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Bevezetés 

A búzanemesítés fő célja az elmúlt néhány évtizedben a termőképesség, a betegséggel 

szembeni ellenállóság, és/vagy a sütőipari minőség javítása volt, tehát elsősorban a termelők és 

a feldolgozóipar érdekeit tartották szem előtt. Az utóbbi időben azonban növekvő figyelem 

irányul az élelmiszerek egészségre gyakorolt pozitív hatásaira, valamint a táplálkozási 

minőségének javítására. Ezért a nemesítők is célul tűzték ki pozitív egészségügyi hatásukról 

ismert beltartalmi komponensek növelését. 

A búzában több pozitív egészségügyi hatással bíró beltartalmi komponens is található. 

Ezek közül az antioxidánsok rendkívül érzékenyek a feldolgozóipari folyamatokra 

(hőmérséklet, nyomás, fény, stb), a mikroelem összetételt pedig nagymértékben befolyásolják 

olyan tényezők is, mint a talaj mikroelem tartalma, vagy a növény mikroelem felvevő 

képessége. A legkevésbé érzékeny komponenseknek a rostanyagok tekinthetők. Nagy 

biztonsággal várható, hogy ezek a komponensek megőrzik biológiai hatásukat a feldolgozás 

után is. Ezért ezen komponensek felhasználása reális célkitűzésnek tekinthető nemesítési 

programokban. 

Korábbi vizsgálatokkal megállapították, hogy a rostanyagtartalom alapvetően 

genetikailag determinált tulajdonság, de a környezeti hatás nem hagyható figyelmen kívül, 

különösen, ha genetikai markerek nem állnak rendelkezésre, csupán biokémiai/beltartalmi 

mérésekre van lehetőségünk. Ezeket a mennyiségi tulajdonságokat ugyanis a környezeti 

tényezők jelentős mértékben befolyásolhatják. Célunk ezért a környezeti tényezők hatásának 

értékelése majd az eredményeink valamennyi tényezőt figyelembe vevő komplex elemzése. 

A környezeti hatásoktól független eredmények és a hatékonyabb szelekció elérése és 

kivitelezése érdekében további célunk molekuláris markerek azonosítása, melyhez egy búza 

hasadó populáció beltartalmi tulajdonságai, terméskomponensei és a genetikai háttere között 

fennálló összefüggéseket vizsgáltuk. 

 

Kutatásunk fő célkitűzése tehát a búza egészséggel kapcsolatos tulajdonságainak javítása 

nemesítéssel (különös tekintettel a rostanyagtartalomra), a rostanyagtartalmat befolyásoló 

tényezők vizsgálata, valamint a rostanyagtartalommal összefüggő markerek azonosítása. Ezek 

elérése érdekében a következő célokat tűztük magunk elé: 

1. Nagy rostanyagtartalmú (arabinoxilán) búza törzsek előállítása és jellemzése 

2. Az arabinoxilán tartalom örökölhetőségének, környezeti befolyásoltságának valamint 

stabilitásának vizsgálata 

3. Az arabinoxilán tartalom stabilitásának vizsgálata búza populációkban és 

fajtakeverékekben 

4. A rostanyagtartalommal összefüggő QTL-ek azonosítása az Mv Toborzó/Tommi 

populáció felhasználásával, molekuláris markerek fejlesztése céljából 

 

Irodalmi háttér 

Az emberi táplálkozásban a legfőbb rostanyag forrás a gabona, azon belül pedig a búza. A 

búzaszemben található legfőbb rostanyagok a sejtfalban található poliszacharidok, az 

arabinoxilánok (AX) és (1-3)(1-4)-β-D-glükánok (β-glükán), melyek 70 illetve 20%-át alkotják 

az összes sejtfalat alkotó poliszacharidoknak (Mares és Stone, 19731). A búza és a rozs 

arabinoxilánban, míg az árpa és a zab β-glükánban gazdag. Az AX-nak vízoldható (WE) és 
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vízoldhatatlan frakciója is van, ezek élettani hatásaikban különböznek. A vízben nem oldódó 

rostanyagok csökkentik az átmeneti időt a bélben, és növelik a széklet mennyiségét, az ürítés 

gyakoriságát, valamint a karcinogén anyagok megkötésében is szerepet játszanak. A vízoldható 

rostanyagok, különösen az AX, befolyásolja a búza feldolgozóipari tulajdonságait, például a 

sütőipari minőségét (Courtin és Delcour, 20022), a sikér és a keményítő elválaszthatóságát 

(Frederix és mtsai, 20043), az állati takarmány minőségét (Bedford és Schulze, 19984), valamint 

a szeszes italok és a bioüzemanyag előállítás folyamatát (Shewry és mtsai, 20105). 

