
A paprika nagy bizonyosság-
gal Közép-, illetve Dél-
Amerikából származik és 

Kolumbusz hajóorvosa, Chanca hozta 
be Európába. Mivel sokáig azt híresz-
telték róla, hogy mérgező, Európában 
először csak dísznövényként termesz-
tették. Magyarországra valószínűleg 
a törökök közvetítésével jutott el, 
ahogy erre egykori neve – törökbors 
– is utal. Első hazai leírása 1570-körül 
született meg. Fűszerként való felhasz-
nálása is török közvetítéssel terjedt el a 
XVIII. században, elsőként a Balkán-
félszigeten. Eleinte nálunk is csak 

dísznövényként termesztették, majd 
olcsósága miatt kezdték el borspótló-
ként használni a paraszti konyhákban. 

A kedvező éghajlati és talajadottsá-
gok miatt hazánkban gyorsan teret 
hódított, s már nagyon korán kiala-
kultak a ma is ismert legnagyobb 
paprikatermesztő területek Szeged, 
Kalocsa, Szentes és Cece környékén. 
Népszerűségét tovább növelte, hogy 
sok helyen, hatékony gyógyszerek 
hiányában, kolera elleni csodaszernek 
tartották. Az 1831-es járvány idején 
megelőzésre használták, és nemcsak 
termését, hanem az abból készült 

igen erős paprikapálinkát is. Akkor 
még nem tudták, hogy a paprika 
sok C-vitamint tartalmaz, és ezzel 
önmagában is segít a betegségek elle-
ni védekezésben, az emberi szervezet 
ellenálló képességének javításában.

Az első ellenségek
A termesztésbe vonásával párhuza-
mosan, mintegy annak következmé-
nyeként, sorra megjelentek a papri-
kát károsító kórokozók és kártevők 
is. Ma már többségük ellen hatékony 
védelmet nyújtanak a széles kör-
ben használatos növényvédő szerek. 

É V E K E N  Á T  TA R T Ó  V I S S Z A K E R E S Z T E Z É S E K  N É L K Ü L

HOMOZIGÓTA PAPRIKA 
– PORTOKBÓL

Napjainkban a paprika az egyik legfontosabb – Hungarikumként is számontartott – gazdasági 
növényünk, noha messzi tájakon őshonos. Köszönheti ezt a speciális hazai klímaviszonyokból 
adódó, kimagaslóan jó beltartalmi értékmutatóinak, kedvező táplálkozás-élettani hatásának, 
magas C-vitamin-tartalmának és széleskörű felhasználhatóságának az élelmiszeriparban. Egy 
olyan biotechnológiai módszert mutatunk be, amely hatékony kiegészítője a klasszikus növényne-
mesítési, köztük a paprikanemesítési módszereknek.
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fajták, illetve hib-
ridek létrehozásá-
ra. Hogy miként? 
Egy-egy kedvező 
tulajdonság átvitele 
az egyik fajtából a 
másikba kereszte-
zéssel történik. Az 
így kialakított új 
tulajdonságokat 
ezután genetikai-
lag rögzíteni kell, 
hogy az utódokban 
stabilan öröklődje-
nek. Ehhez azonban 

további, éveken át tartó visszakereszte-
zésekre van szükség, ami a paprika ese-
tében akár 5–10 évet is jelenthet. 

Nemzedékgyorsítás
A nemesítés klasszikus módszerei – 
láthattuk – meglehetősen időigénye-
sek. Ráadásul a kórokozók egy része 
– legfőképpen a vírusok – egy idő 
után egyszerűen fittyet hány a több 
évig tartó munkára, és áttöri a már 
kialakított rezisztenciákat. 
Felgyorsult világunkban a 
biotechnológia tudománya 
azonban újabb lehetőségeket 
kínál a nemesítőknek, kihasz-
nálva az in vitro (steril) kul-
túrák előnyeit. Számos nagy 
külföldi vetőmagcég saját 
biotechnológiai laboratóriu-
mot állított fel, ahol maguk 
kísérleteznek ki genetikailag 
stabil nemesítési vonalakat steril szö-
vettenyésztési eljárással. Közülük a 
portokkultúra egy olyan szövettenyész-
tési módszer, amely kiválóan alkal-
mas erre a célra a zöldségnövények 
körében, különösen a termesztett 
paprika tekintetében. Ennek köszön-
hetően Franciaországban már a 80-as 
évek elején sikeresen 
kidolgozták a haploid 
indukción alapuló, 
dihaploid növény 
létrehozását célzó 
laboratóriumi eljá-
rást. Ezeket a több 
szempontból is igen 
értékes növényeket 
– angol elnevezésük 
(doubled haploid) 
rövidítését használva 
– egyszerűen csak 
DH-növényekként 

