózat kiépítése
és monitoringja, a köztes termesztés technológiájának
kidolgozása, ismeretterjesztés és szemléletformálás.
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Az agrár-erdészeti rendszerek témakörét egyre nagyobb érdeklődés övezi. A szakma nemzetközi szinten
a klímaváltozás és a globális kihívások egyik lehetséges
válaszaként tartja számon, hazai vonatkozásban pedig
a közeljövőben várhatóan megjelenő agrár-erdészeti
támogatások is fokozzák az érdeklődést. Definíció szerint az agrárerdészet egy olyan földhasználati rendszer,
melyben különböző mezőgazdasági ágazatok kombinációja valósul meg fás elemekkel, adott helyen és egyidejűleg. A téma újszerűségénél fogva a legfontosabb
feladatok közé tartozik a nemzetközi szakirodalom feldolgozásának folytatása, további külföldi példák tanulmányozása, illetve egy hazai kísérleti hálózat kiépítése
és monitoringja, a köztes termesztés technológiájának
kidolgozása, ismeretterjesztés és szemléletformálás.
A NAIK Erdészeti Tudományos Intézete elsősorban a
köztes termesztés (ültetvényszerű fatermesztés), a mezővédő erdősávok és a legelők fásításának vizsgálatát
tűzte ki célul. A vizsgálatok egy része már megvalósult
kísérleti területeken zajlik, illetve további kísérleti parcellák létrehozásán dolgozunk.
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Absztrakt

Napjainkra a klímaváltozás globális méreteket öltött, amely közvetlen
és közvetett hatásai a Kárpát-medencében hangsúlyosan érezhetőek.
A klímaváltozás következményeként, egyre sűrűbben fordulnak elő
olyan időjárási helyzetek, amelyek szélsőségesen módosítják egyes
mezőgazdasági területek vízháztartását. A szélsőséges vízháztartási helyzetek, a nem megfelelő vízkészlet-gazdálkodással párosulva
jelentősen veszélyeztetheti a mezőgazdasági termelés biztonságát és
minőségét. Fontos tehát ismernünk a mezőgazdasági területek vízgazdálkodását meghatározó környezeti elemek viszonyait, mint a
talajvíz, talajtípus (fizikai, kémiai tulajdonságok). Jelen tanulmány
hazánk síkvidéki területein mért talajvízszintek hosszú idősoros adatainak elemzésével, valamint térinformatikai feldolgozásával foglalkozik. A vizsgálat eredményeként a talajvízjárás elemzése mellett, a
rendelkezésre álló megfigyelő kutakban mért talajvízszint vertikális
mozgásának trendjét az 1961 és 2014 közötti időszakra vonatkozóan határoztuk meg, majd ezen ismérvük alapján a kutakat kategorizáltuk. A korreláció vizsgálatokat megalapozó GIS alapú raszteres
állományok az egyes időszakok átlagos talajvíz szintjei alapján lettek
generálva olyan formában, hogy megfelelően összevethetőek legyenek
más környezeti elemekkel.

Kulcsszavak: talajvízjárás, vízgazdálkodás, trendanalízis, Inverse Distance Weighted (IDW)

Bevezetés
A talajvíz, mint a felszín alatti vízkészletünk síkvidékekre jellemző formája, a mezőgazdasági termelés
meghatározó környezeti eleme. Fogalmát tekintve több
féle megközelítést alkalmazhatunk (földrajzi, geológiai, műszaki, közgazdasági). Összességében úgy jellemezhetjük, hogy a felszín alatti első vízzáró réteg felett
elhelyezkedő víz a talajvíz, amelyre a meteorológiai,
valamint hidrológiai viszonyok egyaránt hatnak, így
fizikai és kémiai paraméterei időben könnyen változhatnak (Stelczer, 2000). Mezőgazdasági szemlélettel
nézve, a talajvíz felszínhez viszonyított mélysége, az
egyéb környezeti tényezők függvényében (talajtulajdonságok, meteorológia stb.) határozza meg leginkább
egy mezőgazdaságilag művelt terület termőképességét,
az által, hogy kedvező/hasznosítható vízkészletet biztosít a növények számára (Debreczeni, 1983). A talajvíz
felszín alatti alsó határát legtöbbször az első vízzáró
réteg, felső határát pedig a talajban lévő határvonal
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Abstract

Nowadays, the climate change has direct and indirect effects in global and local scales such as in the Carpathian Basin. Due to the
climate change, more and more agricultural areas are exposed to
the extremely modified weather conditions. The formed unfavorable water supply conditions joined with inadequate water resource
management could cause an insecure safety and quality level of agricultural production. Therefore it is very important to know and define the connections of environmental factors (groundwater, soil type
etc.) which determine the water supply conditions of rural areas.
This study focused on analysis and the geospatial processing of long
time-series measured groundwater levels from plain area source. As
a result of the analyses, the groundwater regime, and the steepness of
the trendlines have been identified at each observer wells. Based on
the results seven classes have defined to describe the nature of wells.
During the analysis GIS-based raster datasets and interpolated surfaces were created from the average groundwater values of all examined periods, which was suitable to compare to other environmental
factors as the research of correlation.

Keywords: groundwater, water management, trend
analysis, Inverse Distance Weighted (IDW)

adja, ahol a kétfázisú (vízzel telített pórusú talaj) és háromfázisú (telítetlen zóna: víz, levegő talaj együttese)
talaj találkozik, amelyet talajvíztükörnek nevezünk. A
talajvíz több forrásból is utánpótolódhat, így a talajvíz
szintjének emelkedését okozhatja csapadék eredetű
felszíni vízbeszivárgás, mélységi vizekből történő feláramlás, valamint felszíni vizekből történő kiáramlás
(Juhász, 1987). A talajvíz mennyiségében történő csökkenést okozhatja evaporáció (felszín közeli vagy nyílt
víztükörből), valamint transzspiráció (növények által
történő párologtatás), együttesen evapotranszspiráció.
A talajvíz mozgásának sebessége relatíve lassúnak tekinthető, a talajszemcsék által fellépő nagy súrlódás
miatt (talaj hidraulikus konduktivitása). Mozgásának
irányát leginkább a nyomáskülönbségek, valamint a
gravitációs erő szabályozza. A felszín relief energiájának következtében a talajvíz áramlása során különböző
hierarchiájú (lokális, intermedier, regionális) áramlási rendszerek alakulnak ki, amelyek időben más-más
dimenzióval jellemezhetőek. Az áramlási rendszerek

azonos nyugalmi vízszintek mentén haladnak, amelyeket ekvipotenciáloknak nevezünk (Mádlné, 2013).
A talajvíz szintje tehát több módosító tényező szerint
emelkedik vagy csökken (ingadozás), amelynek az időbeli változása adja a talajvízjárást. A talajvíz ingadozása lehet napi (csapadék, párolgás, evapotranszspiráció
miatt), évszakos (hóolvadás miatti többlet, nyári fokozott párolgás), illetve éves. A talajban történő vízszintek változásának mérése rendkívül fontos a mezőgazdasági termelés biztonsága, de épületek, vagy egyéb
műszaki létesítmények szempontjából is. A Magyarországon történt rendszeres, nagyobb területre kiterjedő
talajvízszint mérések 1866-tól kezdődtek, de országos megfigyelő hálózatról csak 1912-től beszélhetünk
(1938-ban 183 db, 1966-ban 1946 db, 2014-ben 1500
db törzshálózati és 1300 db üzemi megfigyelő kút volt
nyilvántartva (www.ovf.hu). Az országos törzshálózatban szereplő megfigyelő kutak észlelési eredményei
a Vízrajzi Évkönyvekben kerültek kiadásra (Stelczer,
2000). Magyarországon a talajvízkészlet majdnem egésze a síkvidéki területeken helyezkedik el, amely abból
adódik, hogy a felszínbe beszivárgó csapadék gravitációsan a magasabb térszínekről az alacsonyabb térszínek
felé vándorol egészen a befogadókig. Magyarországon
a nagykiterjedésű síkvidéki területek a mezőgazdasági
termelés elsődleges színterei, így vízgazdálkodási tulajdonságainak ismerete kiemelt jelentőséggel bír. Egyes
mezőgazdasági területek talaja a természet által determináltan, illetve agrotechnikai hiba vagy a vízrendezés
elmaradása miatt, rossz vízgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkezhet, amelynek következtében a talajvíz, mint kritikus tényező szerepet játszhat a belvizek
kialakulásában (Bozán et al., 2015). A belvízi elöntések
kialakulása elsősorban csapadék eredetű, azonban a
talajvíz (mint időben változó tényező) a belvíz kialakulásában közvetlen vagy közvetett szerepet játszik.
Rakonczai et al. (2011) több belvízképződési okot/folyamatot fogalmaz meg, amelyek között a talajvíz jelenléte és magas szintje, mint természetes belvízképző
tényező jelenik meg. A talajvíz eredetű belvíz (talajvíz
feltörés) nyomás alatti területek jellemzője, amelyet a
népnyelv „földárjának” nevez. Megjelenését tekintve
nyílt vízfelületet vagy közvetlenül a felszín közelében
tartózkodva kétfázisú talajt alkothat, amely mezőgazdasági szempontból szintén káros hatással bír (Bozán
et al., 2004).

Anyag és módszer
A talajvízzel kapcsolatos vizsgálataink során a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatához készült
adatbázist alkalmaztuk (1961-2014-ig 1936 db talajvízszint megfigyelő kút napi adatai). Az adatbázis kezelést
formátumváltás nélkül MS Excelben végeztük el, amely
során többlépcsős tisztázási folyamat, majd havi átlagolások után egy olyan adatbázist kaptunk, ami több vizsgálat alapjául szolgált. A tisztázási folyamat elsősorban
az adathiányos, vagy nem kielégítő hosszúságú adatsorral rendelkező kutak leválogatását, valamint az átlagolást követő napi adatok törlését jelentette. A végleges
adatbázis kialakítása két fő kritérium mentén történt,
egyrészt csak olyan kutak adatsorait tartalmazhatja,

amelyek matematikai-statisztikai értelemben kielégítően hosszú adatsorral rendelkeztek, másrészt pedig
az adatbázis felépítése a vizsgálatokhoz használt térinformatikai szoftverkörnyezettel (ESRI ArcMap 10.3.1)
kompatibilis állapotban kell, hogy legyen.
Talajvízjárás és belvízhullám vizsgálatok: 1115 db
talajvízkút, 1961 és 2014 közötti időszakban mért napi
adatsoraiból számított havi átlagokat tartalmazó adatbázisát alkalmaztuk (MS Excel). A vizsgálat kritériuma,
azon talajvíz kutak leválogatása, valamint vonalas adatsor diagramjának elemzése, amelyekben a vízszintek a
felszín alatt 50 centiméter körüli mélységben ingadoznak átlagosan.
Talajvíz kutak kategorizálása a mért vízszintek vertikális mozgásának trendje alapján: A vizsgálathoz 1295
db kútadatsort alkalmaztunk. A kutak talajvízszint
változási trendjét jellemző meredekség meghatározása
lineáris regresszióval történt, de a periodicitást nem veszi figyelembe. A kút adatsorok a trendjeik meredeksége alapján osztályozásra kerültek. A megjelenítés pontinterpolációval (IDW) történt.
Talajvízszintek meghatározott mélységben történő
előfordulási valószínűségének, valamint területi kiterjedésének meghatározása: A vizsgálathoz 752 db
megfigyelőkút adatsorának havi átlagait alkalmaztuk,
amelyből a térinformatikai feldolgozást 4 éves időintervallumra vonatkozóan (2010-2013) végeztük el. A megjelenítés szintén pont-interpolációval (IDW) történt.

Eredmények
A talajvízjárás és belvízhullám vizsgálatok eredményei:
A vizsgálat során 1115 db talajvíz kútból leválogatásra kerültek azon kutak, amelyekben a vízszintek a
feltételnek megfelelően a felszín 50 centiméteres mélységében, vagy annál sekélyebb részeken ingadoztak.
Az eredmény szerint a kutak 21 százalékára (237 db)
mondható el, hogy a talajvíztükör átlagos felszín közelsége miatt belvíz elöntést idézhetnek elő, melyre jó
példa a Kálozi talajvízfigyelő kút adatsora (1. ábra). A
vizsgálatok kiterjedtek az adatbázis kútjaira létrehozott
vonalas diagramok rajzolatának elemzésére is, amely
eredményeként elmondható, hogy a kutak többségének
(>80%) vízszintjei az 53 éves időtávlatban szabályos
éves, valamint évszakos ingadozást mutatnak (1. ábra).
A diagramon feltüntetett Kálozi és Sárbogárdi kutak
vízszintjei egyértelmű szabályos talajvízjárást szemléltetnek.
Közel 120 db kút adatsorának esetében fedezhető
fel eltérő időszakokban fellépő hirtelen rajzolatváltás,
amelyek több egykori eseményre, illetve a kutak környezetében történt változásra engednek következtetni.
Az 1. ábrán szemléltetett szabályos vízjárású kutak mellett, az Alföld peremterületén elhelyezkedő Bükkábrány
közelében lévő Vatta település megfigyelőkútjában
drasztikus vízszint csökkenés látható a bánya nyitásának idejével (1985) megegyező időpontban. Ilyen hirtelen történt eseményt szemléltet még a Dunakiliti kút
talajvíz járásának 1992 körüli megváltozása, amelynek
hátterében a Duna vizének Bős-Nagymarosi erőmű
csatornájába (több mint 80%) történt elterelése áll.
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1. ábra: A talajvízjárás vizsgálatok eredményei (Káloz, Sárbogárd, Dunakiliti, Vatta)
Forrás: Saját szerkesztés
A vizsgálatok során, a Dunakiliti környékén lévő
megfigyelő kutak (Halászi, Rajka) adatsorai is igazolják
ezt a nagymértékű változást. A környezeti illetve félig
antropogén okból történő változásokról a 2. ábra ad tájékoztatást, mint a Duna-Tisza közén történt nagyirányú talajvízszint csökkenés (Érsekhalma, Ladánybene,
Újlengyel), illetve a 2000. 2006. és 2010-es évek belvíz
hullámai. A diagramok rajzolata árulkodó, ugyanis az
említett belvizes-nagyárvizes évek hatása egyértelműen
kimutatható, az alapvetően csökkenő tendenciát mutató Duna-Tisza közén elhelyezkedő megfigyelő kutak
észlelési eredményein is.

tő gyors folyamatnak, ugyanis még ma is gyakori jelenség egy huzamosabb ideig belvizessé vált terület művelésben tartása annak ellenére is, hogy a termeléskiesés
kockázata igen magas (3. ábra).
Kijelenthető, hogy egy szélsőséges vízháztartású területen a területhasználat váltás lehet a végső megoldás,
ugyanis először a különböző agrotechnikai (pl. mélyítő
művelés, mélylazítás) és vízrendezési (komplex melioráció) alkalmazhatóságát kell megvizsgálni. Fontos
megjegyezni, hogy az agrotechnikai eljárások elsősorban lokális megoldást nyújtanak, míg a térségi szinten
a vízügyi beavatkozások lehetnek célravezetők. Mind-

