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Szarka János barátommal több, mint 30 éve foglalkozunk növényi kórokozók és kártevők 

kutatásával és az általuk okozott károk mérséklésének leghatékonyabbnak tartott módszerével 

a rezisztencianemesítéssel. 

Több mint 15 éve mindketten úgy döntöttünk, hogy kórtani, kórélettani és nemesítési 

elképzeléseinket nem az állam által szűkös keretek között eltartott intézetben, hanem önálló 

úton, magánvállalkozás keretében tudjuk megvalósítani. 

Munkánk során együtt dolgoztunk több hazai állami intézménnyel, így a kalocsai 

Fűszerpaprika kht.-val, a gödöllői mezőgazdasági Biotechnológiai Központtal, a Corvinus 

Egyetemmel, a debreceni Agrártudományi Egyetemmel, az Univer Zrt-vel és természetesen a 

hazai zöldségnemesítésben a hatalmas multi nyomulás ellenére, bizonyos növények esetében 

még mindig meghatározó szerepet betöltő magánvállalkozásokkal. Többek között a Duna-R 

kft-vel és az Orosco kft-vel. 

 

A növények rezisztencia nemesítésének gyakorlata során a szelekció a mai napig a gyors 

szövetelhalás alapján történik. A gyors szövetpusztulással járó növényi reakciót gomba, vírus, 

illetve baktérium kórokozóval szemben is megfigyelték. 

Erre szeretnénk bemutatni 1-1 példát. 

 

Elsőként a gomba által kiváltott szövetpusztulást írták le. Ezt a gabona és gabonarozsda 

kölcsönhatásában találták meg. 

A fogékony gabona esetében a teleutotelepek körül a szövet nem, vagy csak lassan pusztul. 

Ezzel szemben, egy rezisztens növény esetében a levelek jelentős mértékű, gyors 

szövetpusztulással reagálnak a fertőzésre. 

 

Vírus által kiváltott szövetpusztulást először dohányon írtak le. Az előző példához hasonlóan, 

a rezisztens dohány levelén gyors szövetpusztulás látható a dohánymozaik vírus - TMV 

fertőzés következtében. 

 

A növény-baktérium kölcsönhatás bemutatására a paprikát és a Xanthomona. vesicatoria-t 

választottuk. A baktériumfertőzés a Bs-2 ill. Bs-3 specifikus rezisztenciagént tartalmazó 

növények levelein szintén szövetpusztulást okozott.  

 

Jelenleg a paprikával folyó munkáink a legelőrehaladottabbak. Ezért előadásunk további 

részében csak paprikával kapcsolatos példákat említek. 

Az Magyarországon ismert és termesztett paprika fajták a Capsicum annuum fajhoz tartoznak. 

A Capsicum nemzetségnek ezen kívül 20-25 faja ismert. Közülük 12 faj egy-egy jellemző 

tételének virágát és termését láthatjuk. Akarattal nem fajtát említek, hiszen ezek nagy része 

nem termesztett faj, hanem csak a Közép és Dél Amerikai kontinens őserdeiben fellehető 

egyedekről van szó.  



A 12 fajból elsősorban az amerikai őslakosok 5 fajt termesztenek (C. ann. C. chi, C. fru, C. 

pen és C. pub).  

 

Az első csoportba tartozó fajok, ahova az ismert C. annuum is tartozik, fehér vagy zöldes-

fehér virágúak és egymással könnyen keresztezhetőek, bár az utódok között egyes esetekben 

életképtelen, steril egyedek is vannak.  

A következő csoport (C. bac és C. pen) fajainak virága fehér, de a szirom belső részén 

határozott zöld színű un torokfolt látható. Közeli faj még a C. pra melynek szirma már lilás 

színű és szintén van zöldes torokfoltja. E három faj egymással jól keresztezhető, de a tisztán 

fehér virágúak csoportjával már nehezen vagy egyáltalán nem.  

A harmadik csoportba tartozó fajok teljesen lila virágúak, bokruk erősen eltér az előzőektől. 

Egymással jól keresztezhetőek, de a torokfoltos fajokkal csak alig a fehér virágúakkal pedig 

nem.  

A rezisztencianemesítés jelenlegi forrásai szinte kizárólag a fehér virágú csoportból, ezen 

belül is a C. ann primitív tételeiből, a C. chi, a C. fru és a C. cha fajok közül kerültek ki. 

 

Rezisztencianemesítési munkánk keretében a paprika Nematoda fajok által okozott 

gyökérgubacsosodása, a Pyrenochaeta lycopersici gomba okozta gyökérparásodás, a 

Xanthomonas vesicatoria baktérium okozta levél- és terméskárosodás valamint a TMV, 

TSWV vírusok által okozott növénykárosodásokkal szembeni rezisztencia nemesítésen 

dolgozunk. A címben említett multirezisztens fogalom az említett kórokozók és kártevő közül 

két-három elleni rezisztenciát jelent. 