Néhány kórokozóval, elsősorban a 
vírusokkal szemben azonban csak és 
kizárólag a rezisztens fajták, hibridek 
kialakítása jelent megoldást. A pap-
rikában a legnagyobb, vírus okozta 
kártételek mind a mai napig a TMV 
(Dohány Mozaik Vírus), a CMV 
(Uborka Mozaik Vírus) és a TSWV 
(Paradicsom Bronzfoltosság Vírus) 
számlájára írhatók. 

Ráadásul a kemikáliákon alapuló 
növényvédelem sem egészen prob-
lémamentes. A növényvédő szerek 
felhasználását szabályozó uniós ren-
delkezések 2004 óta hazánkban is 
megszigorították a korábbi vegyszeres 
védekezést. Az antibiotikumok fel-
használásának kizárása a növényvé-
delemből – a humánkockázat csök-
kentése céljából – rendkívüli módon 
megnehezítette például a baktériu-
mok elleni védekezést, miután más, 
felszívódó hatású készítmények e 
kórokozók ellen nem léteznek. Így 
évről évre jelentős terméskiesést okoz 
a Xanthomonas vesicatoria nevű bak-
térium, amely a paprika baktériumos 
levélfoltosságát és varasodását előidé-
ző kórokozó vagy például – a metil-
bromid 2005-ös betiltását követően 
– a gyökérgubacs-fonálférgek néhány 
ismert faja (Meloidogyne ssp.). 

A termesztők részéről ezért mind 
nyíltabban és sürgetőbben fogalmazó-
dott meg az igény a rezisztens hibrid 
vetőmagok iránt, a környezettudatos 
gazdálkodás jegyében. Ezt felismerve 
a nemesítők – a paprika beltartalmi 
és morfológiai tulajdonságainak folya-
matos javítása mellett – már évek óta 
nagy hangsúlyt fektetnek a rezisztens 

emlegetik a szakemberek, és a köztu-
datban is egyre inkább így terjedt el.  

Magyarországon elsőként intéze-
tünkben, a gödöllői Mezőgazdasági 
Biotechnológiai Kutatóközpontban 
(MBK) kezdtünk el foglalkozni ezzel 
a technikával a 90-es évek elején, és a 
számos technológiai fejlesztés eredmé-
nyeképpen jelentős mértékben javult 
a növényregenerációs gyakoriság. A 
hatékonyság mellett a módszer legna-
gyobb előnye – ami leginkább vonzó-
vá teszi a nemesítők körében –, hogy 
meglehetősen időtakarékos. Steril 
körülmények között ugyanis egyetlen 
nemzedék (1 év!) is elegendő a gene-
tikailag stabil, örökítőanyagában egy-
öntetű homozigóta szint eléréséhez. 

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központhoz csatlakozott MBK Növényi 
Szövettenyésztési Csoport mind a mai 
napig egyedülállóan és eredményesen 
integrálja ez irányú kutatási eredménye-
it a magyar mezőgazdaságban, a hazai 
paprikanemesítőkkel és vetőmagter-
mesztő cégekkel való sikeres, szolgálta-

tás jellegű együttműködések keretében. 
Szövettenyésztési csoportunk külföl-
di partnerekkel is kapcsolatban áll: a 
dihaploid paprika-vonalak folyamatos 
létrehozása mellett, szakmai tapasz-

Kislexikon

HAPLOID: olyan sejt, szövet vagy szervezet, 
amelynek a kromoszómakészletében minden 
kromoszómából egy van jelen. Jele: n. A 
diploid sejtben kétszeres számban van jelen 
minden kromoszóma, jele: 2n.