2. ábra: A talajvízjárás vizsgálatok eredményei (Nagylak, Kungyalu, Érsekhalma, Ladánybene, Újlengyel)
Forrás: Saját szerkesztés
A talajvíz kutak kategorizálásának eredményei:
A talajvíz mélysége a természetben determináló tényezőként jelenik meg, mind a természetes növényzet megjelenésében, mind az antropogén tájhasználat
módjában. A talajvíz ezen irányú kutatásai leginkább a
trendszerű talajvízszint csökkenés vagy emelkedés tájhasználatra gyakorolt hatását célozták meg (Keveiné,
2009). A kutatásoktól függetlenül gyakorlati példákból
élve elmondható, hogy egy mezőgazdasági területen
létrejött változás (hatás), és az arra adott gazdálkodói
válasz (agrotechnikai beavatkozás, művelési ág váltás,
területhasználat váltás) nem minden esetben tekinthe102

ezek alapján a talaj vízháztartásának szabályozása, így
pl. a talajvízjárás elemzése elengedhetetlen. Hartyányi
(1956) már az ötvenes években tipizálta a talajvizeket
vertikális irányú mozgása alapján, amelynek szempontrendszere, hogy a talajvíz 5 éves időtartam alatt milyen
mértékben, illetve mélységekben ingadozik (emelkedő, süllyedő valamint megállapodott talajvíz típusok).
Saját vizsgálataink a rendelkezésre álló kút adatsorok
trendvonalaikhoz tartozó meredekség kiszámítására
irányultak, de a periodicitás vizsgálatokat még nélkülözik, amelyek későbbi bevonásával az eredmények pontosíthatóak. A vizsgált kutakat a kapott értékek alsó és

3. ábra: Példa rossz vízgazdálkodású mezőgazdasági terület művelésben tartására (Felgyő, Csongrád megye)
Forrás: https://maps.google.hu alapján saját szerkesztés
felső határa szerint osztályozva 7 kategóriába soroltuk
(megállapodott (40%), kis mértékben emelkedő (13%),
kis mértékben csökkenő (27%), közepes mértékben
emelkedő (3,5%), közepes mértékben csökkenő (9,3%),
jelentős mértékben emelkedő (2,2%), valamint jelentős
mértékben csökkenő (5%) kategóriák). A kapott hét
kategória a térbeli megjelenítés szempontjából numerikus jellemzőt kapott (-3,-2,-1,0,1,2,3), melynek interpolált térbeli kiterjesztése további vizsgálatok (korreláció analízis) alapjául szolgált (4. ábra).

vizsgálatokat végezzünk (Minami, 2000). A létrehozott
raszteres állományok ábrázolása során a felső 0-200
cm-es mélységben lévő talajvízszinteket világoskék,
míg a 200 centiméternél mélyebb talajvízszinteket sötétkék színnel jelenítettük meg (5. ábra). A kiválasztott
4 éves periódus rendkívül jól reprezentálja az időjárás
szélsőségeit. A 2010-es év csapadékos volt, melynek hatása az eredményeken jól látható.

4. ábra: A sokéves átlagos talajvízszintek trendje
Forrás: NAIK ÖVKI

5. ábra: A 0-200 cm-es mélységben lévő talajvízszintek
legnagyobb területi kiterjedésben (2011. január)
Forrás: NAIK ÖVKI

A talajvízszintek meghatározott mélységben történő
előfordulási valószínűségének, valamint területi kiterjedésének vizsgálati eredményei:
A talajvízzel történő vizsgálatok során kiemelt fontossággal bír annak meghatározása, hogy a különböző
mélységű talajvízszintek, milyen területi kiterjedéssel
rendelkeznek az idő függvényében. Mezőgazdaságilag
művelt területek esetében a vizsgálat tárgyát képező
szint, a talaj felső 0-200 cm-es sávja, ugyanis a szántóföldi kultúrnövények ebben a zónában férnek hozzá
a hasznosítható vízkészlethez. Vízgazdálkodási/vízháztartási oldalról megközelítve a vizsgált kritikus zóna a
belvizek kialakulása szempontjából is meghatározó. A
térinformatikai elemzés során az attribútummal rendelkező pontok alapján interpolált felületeket hoztunk
létre. A raszteres állományok sajátossága, hogy rendkívül jól használhatóak arra, hogy az azonos attribútum adatokkal rendelkező pixeleket osztályozva és az
osztályokat vizsgálathoz specializáltan színezve időbeli

A talajvíz a nyár végi-őszi időszakban nem húzódott
vissza a mélyebb talajrétegekbe, így 2010 decemberére,
valamint 2011 januárjára hatalmas területeket borított
el a belvíz. A 2011-es évet tekintve elmondható, hogy
a kora tavaszi-nyári időszak magas talajvízállásai időben kitolódtak augusztusig, de ezt követően drasztikus
csökkenés következett be a talajvízszintek átlagos értékeit nézve. Ennek köszönhetően, a 2012-es csapadékmentes aszályos év kevésbé volt kiegyenlített a talajvízjárás szempontjából. A vizsgált 4. év (2013) mintaszerű
évnek tekinthető olyan szempontból, hogy a talajvízszintek a megszokott mélységekben vannak jelen az
évszaknak megfelelően. A vizsgálat címében megfogalmazott valószínűség számítása, elsősorban egy mintaterület kijelölése esetén érdekes, ugyanis meg lehet
határozni, hogy a vizsgált időintervallumban hányszor
tartózkodott a vizsgálni kívánt mélységben a talajvíz
szintje, melyből további statisztikai elemzések végezhetők. A területi kiterjedéssel kapcsolatos vizsgálatokat
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tekintve kiemelt célunk, hogy a 0-200 cm-es osztályokat elkülönítsük a mélyebb rétegbeli adatoktól, majd
ezek területét meghatározzuk. Raszteres állomány esetén egy újraosztályozást végeztünk, amelyet követően a
cellaméretek (km2) és a cellák számának szorzataként
kapjuk meg a vizsgálandó osztály területét. Az 5. ábrán,
a vizsgált 4 éves időszakban a 0-200 cm-en tartózkodó talajvízszint 2011 januárjában érte el a maximális
kiterjedését. A vizsgálat eredményeként elmondható,
hogy 2011 januárjában a síkvidéki területek 62,5 százalékán (28.206 km2) volt átlagosan magasabban a talajvíz szintje (0-200 cm), ami a tavaszi nagy mennyiségű
feltöltő csapadéknak köszönhető.

Következtetések, javaslatok
A talajvíz adatokkal történő vizsgálatok igen sok
szempontból és feladat specializáltan történhetnek. Az
egyes vizsgálatok eltérő érzékenységgel rendelkeznek az
adatsűrűségre vonatkozóan, de összességében elmondható, hogy a legoptimálisabb, ha hiánymentes adatsorral
rendelkezünk. Kiemelt cél a működő kutak mérési hiányából eredő adatpótlása, amelynek egyik megoldása a
lineáris interpoláció lehet, míg másik megoldás az adathiányos megfigyelő kút környékében lévő kutak, azonos
időpontjában meglévő adatsoraiból végzett becslés.
A hasonló időben meglévő adathiány pótlásra alkalmas kutak keresését szalagdiagramok kialakításával
ellenőrizhetjük. Fontos megjegyezni, hogy az adathiány pótlásnak ezen eszközei kizárólag becsült adatnak
tekinthetőek. Mivel az adathiány természete és az adatbázis adathiányból fakadó érzékenysége többféle lehet,
így elmondható, hogy hosszabbtávú, akár 50 évet meghaladó adatsorokban, nagyobb adathiány sem okoz
nagy eltérést az adatokban különösen, ha átlagolt értékeket használunk fel. A talajvíz adatok elemzése során
az időléptékből származó különbségek egyértelműen jól
használhatóak a különféle vizsgálatokhoz. A nagyobb
időlépték egyben történő vizsgálata kevésbé érzékeny az
adathiányra, mint az egyes kiragadott évek összehasonlító elemzései. Az észlelési adathiányon túl az egyes kutak
területi inhomogenitása is változó eredményeket hozhat
egy vizsgálat során, így az egyes területek jól, míg más
területek alul reprezentáltak. Ezen jelenség megoldását
a megfigyelő kutak számának bővítése, vagy meglévő,
de törzshálózatban nem szereplő kutak (pl.: monitoring
kút) törzshálózatba vételét jelentené. Az adathiány, valamint területi inhomogenitás egyszerre is leküzdhető, ha
az interpolálás módszerét alkalmazzuk, amely elvégzése
legegyszerűbben térinformatikai szoftverkörnyezetben
lehetséges.

Összefoglalás
A talajvízjárás változásához köthető belvízhullám
vizsgálatok során 1115 db talajvízkútból leválogatásra
kerültek azon kutak, amelyekben a vízszintek a feltételnek megfelelően a felszín 50 centiméteres mélységében
vagy annál sekélyebb részeken ingadoztak. A vizsgált
kutak 21%-a (237 db) esetén mondható el, hogy a talajvíztükör átlagos felszín közelsége miatt belvízhullámot
idézhetnek elő. A vizsgálatok kiterjedtek az adatbázis
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kútjaira létrehozott vonalas diagramok rajzolatának
elemzésére is, amely eredményeként elmondható, hogy
a kutak többségének (>80%) vízszintjei az 53 éves időtávlatban szabályos éves valamint évszakos ingadozást
mutatnak (1. ábra). Közel 120 kút esetében fedezhető fel
eltérő időszakokban fellépő hirtelen rajzolatváltás, amelyek több egykori eseményre, illetve a kutak környezetében történt változásra engednek következtetni.
A talajvíz mélysége a természetben determináló tényezőként jelenik meg mind a természetes növényzet
megjelenésében, mind az antropogén tájhasználat módjában. Saját vizsgálataink a rendelkezésre álló kút adatsorok trendvonalaikhoz tartozó meredekség kiszámítására irányultak. A vizsgált kutakat a kapott értékek alsó
és felső határa szerint súlyozva 7 kategóriába soroltuk
(megállapodott (40%), kis mértékben emelkedő (13%),
kis mértékben csökkenő (27%), közepes mértékben
emelkedő (3,5%), közepes mértékben csökkenő (9,3%),
jelentős mértékben emelkedő (2,2%), valamint jelentős
mértékben csökkenő kategóriák (5%)). A kapott hét kategória a térbeli megjelenítés szempontjából numerikus
jellemzőt kapott (-3,-2,-1,0,1,2,3), amelynek interpolált
térbeli kiterjesztése további vizsgálatok (korreláció analízis) alapjául szolgált.
A talajvízzel történő vizsgálatok során kiemelt fontossággal bír annak meghatározása, hogy a különböző
mélységű talajvízszintek, milyen területi kiterjedéssel
rendelkeznek az idő függvényében. Mezőgazdaságilag
művelt területek esetében a vizsgálat tárgyát képező
szint, a talaj felső 0-200 cm-es sávja, ugyanis a szántóföldi kultúrnövények ebben a zónában férnek hozzá a
hasznosítható vízkészlethez. A kiválasztott 4 éves periódus rendkívül jól reprezentálja az időjárás szélsőségeit.
A 2010-es évre jellemző csapadékos időjárás eredményeként, a talajvíz a nyár végi-őszi időszakban nem húzódott vissza a mélyebb talajrétegekbe, így 2010 decemberére, valamint 2011 januárjára hatalmas területeket
borított el a belvíz. A 2011-es évet tekintve elmondható,
hogy a kora tavaszi-nyári időszak magas talajvíz állásai
időben kitolódtak augusztusig, de ezt követően drasztikus csökkenés következett be a talajvízszintek átlagos értékeit nézve. Ezen jelenségnek köszönhető, hogy a 2012es csapadékmentes aszályos év kevésbé volt kiegyenlített
talajvízjárás szempontjából. A vizsgált 4. év (2013) mintaszerű évnek tekinthető olyan szempontból, hogy a talajvízszintek a megszokott mélységekben vannak jelen
az évszaknak megfelelően. A vizsgált 4 éves időszakban
a 0-200 cm-en tartózkodó talajvízszint 2011 januárjában
érte el a maximális kiterjedését. A vizsgálat eredményeként elmondható, hogy 2011 ezen időszakban a síkvidéki területek 62,5 százalékán (28.206 km2) volt átlagosan
magasabban a talajvíz szintje (0-200 cm), ami a tavaszi
nagy mennyiségű feltöltő csapadéknak köszönhető.
Az eredményeink különböző korreláció-vizsgálatokhoz használhatók fel, mint például a csapadékmen�nyiség és a talajvízszint kapcsolata, a természetes és telepített erdők talajvízszint változására kifejtett hatása, a
humiditási, illetve ariditási indexek és a talajvízszint változása közötti kapcsolat elemzése. Mindezzel jellemezni
tudjuk a szélsőséges vízháztartási helyzetek kialakulásában meghatározó szerepet játszó talajvízjárás hatásait és
ok-okozati összefüggéseit.
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Absztrakt

A megújuló energiaforrások keresése Magyarország számára azért is
kiemelten fontos, mert hazánk szegény ásványi eredetű energiahordozókban. A megújuló energiaforrások tekintetében a nap, a szél,
a geotermikus energia és a biomassza terén Magyarország jelentős
potenciállal rendelkezik, és hazánkban a legjelentősebb megújuló energiaforrásként a biomassza jöhet számításba. A fenntartható
energiaellátás érdekében a megújuló energia aránya a primer energia felhasználásban várhatóan a mai 7%-ról 20% közelébe emelkedik 2030-ig (Nemzeti Cselekvési Terv 2010.) A biomassza jelentős
mértékű hasznosítása növelné Magyarország energiamérlegében a
biomassza arányt, valamint csökkenti az importfüggőséget (Kolhelb
et al. 2010.)
A dendromassza csoporthoz tartozó fás szárú energetikai ültetvényeken rövid idő alatt nagy mennyiségű faanyag termelhető. A megtermelt alapanyag alkalmas közvetlen elégetésre, elgázosításra, pirolízisre, etanol vagy metanol előállítására. Tehát hőenergiát, villamos
energiát (zöldáram) és biohajtóanyagot is előállíthatunk belőle. Mielőtt azonban a faanyagot felhasználnánk azt meg is kell termelni.

Abstract

The search for renewable energy sources in Hungary is also very important because our country poor in mineral fuels. The renewable
energy sources of sun, wind, geothermal and biomass in Hungary
has significant potential, and in our country the most important renewable energy source for biomass comes into consideration. For a
sustainable energy supply in the share of renewable energy in primary energy consumption is expected today from 7% to 20% rise
close to 2030 (National Action Plan 2010). The use of biomass significantly increased energy balance of Hungary in the biomass ratio
and reduces the dependence on imports (Kolhelb et al., 2010).
Woody energy plantations belonging to the group dendromass in a
short time a large amount of wood produced. The produced material
is suitable for direct combustion, gasification, pyrolysis, producing
ethanol or methanol. Therefore thermal energy, electricity (green
electricity) and biofuels can also be obtained from it. However, before the wood we used it must also produce.