A bioaktív komponensek variabilitását gabonafélékben az EU-FP6 Healthgrain projekt 

keretében kezdtük el vizsgálni, azzal a céllal, hogy teljes kiőrlésű búzából, vagy más 

gabonafélékből egészséges élelmiszeripari termékeket fejlesszen ki, és ezek egészségre kifejtett 

pozitív hatását klinikai vizsgálatokkal is igazolják. A pályázaton belül összesen 150 búza 

törzsben vizsgálták többek között a genotípusok rostanyag-, keményítő-, xilanáz-, 

alkilrezorcin-, lignán-, szterol-, tokol- és foláttartalmát, de meghatározták a fehérje- és 

sikértartalmat, a Zeleny szedimentációt, és a keményítő viszkozitását, és a genotípusok 

agronómiai és sütőipari tulajdonságait is. A vizsgálatok eredményei alapján kiválasztották azon 

genotípusokat, melyek felhasználásával nemcsak, hogy jó sütőipari minőségű búza 

nemesíthető, de egyúttal rostanyagban és vitaminokban gazdag termékek készíthetők. Így 

azonosították többek között a rendkívül magas totál- és vízoldható AX tartalommal rendelkező 

Yumai-34 búza genotípust is, melyet 1988-ban regisztráltak Kínában. Ez a fajta kétszer olyan 

nagy rostanyag tartalommal rendelkezik, mint a projekt során vizsgált többi kb. 150 európai 

búzafajta. A Yumai-34 a kiemelkedően magas, genetikailag determinált rostanyag tartalmának 

(Shewry és mtsai 20105) és a relatíve jó agronómiai tulajdonságainak köszönhetően jó 

nemesítési alapanyagnak tekinthető (Ward és mtsai, 20086).  

Különböző környezeti és agronómiai körülmények között termesztett búza törzsek 

beltartalmi adatainak elemzésével lehetőség van szétválasztani a környezeti és genotípusos 

hatásokat. A liszt TOT-AX és a WE-AX tartalmának nagy örökölhetőségét többen is 

bizonyították: Hong és munkatársai (19897) 18 búzatörzs 2 termőhelyen történő vizsgálatával, 

Martinant és munkatársai (19998) 19 genotípus 3 termőhelyen történő vizsgálatával, Dornez és 

munkatársai (20089) 14 genotípus 3 évben történő vizsgálatával, valamint Finnie és 
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munkatársai (200610) 7 tavaszi és 20 őszi búza 10 és 12 környezetben kivitelezett vizsgálatával. 

Li és mtsai (200911) azonban ellentétes eredményeket kaptak teljesőrleményre, 25 őszi és 25 

tavaszi búza 3 termőhelyes vizsgálata esetén. Kimutatták, hogy a környezetnek jóval nagyobb 

a hatása mint a genotípusnak az őszi búzák TOT-AX és WE-AX tartalmára, illetve a tavaszi 

fajták WE-AX tartalmára. A Gebruers és munkatársai (201012) által publikált elemzések azt 

mutatják, hogy a liszt AX tartalma nagymértékben örökölhető tulajdonság. A genotípus 

határozta meg a teljes variancia kb 60%-át a WE-AX esetében, a TOT-AX esetében pedig 70%-

át. Őrleményben mért β-glükán és korpában mért WE-AX 50% körüli örökölhetőségi értéket 

adtak. Török és munkatársai (201913) igen jelentős évjárat és GxE hatást mutatott ki TOT-AX 

esetén, míg a WE-AX total varianciáját 21%-ban a genotípus határozta meg 41 genotípus 3 

éves vizsgálatával. Ilyenformán a liszt TOT-AX tartalmát tekintve ellentmondásosak az 

eredmények, de a liszt WE-AX tartalma különösen vonzó szelekciós cél lehet növénynemesítési 

programokban. 

Az ökológiai mezőgazdaság folyamatosan terjed, több mint 160 országban alkalmazzák már 

világszerte. Teljes vetésterülete mintegy 0,9%. Az 1900-as évek elején kezdték alkalmazni, 

mígnem 2009-re az ökológiai termékek már a piac 5%-át tették ki. A környezet hatásainak 

kompenzálására a konvencionális mezőgazdaság több külső eszközzel rendelkezik 

(növényvédelem, műtrágyázás, stb), mint az ökológiai. Az eszköztelenség kompenzálására az 

ökológiai földművelési rendszerben olyan rugalmas, robosztus fajtákra van szükség, melyek 

képesek alkalmazkodni az adott környezeti körülményekhez, és megfelelően stabil 

terméshozamot és minőséget képesek biztosítani. A fajtadiverzitás kérdése iránt az ökológiai 

termelők részéről is egyre nagyobb az érdeklődés, és a tudományos irodalom is egyre többet 

foglalkozik a populáció szinten megjelenő genetikai változatossággal. Ennek egyik oka az 

időben és térben változó környezet (Ceccarelli és mtsai 200714, Ostergard és mtsai 200915, 

Wolfe és mtsai 200816). Egy ilyen környezetben csak a kultúrnövények genetikai diverzitása és 

a biodiverzitás megőrzésére alkalmazott mezőgazdasági gyakorlat képes a fajta terméshozamát 

és minőségét megóvni a biotikus és abiotikus stresszekkel szemben (Finckh és mtsai 200017). 