A mikrogametogenezis folyamata in vivo 
(FORRÁS: DUDITS DÉNES, HESZKY LÁSZLÓ, 2014)

Portokból regenerálódó paprikanövények 
Petri-csészében 
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talatával korábban már két külföldön 
működő, piacorientált szövettenyésztési 
laboratóriumban is segítette e módszer 
bevezetését.

Vándorúton
A portokkultúra eredményessége – a 
genetikai háttér mellett – több apró és 
elsőre talán lényegtelennek tűnő kör-
nyezeti feltétel függvénye. A látszó-
lag egyszerű technika lépésről-lépésre, 
nagyon sok buktatót rejt magában. 
Mindjárt az első maga a paprika típu-
sa, annak genetikai meghatározott-
sága, amit összefoglaló néven geno-
típusnak nevezünk. Általánosságban 
elmondható, hogy az étkezési típusú 
paprikák (Cecei fehér, blocky, Kápia, 
paradicsom alakú stb.) nagyságrendek-
kel jobb alanyok, mint a fűszerpapri-
kák. Az egyes étkezési típusokon belül 
további, jól körülírható különbségek 
vannak. A nemesítés sikerének első 
kulcsa tehát a jó alapanyag megválasz-
tása. Szolgáltatás szinten ezért csak és 
kizárólag étkezési fajtákkal dolgozunk, 
mert ebben a körben tudjuk ígérni a 
további szelekciós munkához szüksé-
ges, kellő számú DH-vonalat.

A haploid növények létrehozása 
„magtól-magig” rendszerben tör-
ténik, vagyis magot veszünk át és 
DH-vetőmagot adunk vissza a vető-
magtermesztőknek. Ennek elsődle-
ges oka a növényházak kártevő- és 
kórokozómentességének megőrzé-
se. Amíg egy csávázott vetőmag 
viszonylag biztonságosan kezelhető, 
addig egy kívülről jövő, nem kellő oda-
figyeléssel kezelt palánta többféle fer-
tőzés forrása lehet. A vetőmagból tehát 
saját növényházainkban történik a 
donor növények felnevelése, melyekről 
az első bimbók megjelenésétől körül-
belül 1–1,5 hónapon át folyamatosan, 
naponta gyűjtjük be, izoláljuk a porto-
kokat. Nagyon fontos tényező, hogy 
ebben az időszakban tápoldatozással 
biztosítsuk a paprikanövények intenzív 
fejlődését, azok kiváló fiziológiai állapo-
tát, valamint,  hogy folyamatosan fenn 
tudjuk tartani a vegyszermentességet, 
vagyis a munka során ne kelljen perme-
tezni a donor növényeket.

A leszedett, zárt bimbók kalcium-
hypoklorit oldattal történő felületi 
fertőtlenítését követően, már steril 
körülmények között folytatódik a 
munka a laboratóriumban. A porto-

kokat sztereómikroszkóp segítségével 
preparáljuk ki. Az optimális fejlődési 
állapotban lévő portokokat a hátolda-
lukkal helyezzük az agarral szilárdított, 
kocsonyás állagú táptalajra. Ezt köve-

ti a már említett hősokk-kezelés (35 
Celsius-fokon, 8 napon át) egy sötét 
termosztátban. 8 nap elteltével a 
Petri-csészében lévő portoktenyésze-
tek átkerülnek egy 16/8 órás (nappal/