Keywords: energy plantations, poplar, biomass

Kulcsszavak: energetikai faültetvény, nemesnyár,
biomassza

Bevezetés
A nyárfatermesztéssel kapcsolatban az ültetvényszerű nyártermesztés legfontosabb meghatározása Tóth B.
(1978) nevéhez fűződik. Megfogalmazása szerint az ültetvényszerű fatermesztés alapvető jellemzője kell, hogy
legyen a termőhely és a fajták kellő összehangolása, a
fatermést fokozó és a termés biztonságát növelő műveletek rendszeres és következetes alkalmazása. E két lényeges kapcsolatrendszeren alapulva a termesztéstechnológiai előírások szigorú betartásával a termőhelyben
és az adott nyárfajtában rejlő fatermési potenciál maximális érvényre juttatására törekszik. Gazdasági célja,
rendeltetése a fatermesztés technológiai színvonalának
olyan mértékű emelése, amely adott nagyságú területen, s az ökológiai feltételek szabta határokon belül a
legnagyobb fatermést és ebből következően a legnagyobb tiszta jövedelmet eredményezi minél rövidebb
időtartamon belül, ugyanakkor, minél kisebb befektetéssel és kockázattal (Tóth, 2006).
Az utóbbi években az Európai Unió szintjén is különös figyelmet fordítanak a rövid vágásfordulójú ener106

giaerdőkre és ezen belül a nyárak termesztésére (Aylott
et al., 2008; Bunn et al., 2004; Kauter et al., 2003; Pellis
et al., 2004). A fajtanemesítés általában kettős célt
szolgál. Egyrészt a nagyobb ellenállóság biztosítását,
másrészt a jó minőségű nagyobb fatérfogat nyerését.
A rövid vágásfordulójú energetikai célú faültetvények
létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatban számos példát találhatunk a világban. Európában: Svédországban,
Németországban, Nagy-Brittaniában, Horvátországban, Szerbia és Montenegróban, Finnországban, Magyarországon találhatunk intenzív kísérletezést. Ezekben az országokban elsősorban fűz, nyár, akác, nyír és
éger klónokkal végeznek vizsgálatokat (Ivelics, 2006).
Az olasz kutatások szerint a rövid vágásfordulójú
energetikai célú nemesnyár klónok hozama – a 2. évtől
kezdődően – 30-50 t/ha/év élı nedves dendromasszát
szolgáltat (Spinelli – Hartsough, 2001).
Angliában Armstrong et al. (1999) kísérletei rövid vágásfordulójú nemesnyár ültetvényeken biztató
eredményeket ért el. ’Beaupré’, ’Trichobel’, ’Boelare’
klónokkal folytatott kísérleteket 1,0x1,0, 2,0x2,0 m hálózatban, amelyek alapján megállapította, hogy a kisebb

növőtér, vagyis a kisebb tőtávú és sortávú faültetvények Anyag és módszer
szolgáltatnak nagyobb hozamot. Kutatásaik szerint a
’Boelare’ klón érte el a legnagyobb hozamot, 13,6 odt/ Kísérleti terület bemutatása:
Kutatásunk során vizsgálatainkat 2 helyszínen véha/év dendromasszát szolgáltatott.
Szerbia és Montenegróban hasonlóan, mint hazánk- geztük el. Az egyik kísérleti energetikai ültetvény a
ban fűz, nyár és akác fafajokkal is végeznek kísérletek NAIK Erdészeti Tudományos Intézet Bajti Nemesítő
energetikai célú faültetvényekben. Kutatásaik alapján, a Telepén létesült 2007 áprilisában. A kísérlet típusát
rövid vágásfordulójú nemesnyár faültetvények esetén, tekintve, 1 tényezős, 65 kezeléses, véletlen blokk ela drasztikusan megnövelt hektáronkénti tőszám ese- rendezésű kísérlet, melyet 3 ismétlésben telepítettek.
tében a biomassza produkció lecsökken, viszont nagy A kísérletben 53 nemenyár, 6 fekete nyár, 4 fehér fűz,
hozamok érhetők el 30-40 ezer hektáronkénti tőszám 1 kosárkötő fűz klón, valamint akác került kiültetésre
esetén. A legjobb nemesnyár klónok 1 éves biomas�- 3 m-es sortávolság és 40 cm-es tőtávolság, illetve egysza produkciója 38 ezer telepítési tőszám esetében 23, 9 soros, 100 egyedet tartalmazó parcellák kialakításával.
Talajtípúsát tekintve gyertyános tölgyes klímába tartoodt/ha volt. (Orlovic – Klasnja, 2004.)
Hollandiában és Belgiumban nemesnyár és fűz zó, többletvízhatástól független, középmély termőrétefaültetvényekkel folytatnak kísérleteket. Elsősor- gű, agyagos vályog fizikai féleségű, öntés erdőtalaj.
A celldömölki nemesnyár-akác kísérleti energetikai
ban energiatermelés céljára telepítenek rövid vágásfordulójú dendromassza ültetvényeket, amelye- ültetvény mintegy 4 hektár kiterjedésű (akác 2,5 hektár,
ket kis és közepes teljesítményű, fa bázisú hő- vagy nemesnyár 1,5 hektáron található az ültetvényben), és
villamosenergiatermelő egységekbe szállítanak. A megtalálható számos, az intézet által energetikai haszfűz ültetvények 7-16 odt/ha/év dendromaszát szol- nosításra alkalmasnak ítélt kísérleti nemesnyár klón
gáltatnak, emellett a nemesnyár állományoknak va- és fajtajelölt. Talajtani adottságait figyelmeb véve zárt
lamivel alacsonyabb az éves biomassza produkciója. tölgyes klímába tartozó, többletvízhatástól független,
középmély termőrétegű, homokos vályog fizikai félesé(Laureysens et al., 2003).
Franciaországban a genetikai és gazdálkodói aspek- gű, rozsdabarna erdőtalaj.
tusokat figyelembe véve a nemesnyár fajok alkalmasak
rövid vágásfordulójú energetikai faültetvény telepíté- Mérési módszerek:
2015. november 16-án növekedés- és hozammérésesére. A kutatások a 80-as évektől kezdődtek, az ültetvények dendromassza hozama átlagosan 8-12 t száraz- ket folytattunk a celldömölki kísérleti energetikai ültetvényben. A növekedésméréseket a következő nemesnyár
anyag hektáronként (Berthelot et al., 2000).
Az energetikai ültetvények hazai hozamadatairól fajtákon és fajtajelölteken végeztük el: Populus ×
nagy szórással beszélhetünk, mert elsősorban, termő- euramericana ’I-214’ (ám), Populus × euramericana
hely, fafaj, klón technológia függő. Becslési alapnak el- ’Kopecky’ (ám), Populus × interamericana ’Sv-487’
NEMESNYÁR-FŰZ
ENERGETIKAI
(bfj),KÍSÉRLET,
PopulusBAJTI
× euramericana ’Sv-778’ (bfj), Populus
fogadhatjuk, hogy közel 8-15 at évi hozamra
alapozott
euramericana
’Sv-879’ (bfj), Populus maximowiczii
üzleti terv nagy biztonsággal teljesíthető (Csiha,
2008).
Telepítés
ideje: 2007×
április
11 - 13.
Hálózat: 3,00 m×
x 0,40
m
Populus
×
berolinensis
’Kornik-21’ (bfj), Populus
A minirotációs energetikai célúKísérlet
faültetvények
átlagos
típusa: 64 kezeléses, 1 tényezős, 3 ismétléses, véletlen blokk elrendezésű kísérlet
Sorok száma
ismétlésenként / egyedszám
soronként (darab):
66 /(kk).
100
deltoides
’745’
A kiválasztott fajták, illetve fajtajehozama 15-45 élő nedves t/ha/év-ig, 5-25
odt/ha/év-ig
Egyedszám ismétlésenként / teljes kísérletben (darab): 6600 / 19800
löltek
parcelláiban
magasság és átmérő méréseket folyterjedhet, a termıhely, a klíma, a fafaj ésTerület
a termesztésismétlésenként / teljes terület
(hektár):
0,792 / 2,376
tattunk, illetve felmértük az egyes töveken a sarjaztatást
technológia függvényében. (Marosvölgyi, 1995)
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SZEGÉLY

FLEVO (933)

POPULUS NIGRA (79)

SV1-76

92-5/8 (484)

POPULUS NIGRA (FADDI KLÓNKEVERÉK)

MONVISO

POPULUS NIGRA (53)

DRÁVAMENTI

I 4/59

4 (778)

SV1-67 (874)

AF-6

I-273

SV2-29 (882)

SV1-64 (871)

AF-2

92-5/2 (490)

SV2-35 (887)

4 B (650)

SV2-23 (879)

DORSKAMP (935)

KÍSÉRLETI FŰZ-2

POPULUS NIGRA (80)

I 45/51

73-5/54 (769)

S-1-11 (620)

SV2-38 (889)

PANNÓNIA

72-3/138 (718)

KOLTAY

SV2-31(883)

9 (780)

BÉDAI EGYENES

73-5/5 (745)

SV2-40 (891)

SV2-36 (888)

H-328

565-201 (656)

KOPECKY

POPULUS NIGRA (27)

73-5/8 (762)

SV1-49 (867)

SV2-39 (890)

SV2-33 (885)

73-5/33 (761)

KÍSÉRLETI FŰZ-1

72-3/63 (717)

72-1/155 (784)

SV1-74 (877)

APRÓLEVELŰ

S 298-8

SV2-34 (886)

101 /76-18/ (800)

MC (640)

DURVAKÉRGŰ

POPULUS NIGRA (33)

ADONIS

SV1-10 (861)

I-214

SV2-26 (881)

TRIPLÓ

92-5/5 (487)

RÁBAMENTI

SZEGÉLY

73-5/30 (764)

III. ismétlés
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1. ábra: 65 fajtás nemesnyár-fűz-akác energetikai kísérlet, Bajti
Forrás: Saját szerkesztés
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I-‐214  -‐  100  db

Triplo  -‐  100  db

I-‐214  -‐  100  db
Kornik-‐21

745

Kopecky  -‐  100  db

745

Triplo  -‐  100  db

745

745

871

Kerítés

778  ?

Maradék  keverten

Maradék  keverten

2. ábra: Nemesnyár energetikai kísérlet, Celldömölk
Forrás: Saját szerkesztés
követően fejlődött hajtások számát, valamint azok
hosszát és átmérőjét. A kiválasztott fajták esetében 5
mintát vettünk 3 ismétlésben; a motorfűrésszel kidöntött tövek súlyát digitális halmérleg segítségével lemértük. A növekedésmérés és hajtásképzés értékelés felvételi adatait statisztikai módszerekkel értékeltük.

3. ábra: Nemesnyár fajta
döntése motoros fűrésszel
Forrás: Saját szerkesztés

történt. A mérést követően meghatároztam az adott
nyár klón megmaradási arányát. A ledöntött hajtások
hosszát, valamint tőátmérőjét szintén lemértem. A növekedés és hozamméréseket három ismétlésben végeztem el; minden egyes ismétlésben öt-öt fa került értékelésre.

4. ábra: Hajtások hosszúságának felvétele
Forrás: Saját szerkesztés

December 7-én növekedés- és hozamméréseket
folytattunk a Bajti kísérleti energetikai ültetvényben.
Az elvégzett mérések a Celldömölkön létesített energetikai ültetvényben végzettekkel azonosak voltak. A
növekedésméréseket a következő nemesnyár fajtákon
és fajtajelölteken végeztük el: Populus × euramericana
’I-214’ (ám), Populus × euramericana ’Kopecky’ (ám),
Populus × interamericana ’Sv-487’ (bfj), Populus ×
euramericana ’Sv-778’ (bfj), Populus × euramericana
’Sv-879’ (bfj), Populus nigra ’27’ (kk), Populus deltoides
’745’ (kk). A hozammérés mintafák döntésével, illetve
azok súlyának digitális mérleggel történő lemérésével
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487  -‐  100  db

I-‐214  -‐  20  db

Nemesnyár  energetikai  kísérlet,  Celldömölk
Létesítés  ideje:  2009.  Tavasz

Maradék

Kopecky  -‐  100  db

745

7.

I-‐214

487  -‐  100  db

879  -‐  100  db

6.

I-‐214

745

5.

879  -‐  100  db

656  -‐  100  db

4.

I-‐214

I-‐214

3.

656  -‐  100  db

2.

I-‐214

Koltay

1.

Pannónia

Eredmények
A hazánkban telepítésre engedélyezett nemesnyárak
között olyanok is találhatók, amelyeket fiatalkori növekedési erélyük és jó sarjadzóképességük alkalmassá
tesz energetikai felhasználásra. A nemesítési és termesztési kísérletek alapján energetikai hasznosításra legalkalmasabb, ígéretes nemesnyár-fajták: Triplo,
Adonis, Koltay, I-214, és a Pannonia nyár. Általában az
üde, levegős, tápanyagban gazdag talajokat kedvelik.
Elviselik az időszakos vízborítást is. A nyárfatermesztés eredményességét leggyakrabban a talaj tömörsége,

rossz szellőzése, az esetleges sófelhalmozódás és a pangó vízborítás kialakulása gátolja. Bizonyos körülmények között az őshonos nyárak (fehér és szürke nyár) is
alkalmasak energetikai ültetvények létesítésére, de erre
a célra elsősorban a mesterséges keresztezéssel létrehozott, majd vegetatív úton szaporított szelektált fajták
lehetnek alkalmasak. A hazai kísérletekben – négyéves
vágásfordulót figyelembe véve – 12-17 tonna/hektár/év
dendromassza hozamot érnek el (Marosvölgyi, 1996).
A Bajti Nemesítő Telepén beállított energetikai faültetvény kiválasztott fajta és fajtajelöltjeinek növeke-

egyik fajta, nevezetesen a 487-es fajtajelölt megmaradási %-a mindössze 62% volt, ami igen gyengének tekinthető. A hektáronként tényleges hozam értékeit pedig a
3 éves vegetációs ciklussal osztva kapjuk meg a fajtákra
és fajtajelöltekre vonatkozó éves hozamok hektáronkénti tonnában kifejezett hozamát.
A hozammérés során gyűjtött faanyagminták nedvesség- és szárazanyagtartalmának laboratóriumi meghatározását a NAIK Erdészeti Tudományos Intézetének Sárvári Ökológiai Laboratóriumában végeztem. A
faanyagmintákat szárítószekrényben történő 48 órás

1. táblázat: Növekedési vizsgálat eredményei, Bajti
a,b,c: Az azonos betűt tartalmazó genotípusok kísérleti átlaga között szignifikáns különbség nincs (pl.: a és ab
között). Ott viszont ahol nincs betűbeni átfedés (pl.: a és bc), már van szignifikáns differencia az átlagot között.
Vizsgált paraméterek
Átlagos súly (kg)
Átlagos magasság (m)
Átlagos átmérő (mm)
Tövenkénti átlagos
hajtásszám (db)
Legnagyobb hajtás hossza
(m)
Legnagyobb hajtás átmérője
(mm)

