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Kivonat 

A debreceni Dohánykutató Intézetben született, de még nem hasznosított K+F eredményekről 

szóló írásaim mára már sorozatot alkothatnak. A harmadik rész röviden összefoglalja a 

paradicsom bronzfoltosság vírus elleni rezisztencianemesítés problémáit és eredményeit.  

 

Összefoglalás 

A paradicsom bronzfoltosság vírus a magyarországi dohányültetvények második legfontosabb 

víruskórokozója, rezisztens dohányfajta nem áll rendelkezésre. A termesztés ma is ki van téve 

a vírusepidémia évjárati ingadozásából adódó kisebb-nagyobb gazdasági kárnak. Az 

agrotechnikai védekezési módok mellett a hatékony védelmet a vírusrezisztens dohányfajta 

használata jelenthetné. A TSWV elleni rezisztencia nemesítés legnagyobb problémája a 

rezisztenciaforrás korlátozott volta. A TSWV rezisztenciára irányuló nemesítési programot 

1996-ban indítottuk. A rezisztencia forrásaként használt lengyelországi nemesítésű Polalta 

(N. tabacum L.) dohányvonalba a rezisztenciagént korábban egy vad Nicotiana fajból (N. 

alata-ból) vitték át hagyományos módon. Típusát tekintve a N. alata-ból származó TSWV 

ellenállóság monogénes, domináns öröklődésű, mechanizmusa hiperszenzitív (HR) reakció. A 

vírussal szemben ellenálló, a TSWV rezisztenciára homozigóta Burley dohányvonalakat 

állítottunk elő egyedszelekcióval a Polalta vonal és az amerikai TN 86 Burley dohányfajta 

keresztezésével létrehozott F1 populációból 1996. és 2005. között. A nemesítési program még 

nem ért véget, amikor 2005-ben váratlanul megszakadt, a folytatásról nincs hír. 

 

Bevezetés 

A termésbiztonság növelésének egyik legfontosabb eleme a kórtani rezisztencia javítása. A 

dohánynemesítés – hasonlóan ma már minden gazdasági növény nemesítéséhez – 

rezisztencia-nemesítés. 

 

Szakmai körökben nincs vita arról, hogy Magyarországon csak olyan dohányfajta 

termeszthető biztonságosan, mely rezisztenciát hordoz a burgonya Y vírus (PVY) érbarnulást 

okozó törzsével szemben. Évtizedek tapasztalatai igazolják e nézet megalapozott voltát, bár 

tudjuk, hogy a vírus fellépése, kártétele erős évjárati ingadozást mutat. A magyarországi 

dohánynemesítés sarkalatos, meghatározó irányelve volt alkalmazkodni e helyzethez a XX. 

század utolsó két-három évtizedében, máig tartó érvényességgel.  

 

A paradicsom bronzfoltosság vírus (TSWV: tomato spotted wilt tospovirus) esetében más a 

helyzet. Bár a vírus évtizedek óta kisebb-nagyobb kárt okoz dohányültetvényeinkben (1), a 

veszélyeztetettség kisebb, mint a PVY esetében. Részben ezzel függ össze, hogy a 



védekezésre irányuló kutatások célpontja hosszú időn keresztül a vírusvektorok elleni 

küzdelem volt (2). Rezisztens fajta híján azonban a hazai termesztés mindig ki volt, és 

várhatóan a jövőben is ki lesz téve a TSWV epidémia évjárati ingadozásából adódó kisebb-

nagyobb gazdasági kárnak (1/a és b. ábra). A dohányt megbetegítő vírusok szántóföldi 

gyakoriságának vizsgálatakor a TSWV 20%-os előfordulási arányát mértük négy év átlagában 

2000-2003 között (3).  

 

                       
 

 

 

 

Az agrotechnikai védekezésben jelentős előrelépés történt az 1990-es és a 2000-es évek 

fordulója táján, a vírusvektorok helyi előrejelzésére alapozva. A termeltetés részéről a 

gyakorlatba bevezetett integrált védekezéstechnológia látványosan csökkentette a fertőzés 

mértékét és a korábbi jelentős gazdasági kárt. A színcsapdák használatán alapuló helyi 

előrejelzést a mai napig eredményesen alkalmazzák (4).   

 

Tekintettel a paradicsom bronzfoltosság vírus gazdanövényeit adó gyom- és kultúrfajok, 

valamint a vírusvektor tripszek fajgazdagságára és előfordulásuk gyakoriságára (5), 

agrotechnikai módszerekkel nehéz minden helyzetben tökéletes szántóföldi védelmet 

biztosítani, vagyis korlátai lehetnek a védekezésnek. Az agrotechnikai védekezési módok 

mellett a hatékony védelmet a vírusrezisztens dohányfajta használata jelenthetné. A TSWV 

elleni rezisztencia nemesítés legnagyobb problémája a rezisztenciaforrás korlátozott volta. 