 

Ha behatóan tanulmányozzuk a paprika gyökerét, mint ahogy azt a nemesítés során általában 

nem tesszük, mert a föld feletti részekre és főleg a termésre figyelünk, akkor meglepő 

ismeretekre tehetünk szert. Legalább ezt a három féle gyökértípust különíthetjük el. Ennek 

értelme és a gyökértípus szerepe a fonalféreg és gyökérparásodás elleni nemesítés során 

mutatkozik meg. 

 

Újból a vad fajok. A C.cha, C. car és C. pub fajoknak kevés, hosszú „drótszerű” gyökere van, 

a C. ann kultúrfajnak erős főgyökére, dús oldalgyökére, míg a szubtrópusi-trópusi 

körülmények között élő C. chi, C. fru és C. bac fajoknak erősen bojtos a gyökérzete. 

 

A fonálféreggel szembeni rezisztencianemesítést a metil-bromidos talajfertőtlenítés 

környezetvédelmi szempontból történő betiltása indokolta.  

 

A vizsgált Capsicum annuum rezisztenciaforrások közül az Me1 gént tartalmazó, PM 217 

INRA kutatóintézetből származó tételt választottuk ki nemesítés alapanyagul, ami a 

Meloidogyne incognita-n túl Meloidogyne arenaria, Meloidogyne javanica fajokkal szemben 

is rezisztenciát biztosít. 

 

A PM 217 tételen többszöri visszakeresztezésből származó nemzedékek (F1-F10) évenkénti 

rezisztencia tesztelések eredményei alapján állítjuk, hogy az Me1 gén hatékony védelmet 

bíztosít a Meloidogyne incognita  fajjal szemben az általunk vizsgált termesztőterületeken. 

Mivel egy-egy növény genotípúsának megállapítása csak fenotípusos utódbírálattal végezhető 

el, ezért célul tűztük ki az Me1 génhez kapcsolt molekuláris DNS markerek előállítását. 

A rezisztencia génhez kapcsolt molekuláris kodomináns DNS alapú markerek segítségével a 

szenzitív, a rezisztens, valamint a homo-, és heterozigóta genotípusok nagy biztonsággal 

elkülöníthetők 

 



A Pyrenocaeta lycopersici kórképe a paradicsomtermesztők számára ismert. 

 

Fonálféreg elleni rezisztencianemesítésünk során nagyon erős tüneteket találtunk és úgy tűnik 

vannak tételek, amelyek kellő szintű ellenállósággal rendelkeznek. 

 

A következő kórokozók a vírusok, közülük is az elmúlt évtizedben a paprikatermesztők 

rémének számító TSWV. Rezisztencia csak vad fajokban, a C. chi, C. fru és C. bac fajok 

néhány tételében. 

 

A tospovírusok csoportjába tartozó, a paradicsomon foltos hervadást okozó vírus elsősorban 

rovar vektorok által, de mechanikai úton is terjed. A világméretű elterjedésben jelentős 

szerepe volt a nyugati virágtripsznek.  

 

A vírusfertőzött növényeken kevesebb és piacképtelen termés keletkezik. A hajtatott 

paprikatermesztésben a virágtripsz elleni védekezés nehezen oldható meg. A védekezés 

nehézsége miatt elsődleges cél a TSWV-vel szemben ellenálló fajták nemesítése.  

 

A fogékony növények sziklevelein a mozaikfoltok mellett, az infekciós pont körül gyakran 

jellegzetes gyűrűk alakulnak ki, majd ezt követően az első lomblevelek mozaikosodása utal a 

vírus szisztemizálódására.  

A rezisztens növények sziklevelein kialakuló léziók hatékonyan lokalizálják a vírust, erre utal 

a lomblevelek vírus- és tünetmentessége.  

 

A Tws gén működése következtében a rezisztens növények termésein is kialakulnak a léziók a 

virágtripsz okozta vírusfertőzés hatásra.  

 

A monogénes domináns Tsw rezisztencia gént Capsicum chinense vad fajban azonosították. A 

Capsicum chinense könnyen keresztezhető Capsicum annuum-mal, így a gén introgressziója 

megoldható. A nemesítési programunkban szereplő növények, vonalak TSWV okozta tünetek 

fenotipizálása nehézséget rejt, emiatt a molekuláris markerek alkalmazása nagy segítséget 

jelent. 

Két kodomináns kapcsolt határmarker segítségével nagy biztonsággal megállapítható az adott 

egyed genotípusa/fenotípusa a Tsw génre nézve. A vizsgált markerek segítségével > 95%-os 

biztonsággal tudjuk prediktálni a Tsw gén  

 

A TMV-vel szemben a legtöbb vad Capsicum fajban találunk rezisztenciát, de a 

rezisztenciáért felelős L génnek több allélja ismert. A C. chi és C. cha fajok a legfontosabb 

források 

 

A X. vesicatoria baktériummal szembeni ellenállóságot biztosító gének közül csak a Bs-2 gént 

tartjuk alkalmasnak a rezisztencianemesítési munkához.  