Nemesnyár fajta és fajtajelöltek
879
4,90
b
3,10
ab
23,38
a

487
8,09
b
3,56 ab
30,75 a

27
6,55 b
2,80 b
16,44 a

I 214
6,09
b
3,93
a
29,34 a

778
13,47 a
3,71 ab
27,63 a

745
Kopecky
5,03
b 3,17 b
3,15 ab 3,00 ab
26,05 a 21,73 a

4,73

6,53

12,47

4,47

7,40

4,00

bc

bc

a

bc

b

c

4,53

7,24

7,05

6,32

7,06

8,54

6,27

7,68

101,00

77,60

53,45

82,15

97,70

58,34

58,10

bc

Forrás: Saját szerkesztés
dési erélyét tartalmazza a 1. táblázat. A meghatározott
nemesnyár fajtákból háromszoros ismétlésben öt-öt fa
adatait vettük fel majd ezen mért adatokat átlagoltuk a
kiértékelés során. Az átlagsúlyt figyelembe véve a kiemelkedő értéket a 778-as fajtajelölt adta 13,47 kg-mal.
A többi fajta és fajta jelölt átlagos értékkel bírt. 3-4 m
között volt az átlagos magassága a kidöntött töveknek,
az I214 majdnem elérte a 4 m magasságot. A tövek átmérőjét digitális tolómérővel mértük le és mm-ben határoztuk meg. A két legnagyobb átmérőjű fajta a 487-es
és az I214-es volt 30 mm körüli átmérővel. A legkisebb
átmérővel pedig a 27-es fajtajelölt rendelkezett, de ez a
fajta hozta a legtöbb hajtásszámot átlagosan tövenként
12, 47 darabbal. A többi faja és fajtajelölt tövenként átlagosan csak 4 és 7 közötti hajtást hozott. A kiválasztott egyedek közül a legnagyobb hajtása 8,54 méterrel a
778-as fajtajelöltnek volt. A legnagyobb hajtás átmérőt
pedig a 879-es fajtajelöltnél mértük 101 mm-rel.
A kísérlet hároméves vegetációs időszaka alatt képzett, egy hektárra vonatkoztatott fás dendromassza hozamát mutatja a kiválasztott fajta és fajtejelöltek 2013 és
2015 közötti hozama. A hozammérések eredményeiben
(2. táblázat) elsőként a kiválasztott fajta és fajtajelöltek
átlagos tősúlyának meghatározása után a terület nagyságát figyelmebe véve meghatároztuk a hektáronkénti hozamot tonnában kifejezve. Ahhoz hogy tudjuk a
tényleges hozamot figyelmeb kell vennünk a nemesnyár
fajtákra és fajtajelöltekre vonatkozó megmaradási %-ot,
ami átlagosan 80 és 90% között változott, de sajnos az

szárítást követően ledaráltuk, majd egy speciális mérlegen meghatároztuk a száraz minták abszolút szárazanyag-tartalmát. A faanyag víztartalma az élőnedves
állapothoz képest a fa tömegének akár 50%-át is elérheti, melyet a 2 táblázat abszolút szárazanyag tartalom
oszlopa mutatja. A nedvességtartalom adatok ismeretében meghatároztam a kísérletben gyűjtött nyár fajták
és kísérleti klónok hektáronkénti atrotonnában mért
hozamát.
A táblázat adatai alapján jól látható, hogy a 778-as
fajtajelölt, a többi kiválasztott fajtához képest kiemelkedő produktummal rendelkezett és több mint kétszeres
(13,99 at/ha) hozamot ért el. Átlagos hozam adatokkal
rendelkeznek a 879-es, 487-es, 27-es és az I214-es fajtajelöltek közel 6-7 at/ha termésmennyiséggel. A kísérletben szereplő nyárfajták és fajtajelöltek hozama,
külföldön, különböző nyárfajokkal és klónokkal létesült kísérletek hozamadataival összevetve, átlagosnak
tekinthető (5,3 t/ha/év (Dillen et al., 2013), 1,52- 7,22
t/ha/év (Verlinden et al., 2013). A leggyengébb növekedést a Kopecky produkálta, hozama elérte a 4 at/ha-t.
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a kísérlet egy közepes
termőhelyen, többletvízhatástól mentes, középkötött talajon létesült, valamint a területen tápanyagutánpótlás,
illetve dugványozást követő beöntözés nem történt.
A kísérlet másik helyszínén elért növekedési mutatókat a 3. táblázat adatai mutatják. Az átlegsúlyt figyelembe véve a legnagyobb súlyt a 745-ös fajtajelölt érte el,
ami Bajtiban található kísérletben elért eredmény öt109

Fajták

Átlagos
tősúly
(kg)

Hektáronkénti
hozam (t/ha)

Megmaradási %

879
487
27
I 214
778
745
Kopecky

4,90
8,09
6,55
6,09
13,47
5,03
3,17

40,64
67,17
54,39
50,54
111,77
41,73
26,34

91,00
62,00
92,00
82,00
82,00
81,00
90,00

Abszolút
Hektáronkénti Éves hozam
Éves hozam
szárazanyag
tényleges ho- hektáronként
hektáronként
tartalom
zam (t/ha)
(t/ha/év)
(at/ha)
(%)
36,98
41,65
50,04
41,44
91,65
33,80
23,70

12,20
13,74
16,51
13,68
30,25
11,15
7,82

6,06
6,23
7,40
5,88
13,99
5,16
4,00

49,68
45,35
44,82
43,02
46,26
46,30
51,18

Forrás: Saját szerkesztés
szöröse. A többi fajatejelölt is megközelítette a 10 kg-os
átlagsúlyt. A nemesnyár fajta illetve fajtajelöltek magassága meghaladta a 4 m-es magasságot és ismét kiemelkedő eredmányt 6,69 m-t ért el a 745-ös fajtajelölt. Az
átlagos átmérő legnagyobb értékét 55,13 mm szintén
a 745-ös fajtajelölt produkálta, mindazonáltal a többi
fajta és fajtajelölt is meghaladta a 30 mm-t. A 879-es és
a 487-es fajtajelölt hozta a tövenként legtöbb hajtásszámot (5 db), a legkevesebbet pedig a 745-ös fajtajelölt
adta. A legnagyobb hajtás hosszt a 879-es fajtajelöltnél
mértük, de a kiválasztott fajta és fajtajelöltek többsége
elérte a 10m-es hosszúságot. A legkisebb hajtás átmérője a 778-es fajtajelöltnek volt 80,48 mm-rel, míg a többi fajta és fajtajelölt mind meghaldta a 100 mm-t, ezek
közül is kiemelkedő az I214-es a 133,73 mm-es hajtás
átmérővel.
A celldömölki energetikai nemesnyár kísérlet hozammérésének eredményeit foglalja magába a 4. táblázat. Öszsehasonlítva avizsgálat másik helyszínén mért
adatokkal jól látszik, hogy a celldömölki eredmények
jobbak a Bajtiban mért eredményeknél. Az átlagos tő
súly közel 9 és 18 kg között változott, ezáltal a hektáronkénti hozam is jóval több mint 100 t/ha fölött volt, kivéve a gyengébb hozammot hozó Kopecky és 778-as faj-

tajelölt esetében. A megmaradási % jóval alacsonyabb
volt, 90% körüli megmaradás csak a 879-es, I214-es és
a Kornik esetében tapasztaltunk. A celldömölki kísérlet
4 éves vegetációs időszakot foglal magába. Ennek is köszönhető, hogy nagyobb eredményeket mértünk a bajtis
kísérlettel szemben. Ha a hektáronként éves hozamból,
visszaszámoljuk az minták nedvességtartalmát, akkor
kapjuk meg a kísérletben szereplő nemesnyár fajták és
fajtajelöltek hektáronkénti éves hozamát atrotonnában.
A legkisebb hozamokat a Kopecky és a 778-as fajta, illetve fajtajelölt produkálta az 5 at/ha/év eredménnyel,
ami hazai körülmények között átlagosnak mondható.
Több mint 10 at/ha termésmennyiséget ért el a következő 3 fajta: 879-es, I214 és a Kornik. Ezek közül is a
legnagyobb hozamot termő fajta a Kornik volt a 13,22
at/ha éves produktumával.

Következtetések, javaslatok
Egy ültetvény esetében, mely egyértelműen a faanyag termesztésének céljából jött létre, kötelességünk
a hozamot maximalizálni, ennek pedig a leghatékonyabb módja, ha minél jobb szaporítóanyagot használunk, valamint ennek a fajtának a termesztéséhez

3. táblázat: Növekedési vizsgálat eredményei, Celldömölk
a,b,c: Az azonos betűt tartalmazó genotípusok kísérleti között szignifikáns különbség nincs (pl.: a és ab között).
Ott viszont ahol nincs betűbeni átfedés (pl.: a és bc), már van szignifikáns differencia az átlagot között.
Vizsgált paraméterek
Átlagos súly (kg)
Átlagos magasság (m)
Átlagos átmérő (mm)
Tövenkénti átlagos
hajtásszám (db)
Legnagyobb hajtás hossza
(m)
Legnagyobb hajtás átmérője
(mm)

Forrás: Saját szerkesztés
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Nemesnyár fajta és fajtajelöltek
879
14,50 ab
4,34
b
31,68 b

487
16,39 ab
4,26
b
35,24 b

Kopecky
8,98
b
4,31
b
39,97 ab

I 214
15,67 ab
4,86
b
38,66 ab

Kornik
778
17,41 ab 9,67 ab
4,41
b 4,32 b
33,99 b 32,81 b

745
18,65
a
6,69
a
55,13
a

5,00

5,47

3,13

4,47

4,47

2,80

ab

a

ab

ab

ab

3,57

ab

11,42

10,03

9,53

10,44

10,68

9,54

10,78

104,52

121,17

121,50

133,73

112,21

80,48

105,43

b

4. táblázat: Hozammérések eredményei, Celldömölk

Fajták

Átlagos
tősúly
(kg)

Hektáronkénti
hozam (t/ha)

Megmaradási
%

879
487
Kopecky
I 214
Kornik
778
745

14,50
16,39
8,98
15,67
17,41
9,67
18,65

120,39
136,04
74,51
130,07
144,50
80,30
154,78

96,00
50,00
65,00
88,00
91,00
67,00
53,00

Éves
Hektáronkénhozam hekti tényleges
táronként
hozam (t/ha)
(t/ha/év)
115,57
68,02
48,43
114,46
131,49
53,80
82,04

23,11
13,60
9,69
22,89
26,30
10,76
16,41

Abszolút
szárazanyag
tartalom (%)

Éves hozam
hektáronként
(at/ha/év)

49,40
47,63
51,89
47,69
50,28
48,60
50,54

11,42
6,48
5,03
10,92
13,22
5,23
8,29

Forrás: Saját szerkesztés
használt technológiai színvonalat emeljük, hiszen így
lehetőségünk van az adott terület termőhelyi adottságainak minél magasabb szintű kihasználására, ez pedig
értelemszerűen a fatermés növekedését idézi el.

Összefoglalás

A standard fajtához képest több fajtajelölt is magasabb hozamot produkált a vizsgált kísérletekben (Sv778, Sv-879, Kornik-21). Az egyes nemesnyár fajták
között adott termőhelyen esetenként jelentős hozamkülönbség tapasztalható, ezért a termőhelynek legmegfelelőbb fajta kiválasztása döntően meghatározza az
ültetvény produktivitását.

Köszönetnyilvánítás
Szeretnék köszönetet mondani elsősorban mentoromnak Dr. Benke Attilának, aki segítette munkámat
és tanáccsal látott el. Köszönet illeti az ERTI Sárvári Kísérleti Állomás minden munkatársát és a Bajti Kísérleti
Telep dolgozóinak szíves segítségükért.

Felhasznált irodalom
Armstrong A. – Johns C. – Tubby I. (1999): Effects of spacing and
cutting cycle on the yield of poplar grown as an energy crop. In: Biomass
and Bioenergy (17) 305-314. pp.
Aylott, M. J. – Casella, E. – Tubby, I. – Street, N. R. – Smith, P. –Taylor, G.
(2008): Yield and spatial supply of bioenergy poplar and willow
Berthelot, A. – Ranger, J. – Gelhaye, D. (2000): Nutrient uptake and
immobilization in a short-rotation coppice stand of hybrid poplars in
north-west France. Forest Ecology and Management, (128) 167-179. pp.
Bunn, S. M – Rae, A. M. – Herbert, C. S. – Taylor, G. (2004) Leaf-level
productivity traits in Populus grown in short rotation coppice for biomass
energy. Forestry 77: 307-323. pp.
Csiha I. (2008): Biomassza-potenciál az erdőtől a fás szárú energetikai
ültetvényig. Erdészeti Lapok, CXLIII. évfolyam, 2008. július-augusztus, 211212. pp.
Dillen, S. Y. – Djomo, S. N. – Al Afas, N. – Vanbeveren, S. – Ceulemans,
R. (2013): Biomass yield and energy balance of a short-rotation poplar
coppice with multiple clones on degraded land during 16 years Biomass and
Bioenergy, 56: 157-165. pp.
Ivelics R. (2006): Minirotációs energetikai faültetvények termesztéstechnológiájának és hasznosításának fejlesztése. Doktori értekezés. Sopron.
Kauter, D. – Lewandowski, I. – Claupein, W. (2003): Quantity and
quality of harvestable biomass from Populus short rotation coppice for solid
fuel use – a review of the physiological basis and management influences.
Biomass and Bioenergy 24: 411-427 pp.

Kohlheb, N. – Pataki Gy. – Porteleki A. – Szabó B. (2010): A megújuló
energiaforrások társadalmi hasznosságának értékelése. Tanulmány. ESSRG
Kft. 48 p.
Laureysens, I. – Deraedt, W. – Indeherberge, T. – Ceulemans, R.
(2003): Population dynamics in a 6-year old coppice culture of poplar. I.
Clonal differences in stool mortality, shott dynamics and shoot diameter
distribution in relation to biomass production. In: Biomass and Bioenergy.
(24) 81-95. pp.
Marosvölgyi B. (1995): Energetikai célú és a racionális földhasznosítást
is szolgáló faültetvények komplex vizsgálata. Kutatási jelentés. Erdészeti és
Faipari Egyetem. Sopron, 28-31. pp.
Marosvölgyi B. (1996): Az energetikai ültetvények létesítése és hasznosítása. In: Körmendi Péter – Pecznik Pál (szerk.): Megújuló energiaforrások hasznosítása. 1996. október 10. Gödöllő. FM Műszaki Intézet, Gödöllő,
GATE, 49-55. pp.
Nemzeti Cselekvési Terv (NCsT) (2010): Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve a 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról.
Orlovic, S. – Klasnja, B. (2004): Short rotation plantations with high
plant density. Alföldi Erdıkért Egyesület, Kutatói Nap. Tudományos eredmények a Gyakorlatban. Alföldi Erdőkért Egyesület. Kecskemét
Pellis, A. – Laureysens, I. – Ceulemans, R. (2004): Growth and production
of a short rotation coppice culture of poplar. I. Clonal differences in leaf
characteristics in relation to biomass production. Biomass and Bioenergy,
27: 9-19. pp.
Spinelli R. –Hartsough B. R. (2001): A survey of Italian chipping
operations. In: Biomass and Bioenergy, (21) 433-444. pp.
Tóth B. (1978): Különleges termőhelyi adottságok. In: Keresztesi B.
(szerk): A nyárak és a füzek termesztése. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.
95-105. pp.
Tóth B. (2006): Nemesnyár-fajták ismertetője. Agroinform Kiadó. Budapest
Verlinden, M. S. – Broeckx, L. S. – Van den Bulcke, J. – Van Acker, J.
– Ceulemans, R. (2013) Comparative study of biomass determinants of 12
poplar (Populus) genotypes in a high-density short-rotation culture. Forest
Ecology and Management, 307: 101-111. pp.