Ezen tudásra alapozva a SOLIBAM EU-FP7 projekt keretén belül hét populációt és három 

fajtakeveréket, állítottak elő három nemesítő intézetben (UK, A, HUN), és vetették el 3 évben 

(2011-2013) különböző európai klimatikus és földművelési körülmények (ökológiai és low-
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input) között. Ezen alapanyagok kiváló eszközök lehetnek annak vizsgálatára, hogy a 

biodiverzitás és a termesztési rendszer milyen szerepet játszik a beltartalom és a minőség 

stabilitás, így a rostanyag tartalom megőrzésében. 

A molekuláris genetikai módszerek fejlődése, különösen a QTL elemzések, áttörést 

hoztak a mennyiségi tulajdonságok genetikai elemzésében. A szakirodalomban számtalan 

eredményt találunk a rostanyagokkal kapcsolatban. Az arabinoxilán szintézisében résztvevő 

gének térképezésére Martinant és munkatársai (199818) 2 térképező populációt használtak. 

Egyik populáció a Courtot és a Chinese Spring keresztezéséből származik és 91 dihaploid (DH) 

törzset tartalmaz, míg a másik a szintetikus W7984 és az Oparta keresztezéséből létrehozott 

115 F7 generációban lévő SSD (single seed descent) törzset tartalmazó populáció. Ezekben a 

populációkban mérték a törzsek WE-AX tartalmát, az extraktum viszkozitást (amit a WE-AX 

tartalom nagymértékben meghatároz), és a WE-AX-on belül az arabinóz-xilóz arányát. 

Mindhárom tulajdonság fő QTL-ét (azt a régiót a kromoszómákon belül, ahol a mennyiségi 

tulajdonság kialakításában szerepet játszó gének helyezkednek el) az 1B kromoszómán 

azonosították. Ez a QTL az extraktum viszkozitás variabilitásának 32-37%-át magyarázta, 

valamint az arabinóz-xilóz arány variabilitásának 35-42%-át. Quraishi és munkatársai (201019) 

öt további térképező populáció létrehozásáról számoltak be. Ezek a: Courtot és Chinese Spring 

keresztezéséből származó 187 törzset tartalmazó RIL populáció (recombinant inbred lines) 

(Perretant et al 200020), az Arche és Recital keresztezéséből származó 241 dihaploid törzs 

(Laperche és mtsai 200721), a Renan és Recital kereztezéséből származó 194 RIL törzs 

(Quraishi és mtsai 2009), a Valoris és Isengrain keresztezéséből származó 124 dihaploid törzs, 

és a RE006 és CF007 keresztezéséből származó 280 törzs (Charmet és mtsai 200922). Az utolsó 

két populáció létrehozásánál a szülői genotípusok jelentősen eltértek a WE-AX tartalmuk által 

okozott viszkozitás mértékében. Első lépésben 12 QTL-t azonosítottak az öt populációban, 

melyből három WE-AX viszkozitással összefüggő meta-QTL-t azonosítottak az 1B, 3D és 6B 

kromoszómákon. Martinant és munkatársai az 1B kromoszómán azonosítottak QTL-t (199823), 

míg Charmet és munkatársai azt találták, hogy a 6B-n található QTL felel a WE-AX 

viszkozitásban fellépő variancia több mint 59%-áért a Valoris/Isengrain és a RE006/CF007 

populációk esetében. Quarishi és munkatársai (201019) kiegészítették ezt a meta-QTL analízist 

156 búza genotípus (Ward és mtsai 20085) asszociációs genetikai vizsgálatával. Ennek 

eredményeként azonosítottak 7 lókuszt, ami kapcsolódik a WE-AX okozta viszkozitás 

értékhez. Ezek közül három a meta-QTL-ekhez kapcsolhatóan az 1B, 3D és 6B 

kromoszómákon helyezkedik el, további négy lókusz pedig a 3A, 5B, 7A és 7B 
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kromoszómákon található. Mindkét megközelítésnél az 1B kromoszómán azonosított QTL-t 

találták a legjelentősebbnek. Később Quarishi és munkatársai (201019) kimutatták, hogy a 

kromoszómának ez a régiója 4 DNS-szakaszt tartalmaz, melyek közreműködhetnek a 

tulajdonság kialakításában. Létrehoztak továbbá molekuláris markereket, amik a lókuszhoz 

kapcsolódva meghatározzák a WE-AX viszkozitást, és ennélfogva alkalmasak lehetnek arra, 

hogy növénynemesítési programokban alkalmazzák őket. 