Ismert okok miatt a rezisztencia kialakításának, a rezisztens fajta előállításának csakis a 

hagyományos módja jöhet szóba annak ellenére, hogy génátvitel révén viszonylag gyorsan és 

egyszerűen beépíthető a rezisztencia. Több éve léteznek már génmódosított TSWV rezisztens 

dohány genotípusok a világon, Magyarországon a 2000-es évek fordulója óta. (Sajnálatos tény 

ugyanakkor, hogy ezek az anyagok – nem kis költségráfordítással – többnyire az asztalfiók és 

a génbankok számára készültek.)   

 

A kezdetek, kiindulási anyagok, a háttér 

A paradicsom bronzfoltosság vírussal szembeni rezisztenciára irányuló nemesítési programot 

1996-ban indítottuk. Rezisztens Burley dohányvonalainkat hagyományos pedigrénemesítéssel 

1/a  

1/b  

1. ábra Paradicsom bronzfoltosság vírus által megbetegített Burley (1/a) és Virgínia (1/b) 

dohánynövény 



állítottuk elő egyedszelekcióval, a Lengyelországban nemesített Polalta vonal és az amerikai 

TN 86 Burley dohányfajta keresztezésével létrehozott F1 populációból. (Mindkét vonal jó 

ellenálló képességű a burgonya Y vírussal szemben. E két szülői komponens PVY 

rezisztenciája révén, a munka során szelektált TSWV rezisztens vonalaink a burgonya Y 

vírussal szemben is hordoznak bizonyos fokú ellenállóságot.)  

 

A TSWV rezisztencia forrásként használt Polalta (N. tabacum L.) dohányvonalba (2. ábra) a 

rezisztenciagént korábban egy vad Nicotiana fajból (N. alata-ból) vitték át szintén 

hagyományos módon (6). Típusát tekintve a N. alata-ból származó TSWV ellenállóság 

monogénes, domináns öröklődésű, mechanizmusa hiperszenzitív (HR) reakció (7).  

 

 
 

 

A Nicotiana nemzetségben a hiperszenzitív reakció az egyetlen létező módja a paradicsom 

bronzfoltosság vírus elleni rezisztenciának, és természetes körülmények között – úgy tűnik – 

egyetlen fajra, a N. alata-ra korlátozódik (8).  

 

A hiperszenzitív (túlérzékenységi) reakció a növény önvédelmi válasza: gyors sejtelhalás a 

patogén mikroorganizmus behatolási helye körül. Az így képződött lokális nekrotikus lézió 

megakadályozza a kórokozó további terjedését, a növényben való szisztemizálódást azáltal, 

hogy a lézió határain belül tartja a vírust (inkompatibilis a kapcsolat a kórokozó és a növény 

között). 

 

Szelekciós munka 

A keresztezést követő F2-nemzedékben kétirányú párhuzamos szelekciót folytattunk, az 

egyiket a vírusrezisztenciára (hiperszenzitivitásra), a másikat a Burley jelleg stabilizálására 

(3).  

 

A Burley jellegre irányuló szelekciót az indokolta, hogy a rezisztenciaforrásként használt N. 

tabacum cv. Polalta dohány (2. ábra) zöld típusú, szemben az aurea típusú, vagyis fehér szárú 

2. ábra Polalta dohányfajta 



és erezetű Burley dohánnyal (3. ábra). (Zöld típusú a magyarországi dohánytermő terület több 

mint 50%-át adó, mesterséges szárítású Virgínia dohány is).  

 

 

 
 

 

A viszonylagos klorofillhiányból adódó Burley jelleget két recesszív gén egyidejű 

homozigóta állapota határozza meg. Egy adott kívánatos tulajdonság (esetünkben a TSWV 

ellenállóság) zöld típusból való áthozatalakor a Burley jelleg létrehozása és stabilizálása 

könnyű és gyors folyamat, esetünkben ez már F2-ben megtörtént (az F1 nemzedék zöld típusú, 

majd az F2-ben hasadással kapott Burley jelleg már nem hasad tovább). A tulajdonságok 

fordított irányú átvitele (Burley-ből zöld típusba) nehezebb lenne, a Burley jelleg recesszív 

öröklődése miatt.  

 

A rezisztenciára irányuló szelekció során üvegházban, provokatív körülmények között 

vizsgáltuk az előállított vonalak és egyedek TSWV ellenállóságát. Az inokulumhoz használt 

TSWV izolátumot Debrecen környéki és nyírségi ültetvények tripsz által fertőzött 

növényeiről gyűjtöttük minden évben, és a Burley dohány egyik különösen fogékony 

változatán tartottuk fenn üvegházban (4/a. és b. ábra).  