FELE KROMOSZÓMÁVAL
Maga a portokkultúra a meghatározott fejlődési állapotban lévő portokok steril körülmények között tör-
ténő kipreparálását és mesterséges táptalajon való tenyésztését jelenti. A portokokban elhelyezkedő, 
a pollenmitózis I. sejtosztódási fázisban lévő, mikrospóráknak nevezett hímivarsejtek fejlődési útja eb-
ben a korai szakaszban még nem meghatározott. Ezért lehetséges az eredeti, ivaros nemzedéket 
létrehozó gametofiton fejlődési irány átállítása a megtermékenyülés nélküli, sporofiton irányba. Ehhez 
az androgenezis indukciónak nevezett változáshoz a steril és klimatizált körülmények folyamatos 
fenntartása, valamint megfelelő (hormonkiegészítésekkel ellátott stb.) táptalajok alkalmazása mellett 
a paprika esetében néhány napos, intenzív hősokkra is szükség van. Valójában ez utóbbi váltja ki a 
mikrospórákban magát az androgenezist, melynek eredménye a megtermékenyítés nélkül kialakuló, 
redukált ploidszintű, haploid növény. A redukált ploidszint jelen esetben azt jelenti, hogy a normál 
diploid paprika (2n=24) kromoszómaszámának csak a fele (n=12) van jelen a növényben. 

Most nézzük meg ezt a folyamatot egy kicsit részletesebben! A növények sporofita fejlődési szaka-
sza a mikrospóra anyasejtekben végbemenő számfelező sejtosztódással (meiózissal) lezárul. Ennek 
eredménye a 4 darab haploid, egymagvú mikrospórát tartalmazó tetrád. A mikrospóra normál fejlődé-
si útján – a mikrogametogenezis során – ezekből alakulnak ki az érett, tömlőhajtásra és termékenyí-
tésre képes pollenszemek. Androgenezis indukció esetén azonban a tetrádból kiszabaduló, 
egymagvú mikrospórák csak a pollenmitózis I. fázisáig követik ezt a gametofiton fejlődési útvonalat. 
Ez az a rövid szakasz, az egysejtes vakuólumostól a korai kétsejtes pollen állapotáig, amikor a tovább-
fejlődés útja még nem dőlt el, viszont a fejlődési útvonal a sporofiton irányba befolyásolható a geneti-
kai program megváltoztatása nélkül. Ám nem minden pollenszem alkalmas erre a fordított viselkedés-
re. Sporofiton fejlődésre, azaz ontogenezisre csakis az a viszonylag kisszámú „hibás” pollen képes, 
amelyben genetikailag nem elkötelezett az ivaros fejlődési útvonal. Ezek a pollenszemek az átlagos-
nál kisebb méretűek, kevés és nehezen festődő citoplazmát tartalmaznak, keményítő pedig nem vagy 
csak alig halmozódik fel bennük. 

A sporofiton osztódások eredményeképpen először soksejtes pollenszemek jönnek létre, majd 
ezekből alakulnak ki később az egyszeres kromoszómakészletű embriók, amelyek néhány hét alatt 
szikleveles, gyökeres növénykékké fejlődnek. A direkt embrióindukciónak köszönhetően a portokok-
ból regenerálódó növények minden esetben mikrospóra, azaz haploid eredetűek.

A haploid növények felnevelhetők ugyan, de az esetek többségében nem hoznak termést. Ha még-
is, akkor minden bizonnyal megtermékenyítés és magképződés nélküli termés kialakulásáról van szó. 
A portokkultúra gyakorlati jelentősége tehát nem magában a haploid növényben rejlik, hanem az ab-
ból kialakítható, valamint a spontán képződő dihaploidokban. A DH-növények egy része – ahogy em-
lítettük – spontán rediploidizációval jön létre. Ilyenkor a természet maga végzi el a haploid kromoszó-
maszám (n) sejten belüli megkettőzését (2n).