 

Anyagok és módszerek 

Kereszteztük a Yumai-34-et három olyan jó agronómiai tulajdonságú európai búza fajtával 

(Lupus, Mv Mambo és Ukrainka). Az F2 hasadó populáció kalászait kalászutódsorokba 

vetettük, így jött létre az F3 populáció. Ezután a növényeket szelektáltuk agronómiai 

tulajdonságaik, és nagy vízoldható pentozán tartalmuk alapján (lisztben, AX-ként mérve) 

minden generációban. Néhány szelekciós kör után 31 törzset (12 Lupus/Yumai-34, 3 Mv 

Mambo/Yumai-34, és 16 Ukrainka/Yumai-34) azonosítottunk, melyek az átlagosnál nagyobb 

vízoldható pentozán tartalommal, és jó agronómiai tulajdonságokkal is rendelkeztek. Ezeket 

vizsgáltuk részletesebben az F7, F8, és F9 generációban (2013-2015), és a szülői búza fajtákat 

használtuk kontrolként. Annak érdekében, hogy olyan versenyképes búza alapanyagot hozzunk 

létre, melyek jól szerepelnek ökológiai és low-input körülmények között, hat populációt 

(cropping population) hoztak létre Ausztriában (A), Magyarországon (H), és az Egyesült 

Királyságban (UK) (POP-AT (A), Angol Kompozit (H, ENG-CCP), Elit Kompozit (H, ELIT-

CCP), Magyar Kompozit (H, HUN-CCP), YQ-CCP (UK), és NIAB-Elite-CCP (UK, NIAB-

CCP)). Ezeket a populációkat együtt vizsgáltuk három fajtakeverékkel (MIX-AT (A), YQ-MIX 

(UK), NIAB-Elite-MIX (UK, NIAB-MIX)), és egy Franciaországból származó diverz 

populációval (INRA-60parent-CCP, a továbbiakban INRA-CCP). Az YQ-CCP és YQ-MIX 

előállítása részletesen Döring és mtsai (201524) cikkében található. Egy őszi búza (Triticum 

aestivum L.) fajtát, az Mv Emesét használtuk kontrolként az összes termőhelyen. A populációk 

és fajtakeverékek vizsgálati évei és a termőhelyek listája Tremmel-Bede és mtsai (201625) 

cikkében szerepelnek. A genetikai vizsgálatokhoz az Mv Toborzót kereszteztük a Tommi 

fajtával, majd nyolc öntermékenyítési cikluson keresztül hoztuk létre a térképező populációt, 

amely 240 rekombináns beltenyésztett törzsből áll (RIL). A szülőket eltérő ökológiai 

körülmények között nemesítették. Az Mv Toborzó egy korai érésű magyar fajta, míg a német 

Tommi egy nagyon késői fajtának számít Magyarországon. Előzetes vizsgálatok szerint a két 

fajta eltérő allélokat hordoz a PPD-D1 (2D) nappalhossz érzékenységi génben, valamint az Rht-

B1 (4B), Rht-D1 (4D) és az Rht8 (2D) törpésítő génekben (Kiss és mtsai, 201426), ezért igen 

variábilis a RIL vonalak kalászolási ideje, növénymagassága, valamint a terméskomponensei.  

                                                           
24 Döring, T. F., Annicchiarico, P., Clarke, S., Haigh, Z., Jones, H. E., Pearce, H., Snape, J., Zhan, J., Wolfe, M. 

S. 2015. Comparative analysis of performance and stability among composite cross populations, variety 

mixtures and pure lines of winter wheat in organic and conventional cropping systems. Field Crops Res. 

183:235–245. 
25 Tremmel-Bede K , Mikó P , Megyeri M , Kovács G , Howlett S , Pearce B , Wolfe M , Löschenberger F , Lorentz 

B , Láng L , Bedo Z , Rakszegi M. 2016. Stability analysis of wheat populations and mixtures based on the 

physical, compositional and processing properties of the seed. Cereal Research 

Communications.  44:(4) pp. 694-705. (2016) 
26 Tibor Kiss, Krisztina Balla, Otto´ Veisz, La´szlo´ La´ng, Zolta´n Bedo, Simon Griffiths, Peter Isaac, Ildiko´ 

Karsai. 2014. Allele frequencies in the VRN-A1, VRN-B1 and VRN-D1 vernalization response and PPD-B1 and 

PPD-D1 photoperiod sensitivity genes, and their effects on heading in a diverse set of wheat cultivars (Triticum 

aestivum L.). DOI 10.1007/s11032-014-0034-2 

 