 

 

       
 

 

 

 

3. ábra Burley jelleg, klorofillhiányos erezet 

4/a  4/b  

4. ábra A TSWV fenntartása üvegházban fogékony Burley fajtán: 4/a fertőzés 

előtt; 4/b fertőzés után 12 nappal 



A kiválasztott levél teljes felületét inokuláltuk. A rezisztenssé tett Burley egyedek kezelt 

levelein nagyszámú HR léziót kaptunk, változó sűrűségű lokális elszíneződést, pettyesedést. 

(A természetben a tripsz átvitel jellemzően kisebb számú léziót produkált egy-egy levélen.) 

 

A lefolyás 

48-72 órával az inokulálás után már láthatóvá válnak a HR léziók éles kontúrjai a 

levélfonákon, kezdetben klorotikus pettyesedés formájában (5. ábra).  

 

 
 

 

 

A kezdeti foltok később éles körvonalú, sárgásbarna színű koncentrikus, nekrotikus foltokká, 

gyűrűkké alakulnak, melyek az inokulálást követően 4-7 nap elteltével vizuálisan már jól 

diagnosztizálhatók. A foltok átmérője 0,5-3,0 mm, jellemzően 1-2 mm (6/a-e. ábrák). A 

fertőzött levél, valamint ugyanazon növény később fejlődő fiatal levelei betegségtől mentesek 

maradnak. 

 

   
                                                                     

5. ábra Kezdeti HR léziók 48-72 órával az inokulálás után 

üvegházi Burley dohány levélfonákán 

6/c  

6/a  

6/b  



                                                                                                         

    
                                            

            

 

 

A TSWV rezisztencia hasadási viszonyai 

A Polalta és a Burley dohány keresztezését követő heterozigóta F1-nemzedék fenotípus szerint 

TSWV rezisztens volt (a rezisztencia gén domináns voltának megfelelően). F2-ben a 

szakmailag indokolt 3:1 arányú hasadást kaptuk a rezisztens HR egyedek és a fogékony 

vagyis szisztemikus szimptómát mutató egyedek között. (A rezisztencia gént homozigóta és 

heterozigóta állapotban hordozó egyedek egyaránt rezisztens, HR fenotípust mutattak, vagyis 

míg a genotípus szerinti hasadás 1:2:1, a fenotípusos hasadás 3:1.) Az F2-ben kapott Burley 

fenotípusú, a TSWV rezisztenciára már nem hasadó homozigóta vonalakat további 

nemzedékekben vizsgáltuk.  

 

A rezisztencia áttöréséről beszélünk olyan esetekben, amikor a vírus kijut a nekrotikus 

léziókból a környező levélszövetbe, majd szisztemizálódik a növényben. A rezisztencia 

áttörését a szakirodalom szisztemikus HR reakciónak nevezi (8). 

 

A rezisztens egyedeink egy igen kis százalékában áttörte a vírus a rezisztenciát, és 

szisztemikus tünetek alakultak ki, s ez homozigóta és heterozigóta állapotban egyaránt 

megfigyelhető volt sőt, bármely nemzedékben felléphetett. A rezisztencia áttörésének kezdeti 

jele, hogy a nekrotikus léziók megnagyobbodnak, a kontúrok elmosódnak, a szomszédos 

foltok összefolynak, 1-3 héttel az inokulálás után (7. ábra). 

 

6/a-e. ábrák A vírus behatolása által kiváltott lokális sejtelhalás 

üvegházi Burley dohányleveleken 4-7 nappal az inokulálás után 

6/d  

6/e  



  
 

Ezzel egyidejűleg újabb klorotikus foltok jönnek létre először a fertőzött levélen, majd a 

távolabbi leveleken (olykor csak az egyik levélfélen), melyek viszonylag gyorsan 

összeolvadnak. Végül kialakul a fogékony növények fertőződésére is jellemző, a növény 

csúcsát is érintő szisztemikus tünetegyüttes (8/a. és b. ábra).  

 

 
 

 

 

 

 

Tekintettel a TSWV rezisztencia gén domináns voltára, a HR típusú rezisztencia áttörésének 

okaként kizárható a heterozigóta állapot, a konkrét ok nem ismert. Nem zárható ki a 

rezisztencia kifejeződését módosító bizonyos faktorok hatása (a PVY rezisztencia esetében 

bizonyítottan léteznek ilyen faktorok, nem beszélhetünk tisztán egy génes, recesszív 

öröklődésről).  

 

A rezisztenssé tett burley vonalainkon csak igen ritkán volt megfigyelhető a rezisztencia 

áttörése. Más szóval, a rezisztens Burley vonalak – a várakozásnak megfelelően – túlnyomó 

7. ábra A nekrotikus léziók 

összeolvadása 16 nappal az 

inokulálás után (1997.12.25) 

8/a és b. ábra A kórokozó átjutása a nekrotikus léziókból az egészséges 

levélszövetekbe 

8/a  

8/b  



részben csak HR léziókat produkáltak. A mesterséges fertőzést követően az ilyen egyedek 

nem mutattak betegségszimptómát, élő szöveteik feltételezhetően vírusmentesek maradtak. 