A folyamat egyik lehetséges, legáltalánosabb útja az egymagvas, vakuólumos mikrospóra sejtmag-
jának aszimmetrikus mitózisával indul, majd összeolvad a pollenmitózis I. szakasza után kialakuló két 
– generatív és vegetatív – sejtmag. A fúzió eredménye a kettős haploid kromoszómaszámú dihaploid 
(DH-) sejt, amelyből a már leírt módon kifejlődnek a dihaploid embriók és növények. Az így kialakult 
dihaploidok homozigótáknak tekinthetők, mivel ugyanazt a mikrospóra eredetű, apai genomot tartal-
mazzák megkettőzve. Noha a hagyományos módon, magról nevelt paprikanövényeknek is 2n=24 
kromoszómájuk van, azok mégsem tekinthetők homozigótáknak. Az esetükben ugyanis az apai ge-
nom mellett jelen van az anyai genom is, ezért genetikailag hasadnak, azaz heterozigóták.  Amennyi-
ben ez a folyamat nem játszódik le spontán, azt laboratóriumi körülmények között mi magunk is bein-
díthatjuk a haploid sejtek, tenyészetek vagy akár a már 4–6 leveles növénykék kolhicinnel való keze-
lésével. A kolhicin az őszi kikericsből és más kikericsfajokból izolálható alkaloida, mely a sejtosztódás 
során bénítja a magorsófonalakat. Hatására a kromoszómák a metafázisban nem képesek szétválni 
és a sejt ellentétes pólusaira vándorolni. Középen maradva ezáltal megnő a mikrospórasejtekben a 
szimmetrikus osztódások gyakorisága. Az ilyen osztódások pedig – vizsgálatokkal bizonyítottan – jel-
lemzően sporofiton fejlődést indítanak be, szemben az aszimmetrikus osztódásokkal, melyek inkább 
az eredeti, a gametofiton fejlődési útvonal kialakításáért felelnek.

M. J.
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éjszaka) megvilágítású, 20–22oC 
hőmérsékletű fényszobába, ahol 
további 4 napig maradnak ugyan-
ezen a táptalajon. Az izolálást köve-
tő 12. naptól regenerációs táptalajon 
folytatják tovább fejlődésüket, még 
mindig Petri-csészékben. A táptalaj 
frissességének megőrzése érdeké-
ben innentől havonta új táptalajra 
kell áthelyezni őket. A portokok-
ból fejlődő embriók az első átrakást 
követően, mintegy 1–1,5 hónapos 
korban jelennek meg. Amikor elérik 
a 2–3 leveles, gyökeres fejlődési álla-
potot, átkerülnek a hormonmentes, 
gyökereztető táptalajt tartalmazó 
üvegfiolákba. 

A növénykezdemények kromo-
szómaszintjének a meghatározása 
4–6 leveles korban történik. Ehhez 
egy-egy levélkéből propidium-
jodid hozzáadásával sejtmag-
szuszpenzió készül. A szuszpen-
zióból egy, a kromoszómaszám 
elemzésére alkalmas műszer, a 
flow-cytometer segítségével a sejt-

maghoz kötődő festék jelenlétének 
köszönhetően mérhető a sejtmag 
fluoreszcenciája. Ennek intenzitá-
sa alapján egyértelműen elkülönít-
hetők a gyengébben fluoreszkáló 
haploid, illetve a kétszeres intenzi-
tású dihaploid egyedek.

A haploid (n) növények ezt 
követően kolhicinnel kiegészített 
gyökereztető táptalajra kerülnek. 
A néhány napos kezelés során 
megtörténik a genom redupliká-
ció. Ily módon a haploid egye-
deknek körülbelül a 80 százaléka 
rediploidizálódik (2n). A spontán 
és indukált DH-növényeket tőzeg-
ből álló tápkorongokba ültetjük ki. 
Ezek egyhetes akklimatizáció után 
kikerülnek a növényházba, ahol cse-
repekbe ültetjük át a paprikatöve-

ket. Időben ekkor mint-
egy 4–5 hónappal járunk 
a portokok izolálása 
után. A DH-növények 
rendszeres tápoldato-
zása mellett az ezt köve-
tő 5–7 hónap elegendő 
ahhoz, hogy a kiültetett 
növények elvirágoz-
zanak, termést érlelje-
nek és begyűjthessük a 
DH-paprikabogyókat. 
Ezzel zárul az egy gene-
ráció/egy év ciklus. E 
rutinszerűen alkalma-

zott módszer segítségével, a ste-
ril körülmények között tenyész-
tett paprikaportokokból évente 
akár két-három ezer DH-vonal 
létrehozására van lehetőség a 
Szövettenyésztési Laboratóriumban, 
amelyhez mintegy 240 négyzet-
méter növényházi felület tartozik. 

Mitykó Judit

Haploid paprikák gyökereztető táptalajon 
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 Spontán és indukált DH-vonalak 
akklimatizációja tőzegkorongban

(A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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