Az 1. táblázatban szereplő fizikai-, beltartalmi és feldolgozóipari tulajdonságait vizsgáltuk 

a fentiekben szereplő genotípusoknak. Az alábbi genotípusos vizsgálatokat végeztük el az Mv 

Toborzó/Tommi populáción: Genomi DNS kivonása fiatal levelekből Dneasy Plant Mini Kit 

felhasználásával, 15K Infinium elemzés TraitGenetics GmbH (Gatersleben, Németország) 

13007 SNP marker felhasználásával, kapcsoltsági térkép létrehozása Joinmap 4.0 (Kyazma, B. 

V., Wageningen, Hollandia) szoftverrel, QTL elemzés GenStat (VSN Nemzetközi Kft.) 

statisztikai programmal. Az adatok kiértékeléséshez Alkalmazott statisztikai módszerek a 

következők: Microsoft Excel (legkisebb szignifikáns különbségek, korreláció analízis), 

Statistica 6.0 (főkomponens analízis, terméshozamok összehasonlítása), SPSS 16.0 (SPSS RT., 

Chicago, IL, USA) (Diszkriminancia analízis, Tukey féle post hoc teszt, lineáris kevert modell 

analízis), Genstat 17.0 (VSN Nemzetközi Kft, Hemel Hemstead, UK) (GGE biplot analízis). 

 

1.táblázat: A vizsgált fizikai-, beltartalmi és feldolgozóipari tulajdonságok 

 

Eredmények 

 

Nagy rostanyag (arabinoxilán) tartalmú búza törzsek előállítása és jellemzése 

Az élelmiszerek táplálkozástani minőségének és egészségügyi hatásának javítása egyre 

nagyobb érdeklődésre tart számot világszerte az elmúlt évtizedtől kezdve. A humán 

táplálkozásban a rostanyagok fő forrásai a tartós gabona alapú élelmiszerek. A legújabb 

kutatások eredményeként azonosítottak olyan búzafajtát, a kínai Yumai-34-et, mely szokatlanul 

nagy vízoldható (WE-)- és total- arabinoxilán (TOT-AX), azaz rostanyag tartalommal 

rendelkezik. Kereszteztük ezért a kínai fajtát három közép-európai búzafajtával (Lupus, Mv-

Mambo, Ukrainka) és összehasonlítottuk 31 szelektált, nagy AX tartalmú törzs fizikai 

(hektolitersúly, ezerszemtömeg, lisztkihozatal, szemkeménység), beltartalmi (fehérje, sikér, 

WEAX, TOTAX) és feldolgozóipari (sikér index, Zeleny szedimentáció, Farinográf 

paraméterek) tulajdonságait három éves kísérletben (2013-2015) az F7-F9 generációkban. A 



liszt WE-AX tartalmában 42,37% növekedést, míg a TOT-AX tartalomban 24,09% növekedést 

értünk el, és emellett a tészta tulajdonságok is javultak. Az ezerszemtömeg, a fehérjetartalom, 

a sikértartalom, a Zeleny szedimentáció és a liszt vízfelvétele szintén növekedett számos 

törzsben, melyek közül háromnak a szemtermés mennyisége is versenyképes volt a hivatalos 

kontroll fajtákéval.  

Kimutattuk, hogy lehetséges növelni a vízoldható és/vagy oldhatatlan étkezési rost tartalmat 

fehér búzalisztben hagyományos nemesítéssel, anélkül hogy a termés vagy minőség között 

választanunk kellene. Az így elért megnövelt rost tartalom nem csupán az egészségre fejthet ki 

pozitív hatást, de a feldolgozóipari tulajdonságokra is pozitív hatása lehet, például a liszt 

vízfelvételi kapacitásának növelésével.  

 

Az AX tartalom örökölhetőségének, környezeti befolyásoltságának, valamit 

stabilitásának vizsgálata 

Ugyanezen mintakörben vizsgáltuk a különböző tulajdonságok örökölhetőségét, a 

környezet és a genotípus hatását, valamint a tulajdonságok stabilitását különös tekintettel a 

beltartalmi komponensekre. Megállapítottuk, hogy mind a fehérje-, mind a keményítőtartalom 

genetikailag erősen meghatározott, ezért e beltartalmi tulajdonságok örökölhetősége 

nagymértékű (sorban 0.851 és 0.828). Emellett a keményítő tartalom esetén jelentős évjárat és 

G × E hatást is tapasztaltunk. A pentozánok teljes és vízoldható mennyiségét mindhárom 

tényező (G, E, G × E) szignifikánsan befolyásolta, de a TOT-pentozán örökölhetősége mégis 

jelentősen kisebbnek bizonyult (0,341) mint a WE-pentozáné (0,825). Ez az eredmény a 

spektrofotometriás módszer metodikai adottságaira vezethető vissza. A pentozánok fő 

komponense az arabinoxilán mennyiségét és összetételét a környezet határozta meg elsősorban 