Ugyanez volt elmondható a rezisztenciaforrás Polalta fajtáról, melyet rezisztens kontrollként 

használtunk a vizsgálatban.  

 

Tripsz átvitel révén képződött HR nekrotikus foltokat láthatunk a 9/a. és b. ábrán szabadföldi, 

valamint a 10. ábrán üvegházi dohánylevélen.  

 

                 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fogékony Burley egyed leveleit fertőzve az alábbi kórképet kaptuk (11., 12. és 13. ábra).  

 

 

 

9/a 9/b 

9/a. és b. ábra Tripsz átvitel nyomán képződött nekrotikus léziók Polalta dohányfajtán (Bököny, 1997) 

 

10. ábra HR tünetek tripsz szívogatás nyomán TSWV 

rezisztens Burley dohányvonal levelén üvegházban (Debrecen-

Pallag, 2002) 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

A munkánkat végigkísérő, jelentős problémaként merült fel a Polalta vonal által örökített torz 

hajtás- és levélformák előfordulása több, egymást követő Burley nemzedékben, mely 

11. ábra TSWV fogékony egyed 8 nappal az inokulálás 

után, a szisztemizálódás kezdődő tüneteivel üvegházban 

(Debrecen-Pallag, 1997) 

 

        tüneteivel. üház, 1997  

 

12. ábra Betegségszimptómák fogékony egyedeken 14 

nappal az inokulálás után, a vírus szisztemizálódott a 

növényben (Debrecen-Pallag, 1997) 

 

        tüneteivel. üház, 1997  

 

13. ábra TSWV fogékony Burley egyed előrehaladott 

betegségszimptómákkal 16 nappal az inokulálás után, 

(Debrecen-Pallag, 1997) 

 

        tüneteivel. üház, 1997  

 



nyilvánvalóan az eredeti rezisztencia forrásként használt vadfaj (N. alata) és a kultúrfaj (N. 

tabacum) közötti genetikai távolságból adódik (14/a. és b. ábra). 

 

          
 

 

 

Megfigyelésünk szerint a torzultság és a TSWV ellenállóság genetikailag nem kapcsolt 

tulajdonságok, így lehetőség nyílhat torzulástól mentes rezisztens vonalak előállítására (15/a., 

b., c. és d. ábra). 
 

        

 

 

  
 

 

15/a 

15/a., b., c. és d. ábra Torz formáktól mentes, TSWV rezisztens Burley egyedek 

üvegházban (Debrecen-Pallag) 

 

         

15/b 

15/c 

14. ábra A Polalta fajta által örökített torz formák F3 növényeken 

(Debrecen-Pallag, 2000) 

 

 

14/a 14/b 

15/d 



 

A munka további iránya  

Ebben a munkaszakaszban már egyértelművé vált, hogy hagyományos nemesítési 

módszerekkel rendkívül nehéz kiküszöbölni a genetikai távolság okozta torzult formákat. A 

továbbiakban ezért citológiai és molekuláris genetikai vizsgálatokkal terveztük feltárni a torz 

formák előfordulásának genetikai hátterét, és meghatározni a továbblépés lehetőségét.  

 

Erre a szakaszra azonban már nem kerülhetett sor. Tíz év szelekciós munka után 2005. 

szeptemberében 31 éves munkaviszonyom váratlan megszűnésével megszakadt a nemesítő 

folyamat, a folytatásról nincs információm. A pályám folytatását képező másik agrárkutató 

intézmény profiljába nem tartozott a dohánykutatás. 

 

Utószó 

Összegzésként megállapítható, hogy a Dohánykutató Intézetben 2005-ig megszületett 

eredmények nagy része nem került gyakorlati felhasználásra (növényfajta, technológia). 

Közülük a félkész eredmények – mint ezen írás tárgya is – még további ráfordítást kívántak 

volna. A kész, piacképes eredmények gyakorlati bevezetésének azonban nem lett volna 

akadálya. Hiányuk – a mai kedvezőtlen gazdasági és romló támogatási környezetben – tovább 

sújtja a munkaerő piaci szempontból fontos és érzékeny ágazatot. 

 

E három részes visszatekintés szerzőjének nem lehet tisztje meghatározni a továbblépés 

irányát (előző közleményeket ld. Hivatkozások 9/. és 10/.). A veszteségek és a hiány esetleges 

pótlásához, a munka folytatásához a kutatás 2005. szeptemberi helyzete tekinthető ésszerű 

kiindulási platformnak, ehhez a génanyag és annak dokumentációja a nemesítő gazdasági 

társaságnál rendelkezésre állt. 
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