111
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Absztrakt

A tenyésztett halak esetében óriási szerepe van az azokat érő stressz
okozta változások ismeretének, ugyanis az elhúzódó stressz jelentősen
befolyásolhatja a halak ellenálló, illetve szaporodó képességét. Süllők
esetében ez a kérdés különösen fontos, mivel egy relatíve új faja az
intenzív haltermelésnek és kevés adat található róluk a stressz tekintetében. Kísérletünkben süllő ivadékok szállítás hatására mutatott
stresszválaszát vizsgáltuk tóból intenzív rendszerbe történő áthelyezés alkalmával. A stresszválasz alakulását nyálkából mért glükóz,
lizozim, immunglobulin és összfehérje szintek tanulmányozásával
vizsgáltuk. A mintavételeket négyszer végeztük el: az áthelyezés előtt,
illetve 1, 6 és 24 órával utána. A kísérlet során egyértelműen megállapítható volt, hogy a halak szállítása megváltoztatja a nyálkában
található glükóz, immunglobulin és összfehérje koncentrációt, melyek
24 óra elteltével közel a kiindulási szintre tértek vissza. A lizozim
mennyisége csak 24 óra elteltével tért el szignifikánsan az áthelyezés
előtti szinttől.

Kulcsszavak: stressz, süllő, immunválasz, nyálka

Bevezetés
A stressz egy elkerülhetetlen komponense, és egyik
fő problémája a fogságban tartott állatok modern tenyésztési gyakorlatának. Általában a stresszválasz a
neuroendokrin rendszer aktiválódásának hatására bekövetkező metabolikus és fiziológiai változásokkal jellemezhető. Egy stresszhatásra válaszolva a hipotalamuszhipofízis-mellékvese tengely gyors aktivációja indukálja
a neuromediátorok és stresszhormonok termelődését,
mint például az adrenalinét, noradrenalinét, vagy a
kortizolét. Ezen molekulák hatnak a só-víz háztartásra,
a hematológiára, csakúgy, mint a metabolikus szintekre.
Nevezetesen olyan útvonalakat aktiválnak, amik növelik
a plazma glükóz szintjét azért, hogy az állatnak további
energiaforrást biztosítsanak a fennálló stressz leküzdéséhez (Douxfils et al., 2011) (1. ábra). Ha a stresszhatás
hosszútávon éri a halakat, az negatív hatással lehet
számos szaporodással és tenyésztéssel kapcsolatos paraméterre, illetve a betegségekkel szembeni ellenálló
képességre (Kormos, 2003). Ezért a tenyésztett halak
halálozásának elkerülése és termékenységük javítása ér112

Abstract

In case of cultured fish, it plays a major role to know the effects of
stress because prolonged stress can significantly affect the resistance
and the productivity of fish. For pikeperch, this issue is particularly
important because as a relatively new species in intensive breeding
only little information can be found about their stress responses. In
our work we analysed stress responses of pikeperch juveniles during
transportation from pond to intensive system. We examined stress
responses by measuring glucose, lysozyme, immunoglobulin and total protein levels in mucus. The sampling was carried out four times:
once before transport, and 1, 6 and 24 hours after it. At the end of
the experiment, it was clear that the transport of the fish changes the
glucose, immunoglobulin and total protein concentration in mucus
that returned almost to the initial levels after 24 hours. The amount
of lysozyme was significantly different only 24 hours after the transport.

Keywords: stress, pikeperch, immune response, mucus

dekében, szükség van a fiziológiai állapotuk megfigyelésére, beleértve a stressz állapotot. A stresszhatások halak
tartására gyakorolt hatásának megértése olyan gyakorlatok alkalmazásához vezethet, ami csökkenti a stresszt és
annak káros hatásait (Haiyun et al., 2015). Mivel a süllő
az utóbbi időben kezdett egyre nagyobb szerepet kapni az intenzív haltermelésben, így kevés irodalmi adat
található róluk, ezért e faj esetében különösen fontos a
termelési folyamatok fejlesztése és a stresszválaszok tanulmányozása. Jelen munkánk célja az volt, hogy megállapítsuk, hogyan hat a süllő stresszválaszára a gyakorlatban alkalmazott áthelyezési folyamat. A halakat
tóban tartották és egy intenzív rendszerbe helyezték
át. Emellett megvizsgáltunk azt is, hogy lehetséges-e a
stresszhatást az immunrendszer első védelmi vonalán, a
hal bőrén található nyálkából kimutatni.

Anyag és módszer
Kísérleti körülmények:

A mintavételt Ócsárdon, a H&H Carpio Halászati
Kft-ben végeztük. Négy alkalommal vettünk mintát,

1. ábra: A halak stresszválasza
Forrás: Mazeaud et al., 1977
minden alkalommal 8 halból. Az első mintavétel a süllő
ivadékok tóból intenzív rendszerbe történő áthelyezése
előtt történt, majd 1 órával, 6 órával és 24 órával az áthelyezés befejezése utána ismételtük meg a mintavételt.
A kísérlet során 13,2 cm átlagos testhosszúságú és 15,9 g
átlagos testtömegű, vad vonalú ivadékokat használtunk.
A tó hőmérséklete 3,5°C volt, a medencéké pedig 7,8°C
Az áthelyezéshez használt tartályokban a vízhőmérséklet megegyezett a tó hőmérsékletével, a 100% feletti oxigén oldottságot kerámia porlasztókkal biztosították.

Nyálkaminta vétele:

A halak stresszválaszát jellemzően vérből szokás
vizsgálni, ám a kísérletben résztvevő süllő ivadékok kis
méretük miatt ezt nem tették lehetővé. Ezért alternatív
megoldásként a nyálka vizsgálatát választottuk, ám ez
némi fejlesztést és változtatást igényelt az alkalmazott
mérési módszerekben.
A mintavételt Sanchooli és mtsai (2012) által publikált módszer alkalmazásával végeztük. A halakat
zárható műanyag zacskókban 5 ml 50 mM-os NaCl
oldatban 5 percig rázogattuk, hogy a nyálka leoldódjon. Az így nyert oldatot centrifuga csövekbe helyeztük
át, majd 2800rpm-en 15 percig centrifugáltuk. A felülúszót átszívtuk új csövekbe, majd a mérésekig -70°Con tároltuk.

Glükóz koncentráció meghatározása:

A glükóz koncentráció glükóz diagnosztikai reagens készlettel határoztuk meg, ami Trinder reak-

ción alapuló enzimatikus kolorimetriás vizsgálat. A
glükóz-oxidáz a glükózt glükonsavvá oxidálja, melléktermékként hidrogén-peroxid keletkezik. A hidrogén-peroxidból peroxidáz hatására keletkező atomos
oxigén jelenlétében a munkaoldatban található fenol
és 4-aminofenazon vöröses kininoiminné egyesül. Ez
határozható meg kolorimetriás módszerrel.
A méréshez glükóz diagnosztikai reagens készletet (Fluitest GLU, Reanal) használtunk, mely során
vak oldatként a készletben található munkaoldatot
használtuk, standardként pedig 5,5 mmol/l koncentrációjú glükóz oldatot. Küvettákba mértünk 1000µlt a munkaoldatból, majd hozzáadtunk 10-10 µl-t a
standard oldatból, illetve a nyálkamintákból. Keverés
után 25°C-on 30 percig inkubáltuk őket, majd a vakkal szemben leolvastuk az abszorbanciát 546 nm-en.
Az abszorbancia értékekből az alábbi képlettel számoltuk ki a minták glükóz koncentrációját:

y=

Aminta.X
Astandard

,

ahol x a standard oldat ismert koncentrációja (5,55
mmol/l), y pedig a nyálka minták koncentrációja.

Lizozim koncentráció meghatározása:

A lizozim a legkiemelkedőbb tagja azon glikozidáz,
vagy glikohidroláz enzimeknek, melyek a glikozil
csoport szállítását katalizálják vízben, Az élő szerve113

zetekben a lizozim katalizálja a Gram-pozitív baktérium sejtfal poliszacharid komponensének hidrolízisét.
Ezt úgy hajtják végre, hogy nagymértékben felgyorsítják a glikozidos C-O kötések rendkívül lassú hasítását. A mérés alapját ez adja, melyben Gram-pozitív
Microsossus lysodeikticus baktériumokat használunk.
Mivel a lizozim a baktériumot elpusztítja, így baktériumot tartalmazó oldat koncentrációja a hozzáadott
nyálka hatására csökken. Ezt a csökkenést mértük
spektrofotométerrel.
A nyálkából történő spektrofotometriás lizozim aktivitás meghatározási módszert Sankaran és Gurnani
publikálta 1972-ben. A mérésekhez munkaoldatként
0,05 M-os foszfátpufferben szuszpendált baktériumot
használtunk, melynek pH-ja 6,24 volt. A baktérium
koncentrációja az oldatban 0,02 % (w/v) volt. Standard
hígítási sorként tojásfehérje-lizozim (Sigma) 20; 10; 5;
2,5; 1; 0,5 µg/ml-es oldatait használtuk. A mérés során
96 lyukú microplate-re felvittünk 50-50 µl vakoldatot
(desztillált víz), a standard sorozat oldatait, illetve a
nyálkamintákat, mindent három párhuzamban. Ehhez
250-250 µl munkaoldatot adtunk. Két spektrofotometriás mérést végeztünk 531 nm-en. Egyet a munkaoldat
hozzáadása és 30 mp-es rázatás után, egyet pedig 20
perccel később. A két mérés értékeinek különbségégét
és a standard sorozat értékeire illesztett görbe egyenletét felhasználva számoltuk ki a minták lizozim koncentrációját.

Összfehérje és immunglobulin koncentráció meghatározása:

A nyálka minták immunglobulin meghatározásához
először a teljes fehérje koncentrációt határoztuk meg,
majd egy olyan fehérjekoncentrációt, mely nem tartalmazza az immunglobulinokat. A kettő különbsége adta
az immunglobulin koncentrációt. A méréshez fehérje
diagnosztikai reagens készletet (Fluitest TP, Reanal)
használtunk, mely kolorimetriás vizsgálaton alapszik.
A készletben található munkaoldatban lévő két vegyértékű réz lúgos közegben reakcióba lép a fehérjék peptid
kötésévének nitrogénatomjával, így létrehozva a jellegzetes ibolyaszínű biuret-komplexet. A fehérje koncentrációja egyenes arányos a szín intenzitásával, ami
fotometriásan mérhető.
A teljes fehérje mérése során 96 lyukú microplatere három párhuzamban felvittünk 10-10 µl vakoldatot
(desztillált víz), készletben található standard fehérje
oldatot és nyálka mintát. Ehhez hozzáadtunk 300-300
µl munkaoldatot. Összerázattuk a plate-et, majd 20 percig állni hagytuk. 20 perc után mértük az abszorbanciát
550 nm-en.
Az immunglobulin koncentráció meghatározásához a fehérje diagnosztikai reagens készlet mellett
polietilén-glikolt (PEG, Sigma) használtunk, amely
kicsapja az immunglobulinokat. Ezt a módszert
Anderson és Siwicki mutatta be 1995-ben. 96-lyukú
plate-re felvittünk 50-50 µl nyálka mintát, majd ehhez
adunk hozzá szintén 50-50 µl PEG-t, majd folyamatos rázatás mellet 2 órán keresztül inkubáltuk szobahőmérsékleten, majd 15 percig 4000 rpm fordulaton
centrifugáltuk a plate-etm amely során a kicsapódott
immunglobulinok a lyukak alján gyűltek össze. Ezután
114

a felülúszókat használva mintaként megismételtük a
korábbi fehérjemeghatározási módszert. A két mérés
során kapott abszorbancia értékekből az alábbi képlettel kaptuk meg a koncentrációkat:

Aminta.X
y=
Astandard

,

ahol x a standard oldat ismert koncentrációja (60g/l),
y pedig a minta koncentrációja. Az így, a két mérésből
kapott két adatsor különbségéből kaptuk meg a keresett
immunglobulin koncentrációt.

Statisztikai elemzés:

A méréseket három párhuzamossal végeztük, kivéve
a glükózt, azt csak egyszer mértük le. Az adatok feldolgozása során a párhuzamosok átlagával számoltunk.
Minden mintavételkor csoportonként nyolc haltól vettünk mintát, ezek adataiból számtani átlagot számoltunk. Az egyes csoportok mérési eredményei közötti
különbségeket egytényezős variancia-analízissel és
Tukey-féle post hoc teszttel, p<0,05 szignifikancia szinten értékeltük, majd oszlopdiagramokon ábrázoltuk,
amelyeken az adatok számtani átlagát és a standard hibát tüntettük fel. Az adatok statisztikai kiértékeléséhez
a Past 3.02 programot használtuk.

Eredmények
Glükóz:

A nyálkában mért glükóz koncentráció a szállítás hatására szignifikánsan megemelkedett a szállítás után 1
órával. 6 óra elteltével nem jelentősen ugyan, de további emelkedés volt tapasztalható. 24 órával az áthelyezés
után a glükóz koncentráció megközelítette a kiindulási
koncentrációt, bár az eltérés még mindig szignifikáns
maradt (2. ábra).

2. ábra: Glükóz koncentráció értékének változása szállítás hatására
Forrás: Saját szerkesztés

Lizozim:

A lizozim koncentrációja a nyálkában a szállítás hatására 1, illetve 6 óra elteltével nem változott szignifikánsan, viszont 24 óra után szignifikánsan megnőtt az
értéke (3. ábra).

3. ábra: Lizozim koncentráció értékének változása szállítás hatására
Forrás: Saját szerkesztés

modulációjával kapcsolatban kevés az információ. Az
ismert, hogy a hal vérében a lizozim koncentráció megnövekedését fertőzés vagy valamilyen idegen anyag
befecskendezése okozhatja (Fletcher – White, 1973;
Studnicka et al., 1986). Ezek, és az összfehérje mérhető
humorális összetevője nem-specifikus védekezési mechanizmusnak. A nagyon alacsony összfehérje szintnek
jelentős kapcsolata van a fertőzéses megbetegedésekkel,
vesekárosodással és a táplálkozási kiegyensúlyozatlansággal halakban (Wedemeyer et al., 1990). Jelen munkánkban sikerült megmutatni, hogy süllők esetében a
vér mellett a nyálka is alkalmas a stresszválasz mérésére,
mely a hal számára kíméletesebb, kisebb stresszt okozó,

Immunglobulin:

A nyálkában mért immunglobulin koncentráció alakulása a szállítás hatására a glükózéhoz hasonló volt, viszont szignifikánsan a kiindulási koncentrációtól csak a
6 óra után mért érték tért el. 1 órával az áthelyezés után
már növekedést tapasztaltunk, 6 órával utána további
növekedést, majd 24 órával utána csökkenést (4. ábra).

5. ábra: Összfehérje koncentráció értékének változása
szállítás hatására
Forrás: Saját szerkesztés

4. ábra: Immunglobulin koncentráció értékének változása szállítás hatására
Forrás: Saját szerkesztés

Összfehérje:

A mért összfehérje koncentrációk esetében az áthelyezés előtti koncentrációtól szintén csak az áthelyezés
után 6 órával mért érték tért el szignifikánsan. 1 óra
után már elkezdett növekedni, ám nem szignifikánsan,
majd 24 óra elteltével visszatérni a kiindulási értékre (5.
ábra).