és ennek megfelelően a tágabb értelemben vett örökölhetősége e paramétereknek közepes volt 

(0,516 és 0,772). A vízoldható arabinoxilán mennyiségére és annak összetételére (A/X) 

azonban szignifikáns hatással volt a genotípus és így e tulajdonságok örökölhetősége is jelentős 

volt (0,840 és 0,721). A TOT-AX alacsony genetikai determináltsága valószínűleg annak 

köszönhető, hogy a kísérlethez használt 31 szelektált genotípus nagy része nagy AX tartalmú 

törzs volt, ami kisebb variabilitást eredményezett a vizsgált mintakör tulajdonságaiban a 

rostanyagok tekintetben. Mivel a WE-AX örökölhetősége jelentős mértékű, így alkalmas 

komponens lehet nemesítési célok elérésére. Továbbra is ellentétesek azonban az eredmények 

a TOT-AX tartalomra nézve, mivel annak örökölhetőségi értéke jelentős variabilitást mutat az 

egyes tanulmányokban. Ennek oka részben a metodikai eltérésekben keresendő, részben pedig 

a vizsgált mintakör összetételében. A vízfelvételt genetikailag meghatározott tulajdonságnak 

találtuk, melynek örökölhetősége 0,829 volt és a genotípus a teljes variancia 38,67%-át 

határozta meg. A legnagyobb vízfelvételi kapacitással a LU/YU_8,9,10 vonalak rendelkeztek, 

és ugyanezen vonalak fehérje- és pentozán tartalmai is a legnagyobbak között voltak. Mind a 

pentozánok, mind a fehérjék nagy mennyiségű vizet képesek megkötni. A feldolgozóipari 

tulajdonságokra ezért részben a vízfelvétel megváltoztatásán keresztül hatnak ezek a 

komponensek. A rost komponensek nagy vízmegkötő képessége nagyobb farinográfos 

vízfelvételt eredményez, mely bizonyos mértékig előnyös lehet a feldolgozóipar , elsősorban a 

sütőipar számára. Ezzel együtt a keményítő gélesedési tulajdonságai is megváltozhatnak. 

GGE biplot elemzés és a CV értékek meghatározásával vizsgáltuk a szelektált genotípusok 

beltartalmának stabilitását. Azok a törzsek, amelyeknek stabilabb volt az ezerszem tömege, a 

keményítő tartalma is stabilabb volt. A stabilabb keményítőtartalom pedig maga után vonta a 

fehérjetartalom stabilitásának a növekedését is. A legszorosabb összefüggést a totál- és a 

vízoldható pentozánok stabilitása között találtuk. Ez azt jelenti, hogy a stabilabb TOT-pentozán 

tartalmú genotípusok WE-pentozán tartalma is stabilabb volt a többi törzséhez képest. A WE-

pentozán tartalom és a WE-AX tartalom stabilitása között is pozitív volt az összefüggés, sőt a 

WE-AX tartalom és összetétel (A/X) stabilitása is szorosan korrelált. A liszt vízfelvételének a 



stabilitása ezzel ellentétben a WE-AX tartalom és összetétel (A/X) stabilitásával negatív 

összefüggést mutatott. Számos törzs tömörült egy csoportba a GGE biplot ábrán, amely arra 

utal, hogy e törzsek stabilitásában nincs szignifikáns eltérés. Minden tulajdonság esetén csupán 

néhány törzset és fajtát azonosíthatunk, amelyek stabilitásukban jelentősen eltérnek a fajták és 

környezetek átlagától.  

 

Az AX tartalom stabilitásának vizsgálata búza populációkban és fajtakeverékekben 

Európában, köztük Magyarországon őszi búzafajtákból előállított hét populáció és három 

fajtakeverék fizikai, beltartalmi és feldolgozóipari tulajdonságainak genetikai stabilitását 

vizsgáltuk és értékeltük három éves kísérletben (2011-2013) különböző klimatikus viszonyok 

között, különböző szántóföldi menedzsment stratégiát alkalmazva. Meghatároztuk a 

populációk előnyös összetételi és táplálkozástani tulajdonságait majd statisztikailag értékeltük 

a genetikai diverzitás hatását a tulajdonságok stabilitására különös tekintettel a rostanyag 

tartalomra. Low-input’ és ökológiai termesztési körülmények között nem találtunk szignifikáns 

különbséget a populációk/keverékek vizsgált fizikai, beltartalmi és feldolgozóipari 

tulajdonságaiban, csak azok stabilitásában. A legtöbb vizsgált populáció a kontroll 

búzafajtáknál nagyobb stabilitást mutatott, és azok a populációk, amelyeket időben előbb 

állítottak elő, nagyobb stabilitással rendelkeztek, mint azok, amelyeket később. Néhány 

populáció különösen instabil volt néhány tulajdonságra nézve bizonyos termőhelyeken 