A Bs-2 gén csak a C. cha egyetlen tételében találták meg. De a csak egy-egy kórokozó fajjal 

szemben kialakított gyors szövetpusztulással járó specifikus védekezési reakció hosszú távon 

elégtelennek bizonyult.  

 

A fölső sorban a szöveti elváltozások ráeső fényben láthatóak, 

az alsó sorban pedig áteső fényben. Áteső fényben láthatóvá válik, hogy a szövetpusztulással 

járó reakcióval a növénynek nem sikerült lokalizálnia a kórokozót. Kedvezőtlen környezeti 

feltételek mellett, mint például esős időjárás magas páratartalommal, a specifikus 

rezisztenciagének nem biztosítanak kellő védelmet a kórokozóval szemben.  



 
Ez, és egyéb példák is bizonyítják, hogy a szövetpusztulással járó, kizárólag specifikus 

rezisztencia génekre épített védekezés önmagában nem működik kielégítően. Hiszen, pusztulásra 

nem alapulhat ellenállóság. Ezt az ellentmondást el nem fogadva terjedt ki figyelmünk a 

sejtpusztulással nem járó növényi ellenállási formára. A hiperszenzitív reakciónak a növényi 

védekezésben betöltött kizárólagosságának elvetése nélkül nem lehetett volna észrevenni, sőt még 

megérteni sem, a sejtmegtartással, sejtosztódással járó védekezési reakciókat. A növényi 

védekezés teljes rendszerének megismerése nélkül nem lehet meghatározni a szövetpusztulással 

járó reakciók valós szerepét. Hisz ezek csak egy részét képezik az egésznek.  

 

Több növényfajban is megtaláltuk azt a sejt- és szövetmegtartással járó reakciót, amely az adott 

növényfaj számára specifikus rezisztencia gének nélkül is védelmet nyújt bizonyos kórokozóival 

szemben. Szövetpusztulás nélkül! Paprikában, babban és uborkában nemeítési munkával 

restauráltuk ezt a tulajdonságot, amely föltehetően több évtizedes, egyéb célokat szem előtt tartó 

nemesítő munka során rombolódott le.  

 

A sejtnagyobbodással, sejtosztódással járó védekezési reakció a saját kórokozók mellett, 

ugyanezen fenotipusos elváltozásokat mutatva nyilvánult meg az adott gazdanövénnyel 

inkompatibilis kapcsolatban lévő kórokozó fajokkal szemben is. Ez alapján neveztük el a 

jelenséget általános védekezési reakciónak (GDR). 

 

A GDR nem kórokozó specifikus, alacsony ingerküszöb és nagy reakciósebesség jellemzi, 

sejtnagyobbodást, sejtosztódást, vagyis sejtmegtartást eredményez.  

 

Ha a GDR, ez az elsődleges védekezési front valamely mikróbával szemben hatástalan, úgy az az 

adott növény kórokozójává válik és kialakul a specifikus gazda-patogén kapcsolat. A fogékony 

növény, a kórokozó előidézte stressz, vagyis magas ingerküszöb elérése után, lassú, 

szövetpusztuláshoz vezető reakcióval válaszol.  

 

A törzsfejlődés során a megbetegített, fogékony növény ebből az állapotból szabadulni igyekezett, 

és a kórokozó okozta specifikus stresszel szemben egy specifikus védekezési reakciót alakított ki. 

Ezt a reakciót specifikus rezisztencia gén, vagy gének kódolják. A specifikus rezisztencia génnek 

köszönhetően, a növény a kórokozóra specifikusan reagál, a fogékonnyal azonos, magas 

ingerküszöb elérése után nagy reakciósebességgel, mely sejtpusztulást eredményez.  

 

A gazda-patogén kapcsolat evolúciós fejlődésének ez a folyamata napjainkban is lejátszódik 

minden megbetegítés során. A növényt érő biotikus stresszekre elsőként a GDR lép működésbe. 

Hatástalansága esetén a kórokozóvá vált mikróba elszaporodik a növényben. Ha a növény 

specifikus rezisztencia gént tartalmaz, a fogékonyság, mint élettani állapot akkor is 

nélkülözhetetlen föltétele a specifikus védekezési reakció beindulásának.  

 

A GDR és a specifikus védekezési reakció egymásra épülve alkotja a növényi védekezés egységes 

egészét, ezért ennek figyelembe vétele nélkül nem lehet a rezisztencia nemesítésben időtálló 

eredményeket elérni.  

 