Következtetések
A hal bőre a halak immunrendszerének első védelmi
vonala. A legtöbb kórokozó elpusztul a bőrön található
nyálkában lévő természetes immunrendszeri összetevők segítségével, jóval azelőtt, hogy az antitestek és az
antigén-specifikus természetes ölősejtek indukálódnának, azaz mielőtt a szerzett immunrendszernek ideje
lenne a fertőzés helyszínére érkezni. A nyálka gátolja
a mikroorganizmusok kolonizációját a bőrön és a kopoltyún. Természetes immunglobulinokat és lizozimot
tartalmaz, ami lebontja a Gram-pozitív baktériumok
sejtfalát (Fletcher – White, 1973). A lizozim aktivitás

illetve egyszerűbben kivitelezhető eljárás, különösen
a kisméretű egyedek esetében. Emellett azt is sikerült
kimutatni, hogy a szállítás megterheli a halak szervezetét, ugyanis mind a glükóz, mind az immunglobulin és az összfehérje szintje jelentősen megnövekedett
az áthelyezés után. A megemelkedett glükóz szint segít kielégíteni a stressz hatására megnövekedett energia szükségletet. A regeneráció során mért mutatók
megközelítőleg visszatértek a szállítás előtti, vagy attól
magasabb szintre. Ez a jelenség eltér a korábban vérben mért eredményektől, ahol minden vizsgált nemspecifikus immunrendszer mutató jelentős mértékben
lecsökkent a szállítás előtti állapothoz képest ezzel ellentétben jelen esetben nem volt tapasztalható a stressz
immunszupresszív hatása (Jeney – Jeney, 1995; Jeney et
al., 1997).
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Bevezetés

az állatok kényszerlevágásának kockázata és magas sebészeti költségekkel jár, ami jelentős többletköltséget és
haszonkiesést jelent a tehenészeteknek (Mömke et al.,
2012).
A betegség a hazai tejelő tehenészet állományok
3,8-7,4%-át érinti (Varga, 2013). Örökölhetősége (h2)
több tanulmány alapján 0,2-0,5 közé tehető (Mömke
et al., 2012), a tanulmányok közti különbözőségek az
adatok rögzítésének és a becslési módszernek valamint a vizsgált populációk különbözőségeinek köszönhető (Zerbin et al., 2015). Ez az érték azonban így is
nagyobb, mint más tejelő szarvasmarha betegség örökölhetősége, ami genetikai okokra enged következtetni
(Mömke et al., 2012).
Az LDA minden életkorban és tejtermelési szakaszban jelentkezhet, de az estek zöme az ellést követő 5
hétben fordul elő. A betegség multifaktoriális, melyben
környezeti hatások is szerepet játszanak, mint az ikerellés, a tartástechnológia és a takarmányozási paraméterek. Az oltógyomor helyzetváltozás (OHV) kialakulását az oltógyomor mozgékonyságának és kiürülésének
csökkenése illetve csökkent paraszimpatikus enterális
izomválasz előzi meg (Mömke, 2012), amelyért a migrációs motor komplex felelős.

Az oltógyomor bal oldali helyzetváltoztatása gyakori betegség szarvasmarhák esetében, ennek ellenére pontos genetikai háttere tisztázatlan. A motilin gén szabályozó régiójában található SNP egy ismert
genetikai tényező, amely köthető a betegséghez. A mutációt ugyan
asszociációs vizsgálatok segítségével sikerült a beteg fenotípushoz rendelni, viszont a mutáció in vivo funkcionális vizsgálata eddig nem
történt meg.
A kutatásunk során a biotechnológia és a genomika eszközeivel azt
szeretnénk megválaszolni, hogy a motilin gén promóterében elhelyezkedő SNP milyen hatással van a gén expressziójára, illetve, hogy ezen
a mutáción kívül vannak-e még más genetikai faktorok, amelyek befolyásolják az LDA betegség kialakulását.

Az oltógyomor bal oldali helyzetváltozása (LDA) a
tejtermelő tehenészetek állományának 1-7%-át érintő,
nagy örökölhetőségi értékű betegség, amely főleg magas hozamú állatok esetében gyakori. Az oltógyomor
normál esetben a hasüreg alsó táján, a középvonal jobb
oldalán fekszik. A betegség kialakulásakor az oltógyomor folyadékkal és gázzal telítődik, kitágul és elmozdul
szokásos helyéről. Attól függően, hogy milyen irányban
mozdul el, beszélhetünk bal vagy jobb oldali oltógyomor helyzetváltozásról.
A bal oldali oltógyomor helyzetváltozása gyakoribb, ebben az esetben az oltógyomor a hasüreg alsó,
mellkashoz fekvő harmadából, a bendő és a bal horpasz közé ékelődik. Ez akadályozza a gyomor kiürülését, idült lefolyású és jelentős tejtermelés csökkenéssel
jár, valamit az állatok lesoványodásához és kényszer
selejtezéséhez vezet. A szerv vérellátása nem sérül
(szemben a jobb oldali, gyakran teljes csavarodással
járó helyzetváltozással), de az állapotot szükséges sebészetileg kezelni és az oltógyomrot a helyes pozícióban
rögzíteni (Varga, 2013). Azonban sikeres beavatkozás
esetén is jelentős a tejhozam kieséssel kell számolni, nő

Left-sided displacement of the abomasum (LDA) is a common
disease in dairy cattle breeds, nevertheless the exact genetic background of the disease is still unclear. A single nucleotide polymorphism located within the regulatory site of bovine MLN is the one
known genetic factor that can be associated with LDA. Although
the mutation was already associated to the affected phenotype in
genome-wide association studies, the in vivo functional analysis of
the SNP has not been carried out.
During this research we would like to answer if the SNP located
within the motilin promoter has influence on the gene expression
and whether there are any other genetic factor outside of this SNP
which are responsible for the development of the disease.
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A migrációs motor komplex (MMC) az étkezések
közötti perisztaltikus reflex a gasztrointesztinális traktusban. Ez a mozgás megkönnyíti az emésztetlen anyagok szállítását (mint a csontok, rostok, idegen testek) a
gyomorból a vékonybélen keresztül, az ileocekális (csípőbél-vakbél találkozása) záróizmon áthaladva, a vastagbél irányába (Poitras et al., 2008). Négy különböző
fázist foglal magában egy első hosszú nyugalmi fázist,
egy második kis amplitúdójú, szabálytalan frekvenciájú
összehúzódásokból álló fázist; harmadik robbanásszerű, nagy amplitúdójú, előre mozgató összehúzódásokból álló fázist és végül az akciós potenciálok lecsengése
az alapvonalig (Sanger et al., 2013). Az MMC-t a bolygóidegen kívül több hormon is szabályozza, ilyen 22
aminosav hosszú, gasztrointesztinális hormon a motilin
is. A motilin plazmaszintje 90-120 percenként nő meg
az étkezések közötti fázisokban, ennek az emelkedésnek hatására beindul az MMC, ami 5-10 percig tartó,
gyomorból induló, intenzív simaizom összehúzódásokat eredményez (Mömke et al., 2012). A motilint a vékonybél felső szakaszának hámsejtjei termelik, éhségérzetkor, evés után és mechanikai inger hatására szabadul
fel. A motilin a motilin receptorhoz köt (ami G-proteinkapcsolt receptor családba tartozik), a kötődés hatására
fokozódik a belek simaizmainak összehúzódása, ami
növeli a gyomor mozgékonyságát és segít a kiürülésében. A receptor mennyisége az éh- és csípőbélben a legjelentősebb, de kisebb mennyiségben a béltraktus egyéb
szakaszain is megtalálható (Sanger et al., 2013).
Számos OHV kialakulásával kapcsolatban álló mutációt azonosítottak már Holstein-Fríz tehenekben
(Zerbin et al., 2015). Ezek közül az egyik a szarvasmarha 23. kromoszómáján található motilin génben (MLN)
elhelyezkedő egy nukleotidos polimorfizmus (SNP).
Mömke és munkatársai (2012) szarvasmarhákban 32
polimorfizmust azonosítottak a motilin génen belül,
melyből 30 SNP, kettő pedig rövid tandem ismétlődés,
a mutációk közül 11 polimorfizmust véltek informatívnak. A motilin gén első nem transzlálódó exonjában található SNP (FN298674:g.90T>C) ezek közül az egyik
legígéretesebb tényező a betegség kialakulását illetően,
ráadásul ez az SNP egy Nkx2-5 transzkripciós faktorkötőhelyében található. A gének szabályozó régióinak
transzkripciós faktor kötőhelyeiben bekövetkező mutációk megváltozott génexpressziós mintázatokhoz vezethetnek, azáltal hajlamosíthatnak megbetegedésekre.
Az Nkx2-5 kötőhelyben található SNP-ket számos alkalommal írták le összetett genetikai betegségek okaként,
mint pl. emberben a szisztémás lupus erythematosus,
a rheumatoid arthritis, vagy a Graves-Basedow-kór
(Riazi, 2009). A motilin promóterében elhelyezkedő
SNP is feltételezhetően megváltoztatja a motilin szintjét, így hozzájárulhat a betegség kialakulásához. A betegséggel kapcsolatban megjelent eredmények, azonban genetikai asszociációs vizsgálatokon alapulnak, és
nem tartalmazzák a mutáció funkcionális elemzését.
Továbbá ezek az asszociációs kutatások DNS szekvencia adatokra támaszkodnak, és nem vizsgálják, hogy az
említett SNP befolyásolja-e és ha igen, akkor hogyan a
motilin gén expresszióját.
Célunk hazai tejelő tehenészetekből származó oltógyomor minták tesztelése az SNP jelenlétére. A minták
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olyan állatokból származnak, amelyek oltósak és műtéti
kezelésen esnek át. Az oltógyomorból származó minták
szekvenáltatásával meghatározzuk, hogy jelen van-e a
vizsgált mutáció, továbbá a mintákat RNS-szekvenálás
segítségével is össze fogjuk hasonlítani.
További célunk tisztázni, hogy a motilin
promóterében elhelyezkedő mutáció befolyásolja-e a génexpresszió szintjét. Ehhez a vizsgálathoz
transzgénikus egérvonalakat hozunk létre, amelyekben
a MLN promóter SNP-t tartalmazó vagy nem tartalmazó változata mögé egy GFP-t helyezünk el. A GFP
mRNS és fehérjeszintjéből fogunk következtetni arra,
hogy az adott mutáció reguláló SNP-e. A transzgén
beviteléhez Crispr/Cas9 rendszert fogunk használni,
amelynek segítségével az egér Rosa26 alléljába ütjük
be (KI) a transzgént. A KI technológia előnye, hogy
a transzgén expressziós szintje nem fog függeni a beépülés helyétől. A Crispr/Cas9 rendszer tartalmaz egy
guide RNS-t (gRNS), amely a genom egy kiválasztott
helyével komplementer. A gRNS bekötődése a target
szekvenciához vonzza a Cas9 endonukleázt, amely kettős szálú hasítást hoz létre a DNS-ben. A törés javítására működésbe lépő homológ rekombináció az általunk
bejuttatott és a törés mellett elhelyezkedő szekvencia
specifikus homológ karok közé helyezett transzgént a
célzott helyre integrálja.
A harmadik cél a motilin promóter minimális hos�szának meghatározása. Ehhez különböző hosszúságú
promóter szakaszokat szaporítunk fel és klónozunk
expressziós vektorba, amelyben a motilin promóter irányítása alatt GFP termelődik. Ennek a termelődő GFPnek a szintjét transzfekció után fogjuk mérni sejtkultúrában, hogy következtetni tudjunk arra a legkisebb
promóter hosszra, amely a megfelelő génkifejeződéshez szükséges.

Anyag és módszer
Szekvenálás és genotipizálás:

A műtéti úton eltávolított oltógyomor szövetminták
a ráckeresztúri Martontej tehenészetből származnak
OHV beteg és egészséges állatokból. A mintákból DNS-t
izoláltunk fenol-kloroformos extrakcióval, majd az izolált DNS koncentrációját NanoDrop ND-1000 spektrofotométer segítségével határoztuk meg. A motilin
promóterre specifikus primerek segítségével felszaporítottuk a kívánt DNS szakaszt, amit szekvenáltattunk. A
PCR reakciókhoz, valamint a szekvenálásokhoz használt primerek a 1. táblázatban láthatóak. A szekvencia
adatokat Chromas szoftverrel (Technelysium) elemezettük. Az eredményeket MultAlin (Corpet) webes felületen hasonlítottuk össze és értékeltük.

Transzgenezis:

A CRISPR-Cas9 rendszert a pX330-U6-Chimeric_
BB-CBh-hSpCas9 (Zhang Lab, Broad Institute, Cambridge) plazmid tartalmazta. Ez egy humán kodonoptimalizált SpCas9-et és egy kiméra gRNS-t tartalmazó
expressziós vektor. A targetek klónozásához a vektort
BbsI endonukleázzal nyitottuk ki. A gRNS target szekvenciáit egyszálú oligomerekként szintetizáltattuk és
egy denaturálási lépés után a komplementer szálakat

összeillesztettük. Az összeillesztés után a target szekvenciákat a már nyitott plazmidokba ligáltuk, az elkészült plazmidokat Mix & Go Competent Cells – Strain
Zymo 5α (Zymo Research) törzsbe transzformáltuk.
A sejtszuszpenziót kanamicin tartalmú szelekciós LB
táplemezeken szélesztettük, a felnőtt telepekből folyékony kultúrát készítettünk és ebből izoláltuk vissza a
klónozott plazmidokat.
A targetek tervezéshez a Zhang Lab féle CRISPR
Design Tool programot használtuk. A targetek vágási
hatékonyságát a Broad Institute: Design sgRNAs webes
felületével teszteltük in silico. A targetek in vitro tesztje N2a sejtkultúrában történt meg, a FACS mérést a
transzformálást követő 14. napon végeztük.
A transzgén bevitelére egy GFP riporter konstrukciót tartalmazó plazmidot használunk. A vektor tartalmaz egy GFP gént, amit CMV promóter hajt meg. Ebbe
az alap konstrukcióba klónoztuk bele az egér Rosa26
genomjának homológ szekvenciáit. Elsőként a bal homológ kart BbsI linkerrel, majd a jobb homológ kart
BsmBI linkerrel. Az így elkészült vektor Rosa26 homológ karjai közé, az eredeti CMV promóter helyére
illesztettük be a különböző hosszúságú, szarvasmarha
motilin promótereket (lásd 1. ábra).

1. ábra: A Rosa26 homológ karok és a közöttük lévő
motilin promóter által meghajtott GFP kazetta
Forrás: Saját szerkesztés

Promóter szakaszok klónozása:

A minimális promóter hossz felderítésére primereket terveztünk a motilin génben lévő ATG kodontól
elindulva upstream irányba, folyamatosan növekvő
régiókat lefedve. A PCR termékeket gélen futtattuk és
izoláltuk vissza. A primereken AseI és AgeI linkerek találhatóak, a könnyebb ligálás érdekében.