(elsősorban Ausztria, Svájc és Anglia organikus termőhelyein). A populációk/keverékek 

fehérjetartalma hasonlóan nagy volt (13,0-14,7%), de jelentős variabilitást találtak a sikér- (28-

36%) és a rostanyagok közül az arabinoxilán tartalomban (14,6-20,3 mg/g). A legkiemelkedőbb 

populáció, mind fehérje-, mind arabinoxilán tartalom tekintetében a Magyarországon előállított 

ELIT-CCP populáció volt. Végeredményben a diverzitás minőség stabilizáló hatását 

állapítottuk meg illetve azt, hogy a ‘low-input’ rendszerekben a minőségstabilitás 

megbízhatóbb, mint ökológiai rendszerekben. Ezek az eredmények hosszútávon előnyösek 

lehetnek nem csupán a nemesítők, de a fogyasztók számára is. 

 

A rostanyag tartalommal összefüggő QTL-ek azonosítása az Mv Toborzó/Tommi 

populáció felhasználásával, molekuláris markerek fejlesztése céljából 

Megállapítottuk korábbi tanulmányokkal összhangban, hogy a vízoldható arabinoxilán 

tartalom jól öröklődő tulajdonság és ezáltal alkalmas nemesítési célokra. A gabonafélék 

rostanyag tartalmának növelése azonban korlátokba ütközik, mivel a mai napig nem 

rendelkezünk szelekcióra alkalmas molekuláris markerekkel, a biokémiai szelekció pedig 

időigényes és költséges. Vizsgáltuk ezért az Mv Toborzó és a Tommi keresztezéséből származó 

240 törzset tartalmazó Mv Toborzó/Tommi RIL populációban a rostanyag tartalom diverzitását 

a célból, hogy QTL-eket, majd molekuláris markereket azonosítsunk, ami megkönnyítheti a 

búzanemesítők számára a szelekciós munkát. Mértük a β-glükán, a totál pentozán, a vízoldható 

pentozán, a totál arabinoxilán és a vízoldható arabinoxilán mennyiségét. Bár a Tommi és az Mv 

Toborzó szülők között nem találtunk a várakozásunknak megfelelő, jelentős különbséget ezen 

tulajdonságokban, a populáció törzseinek rostanyag tartalma a szülőkénél jóval szélesebb 

tartományt ölelt fel, amely megfelelő variabilitást biztosított a genetikai vizsgálatok 

elvégzéséhez. Mivel búzában elsősorban az arabinoxilán található meg nagyobb mennyiségben, 

és ismereteink ezzel a komponenssel kapcsolatban korlátozottabbak, mint a β-glükán esetén, 

ezért az arabinoxilán állt vizsgálataink középpontjában. Az 1B kromoszómán találtuk a 

legerősebb QTL-t az arabinoxilán tartalommal és összetétellel összefüggésben, különös 

tekintettel a vízoldható frakcióra. További QTL-eket is azonosítottunk a 2A, 2D, 4D 3B, 5A és 

6B kromoszómákon. Az 1B kromoszóma markerei közül a vízoldható pentozán és arabinoxilán 

tartalommal és összetétellel (A/X) összefüggő markerek határozták meg a fenotípusos variancát 

a legnagyobb mértékben. Míg az arabinoxilánok nagyobb mennyisége az Mv Toborzó szülői 



fajtának köszönhető az additív hatás értékek alapján, addig az összetételre (R.) vonatkozó 

értékeket a Tommi fajta hatása növelte. Vizsgálatainkban a 6B kromoszómán azonosított 

marker szintén a WE pentozán tartalommal függött össze és a nagyobb rostanyag tartalmú Mv 

Toborzó növelte a hatást elsősorban a liszt esetén. Több tulajdonság illetve frakció együttes 

figyelembe vételével is azonosítottunk a rostanyag tartalommal összefüggő markereket az 1D, 

3A, 4B és az 5B kromoszómákon. Esetünkben a 3A kromoszóma allélje, a liszt és a korpa 

arabinóz/xilóz arányával, azaz a TOT-AX összetételével (A/X) volt összefüggésben és az Mv 

Toborzó növelte a mennyiségét, míg az 5B kromoszóma allélje a TOT-AX mennyiségét 

határozta meg a korpában a Tommi nagyobb hatásával. Ismert, hogy a búza különböző 

frakcióiban eltérő az arabinoxilánok összetétele és tulajdonsága. Ezeket a tulajdonságokat más-

más allélek határozhatják meg. Vizsgálatunkban el tudtuk különíteni, hogy a korpa arabinoxilán 

tulajdonságait a 2A (single és multi-trait) és 5B (multi-trait) kromoszóma markerei határozták 

meg, míg a liszt tulajdonságaira az 1B kromoszóma volt befolyással. Több kromoszómán 

találtunk olyan markereket, amelyeknél a rostanyag tartalomra a Tommi fajta hatása volt 

erősebb a nagy rostanyag tartalmú Mv Toborzó helyett. Ezek a markerek a 2D, 4D 

kromoszómákon helyezkedtek el. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a markerek nagyon közel 

helyezkednek el a növényfejlődést és szemméretet meghatározó allélekhez (Rht1, Rht2, Ppd-