Eredmények és következtetések
Szarvasmarha oltógyomorminták genotipizálása:

Sikerült több műtéti úton eltávolított oltógyomor
szövetmintát elemeznünk (2. táblázat) a ráckeresztúri
Martontej tehenészet állományából. A mintákat
genotipizáltuk a vizsgált MLN promóter első nem kódoló exonjában található SNP-re egy PCR reakciót követő szekvenálással. Hat beteg állatból 5 esetében valóban azonosítható volt a mutáció (C helyett T), vagy
homozigóta vagy heterozigóta formában.
2. táblázat: Szövetminták és genotípusuk
#

ID

OHV

SNP(T/C)

1

3319

Tehén

-

T/C

2

5369

Tehén

-

T/C

3

6630

Tehén

-

T/C

4

5836

Tehén

OHV

T/C

5

4998

Tehén

OHV

T/C

6

6788

Üsző

OHV

T/C

7

6865

Üsző

OHV

T

8

6905

Üsző

OHV

C

9

6999

Üsző

OHV

C

Forrás: Saját szerkesztés
A beteg állatok oltógyomrából származó szövetminták elemzése során 6-ból 5 esetben megtaláltuk a mutációt. Ugyanakkor az egyik oltós állat csak a vad típusú T
allélt tartalmazta homozigóta formában. Ebből az esetből látszik, hogy a betegség kialakulása több genetikai
és környezeti faktorhoz kötött. Mömke és munkatársai
(2012) leírták, hogy a C allél jellemző az oltós állatokra,
de ez csak egy hajlamosító faktor, ezért a későbbiekben

1. táblázat: Felhasznált primerek és targetek
Primer

szekvencia 5’ > 3’

AT

PS

Bt_MLNpr1_R

TTTTTTTACCGGTCCGGCTCTTTTGTTAACTT

Bt_MLNpr1_F
Bt_MLNpr2_F

TTTTTTATTAATCAGGAATCCAGACTCCTCAC

60°C

521

TTTTTTATTAATCCACAAAAGGTTTCCTGCAT

60°C

1015

Bt_MLNpr4_F

TTTTTTATTAATATAACACGTGGGCTTCCTTG

60°C

1248

Bt_MLNpr5_F

TTTTTTATTAATTGGAGCAACAACTGAGCAAC

62°C

1495

RHA_F_Rosa26

TTTTTTCGTCTCTCCTCAGATGGGCGGGAGTCTTC

RHA_R_Rosa26

TTTTTTCGTCTCGAGAACAGTTTATAAATGGAGAAAAAGGAG

LHA_F_Rosa26

TTTTTTGAAGACAACTAACAGTTAACGGCAGCCG

LHA_R_Rosa26

TTTTTTGAAGACAGGTGTTCTAGAAAGACTGGAGTTG

815
799

A primer párok a kitapadási hőmérsékletükkel (AT – annealing temperatures) és a végtermék bp-ben kifejezett
hosszával (PS – product size) szerepelnek.
Forrás: Saját szerkesztés
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célunk egy másik, a motilin gén első intronjában található G inszerció vizsgálata, amelyet szintén leírtak már,
mint hajlamosító genetikai tényező.

gRNS mind működött különböző mértékben, átlagosan 20%-os hatékonysággal, ami megfelelő a további
munkánkhoz. Ezek közül kiválasztottunk kettőt, hogy
a továbbiakban FVB/N egér embriókon is teszteljük a
rendszert.
Öt különböző Rosa26 lókuszt célzó gRNS esetében
mértük a GFP kazetták stabil beépülését FACS készülékkel a transzfekciót követő 14-ik napon. Az oszlopok a beépülések átlagát és a szórást mutatják N=3
ismételt transzformáció esetén. Negatív kontrollként
a linearizált vektor (lin) transzformációja során mért
GFP pozitív sejtek száma mutatja a random integráció
előfordulásának arányát.

4. ábra: gRNS-ek tesztelése in vitro
Forrás: Saját szerkesztés
2. ábra: Szekvenálási eredményeinkből a három különböző lehetséges genotípus (T; C; T/C)
Forrás: Saját szerkesztés

A szarvasmarha motilin promóter hosszának
meghatározása:

A promóter hosszának meghatározásához megterveztük a különböző hosszúságú promóter fragmentumokat felszaporító primerpárokat, kiindulva a szakirodalom által in silico feltételezett szarvasmarha MLN
promóterből. A kapott fragmentumokat expressziós
vektorba illesztettük külön-külön a plazmidban lévő
GFP kazetta elé.

Összefoglalás
3. ábra: Az oltógyomor szövetminták egymásra illesztett szekvenálási eredményei. A feketével kiemelt betűk
az általunk vizsgált polimorfizmus helyén lévő bázispárt jelölik, ahol T: timin, C: citozin, N: heterozigóta.
Forrás: Saját szerkesztés

Transzgénikus egerek létrehozása:

A motilin promóter első, nem kódoló exonjában
található SNP vizsgálatához felszaporítottuk szarvasmarha genomi DNS-ről a feltételezett MLN promóter
egy szakaszát. Ezt emlős expressziós vektorba illesztettük a Rosa26 homológ rekombinációs karok közé és a
klónozást szekvenálással és restrikciós enzimekkel ellenőriztük.
Megterveztük a gRNS-eket és leteszteltük a transzgén beépülésének hatékonyságát sejttenyészeten in
vitro. Ennek eredménye az 4. ábrán látható. Az első 5
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A tejelő szarvasmarha állományok gyakori betegsége a bal oldali oltógyomor helyzetváltoztatása. Ez a
betegség főleg a jól tejelő, intenzív tartástechnológia
mellett tartott Holstein-Fríz állatokat érinti, leginkább
az ellést követő hónapokban. Az oltógyomor elváltozása miatt az állat folyadékháztartása felborul, emésztése
megváltozik, amelyek következtében az állat lefogyása
és jelentős termeléskiesés következik be. A betegség
műtéti beavatkozást igényel, amely növeli a telep költségeit. Hazai és nemzetközi viszonylatban is egyre nő
az oltógyomor helyzetváltoztatásának következtében
kialakult betegségek diagnosztizálásának száma, ez
mutatja, hogy szükség van a betegség pontos genetikai
hátterének a megértésére.
Eddigi eredményeink, hogy mintát vettünk beteg
és egészséges állatok oltógyomrából és elvégeztük az
állatok genotipizálását. Egy állat kivételével meg találtuk a motilin promóterében elhelyezkedő mutációt. A
mintákat a továbbiakban RNS-szekvenálásnak fogjuk
alávetni.

5. ábra: A felszaporított különböző hosszúságú motilin promóter szakaszok agaróz gélen (A).
A felszaporított fragmentek helye a szarvasmarha genomban ábrázolva (B).
Forrás: Saját szerkesztés
Megterveztük és klónoztuk a transzgenezishez szükséges génkonstrukciókat, a transzgenezis hatékonyságának
növelésére Crispr gRNS-eket terveztünk és teszteltünk
le sejttenyészetben. A transzgénikus egerek előállítása
révén képesek leszünk lemérni, hogy az SNP két allélja
milyen hatással van a motilin génexpressziós szintjére.
A szarvasmarha genomból felszaporítottuk a motilin
promóter különböző hosszúságú szakaszati, amelyeket
promóter nélküli expressziós vektorba klónoztunk.
Ezeket a konstrukciókat in vitro sejttenyészetbe fogjuk transzfektálni, hogy megállapítsuk a legkisebb
promóter szakaszt.
A kutatás végső célja, hogy azonosítson olyan genetikai elváltozásokat, amelyek a betegséghez köthetők.
Ezeknek az elváltozásoknak a felderítésével képesek leszünk olyan szelekciós programokat kialakítani, amelyek segítségével a betegség kialakulásának lehetősége
jelentősen csökkenthető.

Poitras, P. – Peeters, T. L. (2008): Motilin. Current Opinion in
Endocrinology, Diabetes, and Obesity, 15 (1): 54-57. pp. doi: 10.1097/
MED.0b013e3282f370af.
Riazi, A. M. – Takeuchi, J. K. – Hornberger, L. K. – Zaidi, S. H. – Amini,
F. – Coles, J. – Bruneau, B. G. – Van Arsdell, G. S. (2009): NKX2-5 regulates
the expression of b-Catenin and GATA4 in ventricular myocytes. PLoS One
28: e5698. doi: 10.1371/journal.pone.0005698.
Sanger, GJ. – Wang, Y. – Hobson, A. – Broad, J. (2013): Motilin: towards
a new understanding of the gastrointestinal neuropharmacology and
therapeutic use of motilin receptor agonists. British Journal of Pharmacology,
2013 Dec; 170 (7):1323-32. pp. doi: 10.1111/bph.12075.
Toku, T. (2012): Mechanism of Interdigestive Migrating Motor Complex.
Journal of Neurogastroenterology and Motility, Vol. 18 No. 3 July, 2012 p
ISSN: 2093-0879 eISSN: 2093-0887. doi: 10.5056/jnm.2012.18.3.246.
Varga T. (2013): Mit ér a tehén ha oltós?. Holstein magazin 2013/3,
Holstein-Fríz Tenyésztők Egyesülete, ISSN 1587-8120, 38-41. pp.
Yu, H. – Hui, W. – DongYan, Y. – ChengYan, W. – LanLan, Y. –
Chunxiang, J. (2015): Differential Expression of Motilin Receptor in Various
Parts of Gastrointestinal Tract in Dogs. Gastroenterology Research and
Practice Volume 2015 (2015), Article ID 970940. doi: 10.1155/2015/970940.
Zerbin, I. – Lehner, S. – Distl, O. (2015): Genetics of bovine abomasal
displacement. The Veterinary Journal 204: 17-22. pp. doi: 10.1016/j.
tvjl.2015.02.013.

Felhasznált irodalom
Fujii, W. – Kawasaki, K. – Sugiura, K. – Naito, K. (2013): Efficient
generation of large-scale genome-modified mice using gRNA and CAS9
endonuclease. Nucleic Acids Research, Oxford Journlas, 2013 Nov; 41
(20):e187. doi: 10.1093/nar/gkt772.
Mömke, S. – Sickinger, M. – Rehage, J. – Doll, K. – Distl, O. (2012):
Transcription Factor Binding Site Polymorphism in the Motilin Gene
Associated with Left-Sided Displacement of the Abomasum in German Holstein Cattle. PLoS ONE 7 (4): e35562. doi:10.1371/journal.pone.0035562.

121

122

a kutatói utánpótlás szerepe és célja
a naik-ban és a hazai
agrárkutatásban

123

124

Kutatói utánpótlás szerepe és
jelentősége a NAIK-ban – a Kutatói
utánpótlást elősegítő program
Szabó Anett Krisztina* – Ölvedi-Vázsonyi Melinda
Földművelésügyi Minisztérium, H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
*E-mail: krisztina.anett.szabo@fm.gov.hu

Elöregedő társadalmunk következményeként egyre jelentősebb gondot okoz egy szervezet számára a munkatársak utánpótlása, nincs ez másképp az agrárkutatás területén sem. Egy-egy kutatás az agráriumban hosszú éveket, akár évtizedeket is igénybe vehet, ahol egyes szakterületeken (pl. szőlőnemesítés, diónemesítés), az egyedi tudásátadása kiemelten fontos a kutatóintézet és az ágazat fejlődése szempontjából. A
felhalmozott szaktudást és gyakorlatot csak hosszú évek alatt lehet átadni a következő generációnak, így nem lehet megfeledkezni az utánpótlás,
valamint a generációváltás kérdéseiről sem.

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
(NAIK) jogelődjeinél a Földművelésügyi Minisztérium
munkatársai által felmérésre került a kutatási témavezetők kor szerinti összetétele, ahol jelentős aszimmetria
került feltárásra (2012). A felmérés eredménye egyértelművé tette a szaktárca számára, hogy a hosszútávon
fenntartható és sikeres agrárkutatás biztosításához nélkülözhetetlen a megfelelő utánpótlás, ezért 2013-ban
létrehozta a „Kutatói utánpótlást elősegítő programot”
(Program). Az évente induló Program a NAIK szervezett keretek között megvalósuló kutatói utánpótlását
kívánja elősegíteni.
A Program célja olyan tehetséges fiatal kutatók megnyerése és továbbképzése, akik szakterületükön, intézeteinknél, a megszerzett tudásuk és tapasztalatuk által
képesek lesznek a gyakorlat számára fontos kérdésekre
a tudomány eszközeivel is választ adni.
A Program keretében évente 30 fiatal kutató kaphat
lehetőséget, hogy megismerhesse agrár-kutatóintézeteinket, valamint a kutatói életpályát az őket segítő mentorok támogatásával. A Program folyamatos fejlesztésen
megy keresztül, figyelembe véve a Programban résztvevő vezetők, mentorok és fiatal kutatók véleményét is.
A Program kiválóságát elősegítő tényezői az alábbiakban foglalhatóak össze:
•
•
•
•
•

minden évben 30 fő fiatal kutató kutatói életpályán való elindulását teszi lehetővé;
személyes mentorálási lehetőséget biztosít;
a mentorok személyéről Bíráló Bizottság tesz javaslatot egy mentor-kiválasztási rendszer keretében, versenyhelyzetet teremtve ezzel;
a mentorok kiválasztási rendszerének alapja a
humánus szemléletmód;
a fiatal kutatók foglalkoztatása határozott időszakokat ölel át, továbbfoglalkoztatásuk mérési

pontokhoz köthető (a Program első periódusa 6
hónapot, majd azt követően a második periódusa 2 vagy 3 évet foglalhat magában);
• a fiatal kutatók előrehaladását naplók, szakmai
beszámolók és előrehaladási jelentések keretében is lehetséges nyomon követni;
• a második periódusban való maradás feltétele a
PhD tanulmányok megkezdése;
• a költségtérítéses PhD képzésre felvételt nyert
fiatal kutatók tandíját a Program támogathatja;
• a kiválóan teljesítő fiatal kutatók szakmai ismereteik átadása céljából külföldi/belföldi konferenciákon is részt vehetnek a Program támogatásával;
• a mentorok munkakörükön felüli plusz feladataik ellátásáért honoráriumban részesülhetnek;
• a Programban részt vevő mentorok és fiatal kutatók magas szintű HR támogatást is élvezhetnek
(pl.: szervezetfejlesztők által tartott tréningeken,
interjúkon, is részt vehetnek);
2015-ben kialakításra került a Program honlapja és
egy önálló informatikai rendszer, ahol a fiatal kutatók,
mentorok és programkoordinátorok saját fiókkal is
rendelkeznek, mely lehetőséget biztosít a programvázlatok, naplók, szakmai beszámolók rögzítésére, valamint a költségelszámolási igények bejelentésére;
végezetül a fiatal kutatók toborzása is a fiatalkutato.
naik.hu honlapon keresztül történik, elősegítve ezzel a
gyors és átláthatóbb információáramlást.
A fiatal kutatók toborzása és Programba való jelentkezésük központosítottan, a honlapon keresztül
történik a 2015-ös évtől kezdődően. Ezáltal nemcsak a
Programba felvettek, hanem a Programba jelentkezettek regisztrációit is vizsgálni tudjuk aszerint, hogy mely
felsőoktatási intézményből jelentkeztek, s ezzel a következő toborzási időszak hatékonysága növelhető.
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1. táblázat: Kutatói utánpótlást elősegítő program(ok)ba jelentkezők intézmény szerinti megoszlása
Intézmény
Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)
Debreceni Egyetem (DE)
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
Szent István Egyetem (SZIE)
Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
Pécsi Tudományegyetem (PTE)
Pannon Egyetem (PE)
Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem (BME)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE)
Kaposvári Egyetem (KE)
Semmelweis Egyetem (SE)
Testnevelési Egyetem (TE)
külföldi egyetemek
Összesen

Program 3-ba
jelentkezettek

Program 4 tavaszi
időszakába jelentkezettek

3 fő
11 fő
11 fő
20 fő
9 fő
3 fő
2 fő
1 fő

9 fő
7 fő
6 fő
5 fő
3 fő
2 fő
1 fő
1 fő

4 fő

0 fő

3 fő
1 fő
1 fő
1 fő
5 fő
75 fő

0 fő
0 fő
0 fő
0 fő
2 fő
36 fő

forrás: Kutatói utánpótlást elősegítő programokba jelentkezők adatbázisa (2016) N=79 fő
A Program 4 a 2016. évben két felvételi időszakot
hirdetett meg folyamatos jelentkezési lehetőséggel. Az
őszi időszak jelentkezési határideje még nem zárult le,
a jelentkezők száma az aktuális (2016. július 15-i) állapotot mutatja be.
Jelenleg a Program a Szent István Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Lóránd Tudományegyetem,
Szegedi Tudományegyetem és az egykori Budapesti
Corvinus Egyetem MSc, illetve osztatlan képzésben
részt vett hallgatói körében a legnépszerűbbek. Figyelemre méltó, hogy nemcsak azon egyetemek hallgatói
kívánnak a Programban - illetve az agrárkutatás területén - elhelyezkedni, akik a klasszikus agrár egyetemeken folytattak tanulmányokat.

A Kutatói utánpótlást elősegítő programokban
(Program 1, Program 2, Program 3, Program 4) jelenleg összesen 42 fő fiatal kerül foglalkoztatásra, munkájukat mentorok, szervezetfejlesztők és HR munkatársak segítik a legmodernebb módszerekkel.
Amennyiben a Programok jelenlegi fiatal kutatóinak
állományát vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a Szent
István Egyetemről, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemről, a Debreceni Egyetemről, az egykori Budapesti
Corvinus Egyetemről, Szegedi Tudományegyetemről
és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről érkező hallgatók vesznek részt a legnagyobb
számban a Programokban. (1. ábra)

1. ábra: A Kutatói utánpótlást elősegítő programokban résztvevő fiatal kutatók megoszlása megszerzett MSc/egyetemi végzettséget adó felsőoktatási intézményenként

forrás: Kutatói utánpótlást elősegítő programokba felvettek adatbázisa (2016) N=42 fő
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2. ábra: A fiatal kutatók doktori tanulmányainak megoszlása a felsőoktatási intézmények szerint

forrás: Kutatói utánpótlást elősegítő programokba felvettek adatbázisa (2016) N=42 fő
A Programokban résztvevő 42 fiatalja közül – jelezve azt, hogy a 2016 szeptemberében kezdődő felvételi
eredmények a cikk megjelenését követő időszakban
kerülnek kiértesítésre – elmondható, hogy már 19-en
kezdték meg tanulmányaikat doktori iskolákban. (2.
ábra)
A fiatal kutatókkal való folyamatos kapcsolattartás,
illetve a rendszeres szervezetfejlesztő szakértőkkel való
interjúk során a fiatalok arról számoltak be, hogy a
Program erősségének tekinthető hogy Program ideje
és egyben munkaidejük alatt támogatottan doktori tanulmányokat folytathatnak. A Programnak helyet adó
NAIK nemcsak pénzügyileg, de kutatási infrastruktúrával, kapcsolatrendszerrel, kutatói szabadsággal és
egyéb továbbképzési lehetőséggel is támogatja a fiatal
kutatókat.. Pozitívumként értékelték továbbá azt is,
hogy kutatási programjukat a felsőoktatási kereteken
kívül, önálló kutatási intézményben valósíthatják meg.

A nemzetközi jó gyakorlatok szerint elengedhetetlen, hogy a felsőoktatásban résztvevőktől kezdődően a
senior kutatókig, az igényeiknek megfelelő, azonos alapokon nyugvó, egymásra épülő programokat szükséges
kialakítani a versenyképesség megőrzése, növelése, így
a kutatói utánpótlás biztosítása érdekében. Az utánpótlás kérdésével nem elegendő egy-egy szervezet vagy tudományos fokozat szintjén foglalkozni, ez ágazati kérdés. A fentieket figyelembe véve ezért ágazati szinten
kell kezelni az utánpótlás problémáját, melyre az elmúlt
években az agrárkutatás területén felhalmozott tapasztalata, szakpolitikai irányelvek ismerete, a szakmával
ápolt erős kapcsolatrendszere és Kutatói utánpótlást
elősegítő program kialakítása és működtetése során
szerzett tapasztalata teszi alkalmassá a szaktárcát.
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Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 1
Dr. Ardó László
NAIK-HAKI
fazekas.gyongyver@haki.naik.hu
Eltérő takarmányozási módszerek hatása halak természetes
immunválaszára és betegségekkel szembeni ellenállóképességére

Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Kis Szilvia
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 1
Dr. Szittya György
NAIK-MBK
kis.szilvia@abc.naik.hu
A vírusok által okozott tünetek kialakulásáért felelős növényi
gének azonosítása Arabidopsis thaliana ökotípusokban

Program 1
Jancsó Mihály
NAIK-ÖVKI
kolozsvari.ildiko@ovki.naik.hu
Mezőgazdasági eredetű szennyvizek öntözéses hasznosítása

Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:
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Program 1
Dr. Kondrák Mihály
NAIK-MBK
kopp.andrea.marianna@abc.naik.hu
Stresszválasz gének funkcionális vizsgálata a burgonyában: Egy
extrém vírusrezisztencia gén vizsgálata

Program 2
Dr. Anton István
NAIK-ÁTHK
balogh.eszter@atk.naik.hu
Magyar nagyfehér és magyar lapály kanok szaporodásbiológiai
paramétereinek javítása teljes genom vizsgálattal

Gál Zoltán
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Kopp Andrea
Marianna
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 2
Dr. Silhavy Dániel
NAIK-MBK
auth.mariann@abc.naik.hu
A növényi transzláció terminációs lépésének szabályozása

Balogh Eszter Erika

Kolozsvári Ildikó
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 1
Adányiné Dr. Kisbocskói Nóra
NAIK-ÉKI
molnar.helga@eki.naik.hu
Korszerű analitikai eljárások fejlesztése, alkalmazása hungarikumok minőségbiztosítására

Program 2
Dr. Hiripi László
NAIK-MBK
gal.zoltan@abc.naik.hu
A szarvasmarha motilin gén mutációjának funkcionális
vizsgálata

Izsépi Ferenc
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 2
Dr. Bujdosó Géza
NAIK-GYKI
izsepi.ferenc@fruitresearch.naik.hu
A dió nemesítése

Kun Ágnes
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 2
Bozán Csaba
NAIK-ÖVKI
kun.agnes@ovki.naik.hu
Mezőgazdasági eredetű szennyvizek öntözéses hasznosítása fás
szárú energiaültetvényekben

Murányi Gábor
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Luzics Szabina
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 2
Dr. Kukolya József
NAIK-AKK
luzics.szabina@akk.naik.hu
A komposzt mint „virtuális élőlény” vizsgálata genomikai, proteomikai és mikrobiológiai módszerekkel, lignocellulóz alapú
biotechnológiai fejlesztések céljából

Péter Géza
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Mertl Tamás
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 2
Dr. Schiberna Endre
NAIK-ERTI
mertl.tamas@erti.naik.hu
A magyar magánerdő-gazdálkodás fejlődésének vizsgálata

Program 2
Dr. Csóka György
NAIK-ERTI
miko.agnes@erti.naik.hu
Vizsgálatok a hangyák erdővédelmi szerepére vonatkozóan

Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 2
Dr. Milotay Péter
NAIK-ZÖKO
molnar-mondovics.agnes@zoko.naik.hu
Solanaceae metabolomika

Program 2
Dr. Jakabné Dr. Sándor Zsuzsanna
NAIK-HAKI
revesz.norbert@haki.naik.hu
Alternatív fehérjeforrások kutatása a haltakarmányozás során

Schmidtné Szantner
Barbara Ildikó
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Molnár-Mondovics
Ágnes
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 2
Dr. Rónyai András
NAIK-HAKI
peter.geza@haki.naik.hu
A süllő tenyésztési technológiájának fejlesztése

Révész Norbert

Mikó Ágnes
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 2
Dr. Kiss János
NAIK-MBK
muranyi.gabor@abc.naik.hu
A horizontális géntranszfer genetikája: genomi szigetek és
plazmidok - a multirezisztencia terjedésének eszközei baktériumokban

Program 2
Dr. Milotay Péter
NAIK-ZÖKO
schmidtne.barbara@zoko.naik.hu
Az öntözés és káliumellátás hatásas az ipari paradicsom
feldolgozási és élettani szempontból fontos beltartalmi paramétereire különböző évjáratokban

Szakács Anett
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 2
Dr. Dénes Ferenc
NAIK-GYKI
szakacs.anett@fruitresearch.naik.hu
Műszaki lehetőségek kutatása a bogyóstermésű gyümölcsök
termelésének fejlesztésében illetve Szamócafajták kutatása és
nemesítése
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Tóth Flórián
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 2
Dr. Kerepeczki Éva
NAIK-HAKI
toth.florian@haki.naik.hu
Intenzív afrikai harcsanevelő telep elfolyóvizének kezelése
létesített vizes élőhelyeken

Molnár Valéria Mária
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Bakti Beatrix
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 3
Dr. Benke Attila
NAIK-ERTI
bakti.beatrix@erti.naik.hu
Rövid vágásfordulójú energetikai ültetvények telepítésére
alkalmas nemesnyár és fekete nyár genotípusok szelekciója

Molnár Zsuzsanna
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Farkas Zsuzsanna
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 3
Koppányné Dr. Szabó Erika
NAIK-ÉKI
farkas.zsuzsiii@gmail.com
[Program 3] DNS-alapú, fajspecifikus húsazonosításra alkalmas
gyorsvizsgálati módszerek fejlesztése

Program 3
Dr. Keserű Zsolt
NAIK-ERTI
honfy.veronika@erti.naik.hu
[Program 3] Agroerdészeti termesztési technológiák vizsgálata

Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:
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Program 3
Koppányné Dr. Szabó Erika
NAIK-ÉKI
klupacs.adel@eki.naik.hu
Méz-eredet meghatározására alkalmas fehérje és DNS-alapú
vizsgálatok fejlesztése

Program 3
Dr. Szabó Mónika
NAIK-MBK
nagy.istvan@abc.naik.hu
Mobilis genetikai elemek szerepe patogén/virulens mikroorganizmusok evolúciójában

Németh Andrea
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Klupács Adél
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 3
Dr. Jeney (Gomozova) Galina
NAIK-HAKI
molnar.zsuzsanna@haki.naik.hu
[Program 3] Stressz hatások vizsgálata halaknál (süllő)

Nagy István

Honfy Veronika Anna
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 3
Tömösköziné Dr. Farkas Rita
NAIK-ÉKI
molnar.valeria@eki.naik.hu
Gyümölcs és zöldségfélék biológiailag aktív anyagainak nyomonkövetése mikrobiális szennyezettség és kezelés hatására

Program 3
Dr. Bodó Szilárd
NAIK-ÁTHK
nemeth.andrea@atk.naik.hu
Sertés embriók in vitro előállítása, sertés gaméták és embriók
mélyhűtése

Nyíri Anna Emese
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 3
Dr. Marincs Ferenc
NAIK-MBK
nyiri.anna.emese@abc.naik.hu
Mezőgazdasági genomika és bioinformatika: elemzések és
alkalmazások

Pál Sára Eszter
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 3
Dr. Farkas Tibor
NAIK-MBK
pal.sara.eszter@abc.naik.hu
A Badacsonyi borvidékre specifikus élesztőtörzsek izolálása, az
izolátumok klasszikus mikrobiológiai és molekuláris biológiai
jellemzése

Tóth Mónika Tünde
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Perjéssy Judit
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 3
Dr. Zalán Zsolt
NAIK-ÉKI
perjessy.judit@eki.naik.hu
Tejsavasan fermentált, funkcionális élelmiszerek fejlesztése

Tóth Roland Imre
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Székely Árpád
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 3
Jancsó Mihály
NAIK-ÖVKI
szekely.arpad@ovki.naik.hu
Abiotikus stressztolerancia vizsgálata hazai rizsfajtákkal

Program 3
Dr. Hoffmann Orsolya Ivett
NAIK-MBK
tapaszto.attila@abc.naik.hu
[Program 3] A szarvasmarha oltógyomor bal oldali helyzetváltoztatásának genetikai vizsgálata egérmodellen

Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 3
Dr. Kaló Péter
NAIK-MBK
tokodyne.szabadi.nikolett@abc.naik.hu
Multirezisztens (vírus, baktérium és fonálféreg ellenálló)
fűszerpaprika hibridek kifejlesztése molekuláris és biotechnológiai módszerek alkalmazásával.

Program 3
Dr. Fátyol Károly
NAIK-MBK
toth.szabolcs@abc.naik.hu
A növények antivirális RNS csendesítési mechanizmusainak
molekuláris vizsgálata

Túri Norbert
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Tokodyné
Szabadi Nikolett
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 3
Dr. Gócza Elen
NAIK-MBK
toth.roland.imre@abc.naik.hu
Őshonos madár embriókból izolált ősivarsejtek (PG sejtek)
jellemzése

Tóth Szabolcs

Tapasztó Attila
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 3
Dr. Kaló Péter
NAIK-MBK
toth.monika.tunde@abc.naik.hu
A szimbiotikus nitrogénkötés genetikai vizsgálata

Program 3
Körösparti János Tamás
NAIK-ÖVKI
turi.norbert@ovki.naik.hu
Mezőgazdasági vízgazdálkodást segítő kutatások

Keresztény Tibor
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 4
Dr. Papp Péter PhD.
NAIK-MBK
kereszteny.tibor@abc.naik.hu
[Program 4] Biotechnológiai értékekkel bíró mikroorganizmusok izolálása, azonosítása, mikrobiológiai- és molekuláris
biológiai jellemzése.
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Kosztik Judit
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 4
Batáné dr. Vidács Ildikó PhD.
NAIK-AKK
kosztik.judit@akk.naik.hu
Gyakorlati célra is felhasználható mikrobák izolálása a Budapesti Állatkert egzotikus állataiból

Nagy Fruzsina
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Nagy Ádám
György
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:
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Program 4
Adányiné Dr. Kisbocskói Nóra
NAIK-ÉKI
nagy.adam@eki.naik.hu
Élelmiszerek minőségellenőrzésére alkalmas korszerű, jelölésmentes bioanalitikai módszerek kutatása-fejlesztése

Program 4
Dr. Takács Ferenc PhD.
NAIK-GYKI
nagy.fruzsina@fruitresearch.naik.hu
Magas beltartalmi értékű és betegségeknek ellenálló meggyfajták nemesítése és technológia fejlesztése

Szilágyi Sámuel
Program:
Mentor:
Intézet:
E-mail:
Kut. program:

Program 4
Dr. Kovácsné Békefi Zsuzsanna
NAIK-GYKI
szilagyi.samuel@fruitresearch.naik.hu
Hazai körülményekhez jól alkalmazkodó tájfajtákban rejlő
potenciál hasznosítása a gyümölcstermesztésben

képekben a kutatói utánpótlást
elősegítő program
i. szakmai konferenciája
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