D1 stb), amely arra utal, hogy a szemek beltartalmi összetételét nagymértékben 

befolyásolhatják a növényfejlődéssel összefüggő tényezők. Szükséges ezért egyrészt több év 

eredményeinek figyelembe vétele, másrészt a különböző típusú növényfejlődési géneket 

tartalmazó genotípusok elkülönített elemzése is alapvető fontosságú lesz a korrekt 

következtetések levonásához.  

 

Tézisek 

1. Kimutattuk, hogy lehetséges növelni a vízoldható és/vagy oldhatatlan étkezési rost 

tartalmat fehér búzalisztben hagyományos nemesítéssel, anélkül hogy a termés vagy 

minőség között választanunk kellene. Átlagosan 42,37% növekedést értünk el a 

búzaszemek WE-AX és 24,09%-ot a TOT-AX tartalomban (liszt szárazanyagra 

vonatkoztatva). (1.)  

2. A vízoldható arabinoxilán mennyiségére és annak összetételére szignifikáns hatással 

volt a genotípus és így e tulajdonságok örökölhetősége is jelentős volt, így 

alátámasztottuk, hogy alkalmas szelekciós komponensek nemesítési célok elérésére. 

Mindemellett a TOT-pentozán örökölhetőségét jelentősen kisebbnek találtuk, mint a 

WE-pentozánét. (4.) 

3. Szoros összefüggést találtunk a totál és a vízoldható pentozán tartalom genetikai 

stabilitása között; a stabilabb TOT-pentozán tartalmú genotípusok WE-pentozán 

tartalma is stabilabb volt. (4.) 

4. Búzapopulációk és fajtakeverékek vizsgálatával megállapítottuk, hogy a genetikai 

diverzitásnak minőség stabilizáló és rostanyag tartalmat stabilizáló hatása van, mely 

‘low-input’ termesztési rendszerekben kifejezettebb, mint organikus rendszerekben. (2.) 

5. 240 vonalat tartalmazó Toborzó/Tommi RIL populációban a rostanyag tartalommal 

összefüggő QTL-eket azonosítottunk. Az 1B kromoszómán találtuk a legerősebb QTL-

t az arabinoxilán tartalommal és összetétellel összefüggésben, különös tekintettel a 

vízoldható frakcióra. További QTL-eket is azonosítottunk a 2A, 2D, 4D 3B, 5A és 6B 

kromoszómákon. Több tulajdonság illetve frakció együttes figyelembe vételével pedig 

az 1D , 3A, 4B és az 5B kromoszómákon azonosítottunk markereket. (3.) 

6. Vizsgálatunkban el tudtuk különíteni, hogy a korpa arabinoxilán tulajdonságait a 2A 

(single és multi-trait) és 5B (multi-trait) kromoszóma markerei határozták meg, míg a 

liszt tulajdonságaira az 1B kromoszóma volt befolyással. (3.) 



 

Alkalmazás, alkalmazási lehetőség 

A gabonafélék számos bioaktív komponenst tartalmaznak, köztük a rostanyagokat, 

amelyek előnyeit nem vagy csak részben használtuk ki eddig tudatosan. A fogyasztók többsége 

ugyanis a mai napig a fehér lisztből készült sütőipari termékeket preferálja, míg a teljeskiőrlésű 

lisztből készült termékek fogyasztása háttérbe szorul. Ezért is van különös jelentősége olyan 

gabonafélék előállításának, melyek lisztjükben tartalmazzák a megnövelt mennyiségű 

rostanyagot. Kutatási eredményeink így elsősorban a nemesítők munkáját hivatottak segíteni, 

majd az előállított rostanyagban gazdag liszttel rendelkező fajták a gazdák számára biztosítják 

olyan értéknövelt alapanyag előállításának lehetőségét, mely hozzájárulhat az egészségesebb 

sütőipari termékek előállításához. Ezek végső sorban a fogyasztók egészségesebb 

táplálkozásához járulnak hozzá és ezáltal egy egészségesebb társadalom kialakulásához. 

Ezen túl az azonosított nagy rostanyag tartalommal összefüggő QTL-ek alkalmasak 

lehetnek olyan markerek fejlesztésére, amelyek hatékonyabbá, gyorsabbá és gazdaságosabbá 

tehetik ezen értéknövelt genotípusok szelekcióját, előállítását. 
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