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Bevezetés
A fehér akác (Robinia pseudoacacia L.)
sokoldalúan és az egyik legnagyobb
mennyiségben hasznosított fás szárú faj
a Fabaceae családból világszerte. Ha-
zánk erdõs területeinek közel egyne-
gyedét az akác alkotja.

Észak-Amerikában, az Appalache-
hegységben õshonos, de a származási
területe keleti és nyugati régióra osztha-
tó (Stephens, 1973). A fehér akácot az
õshazájában gyors növésû, rövid életû
fafajként, megközelítõleg 90 évig élõ-
ként tartják számon (Farrar, 1995).

Az európai kontinensen 1601-ben
jelent meg Jean Robin (1550-1629)
francia királyi kertésznek köszönhe-
tõen, aki a párizsi Királyi Gyógynö-
vény Kertet gazdagította egy, még a
mai napig élõ példánnyal (Arbres Re-
marquables de Paris). Magyarorszá-
gon a jelenleg élõ legidõsebb fehér
akácfa 1710-bõl származik, és a Bá-
bolnai Nemzeti Ménesbirtok udvarán
található.

Hazánkban a fehér akác elterjedése
a sokoldalú felhasználhatósága miatt
gyors volt: 1885-ben 37 000, 1911-ben
109 000 és 1938-ban 86 000 ha. 1960-
ban Európán belül Magyarországon
volt a legnagyobb az elterjedési terü-
lete, mely 2009-re elérte a 415 000 ha-t
(Rédei, 2003; Rédei et al., 2006, 2011). 

A 302 éves bábolnai fa, a polyphyll
akácok csoportjába tartozik (1. ábra).
Figyelemmel a bábolnai öreg fa életko-
rára és fizikai állapotára (erõsen kor-
hadt, vasszerkezettel van összefogva és
feltámasztva a koronája) célul tûztük ki
a fa in vitro és ex vitro megõrzését a jö-
võ nemzedék számára. 

Anyag és módszer
In vitro tenyésztés
Rédei és munkatársai (Rédei et al., 2002,
2005) gyökér explantumból sikeres in
vitro mikroszaporításos módszert dol-
goztak ki a R. pseudoacacia L. fajra. A

302 éves bábolnai fehér akác fizikai álla-
pota miatt ezt a módszert nem tudtuk al-
kalmazni, így rügymintákat gyûjtöttünk
az egyedrõl és ezekbõl indítottunk in vi-
tro tenyészetet. A rügyek sterilezése so-
rán 70%-os alkoholban 1 perc áztatást,
3:1 arányú háztartási HYPO (Na-hypok-
lorit) oldatban 30 perc rázatást; majd 3-
szoros steril desztillált vízzel alapos mo-
sást alkalmaztunk. 

A sterilezést követõen a rügyeket nö-
vekedési hormonokat [0,2 mg/l NES
(naftilecetsav) és 1 mg/l BA (benzilade-
nin)], 20 g/l szacharózt és 6 g/l agart tar-
talmazó MS (Murashige & Skoog, 1962)
táptalajokra helyeztük.

A megfelelõ hajtásregenerációhoz
különbözõ összetételû táptalajokat
teszteltünk (1. táblázat).

A tenyészetek kontrollált körülmé-
nyek között, 22±2°C-on, 16h fény/8h
sötét fényperiódus, 40 W-os Tungsram
fénycsövek fényénél nevelkedtek.

A gyökeresedés kiváltásához a hajtá-
sokat hormonmentes WPM táptalajra
helyeztük (Lloyd, 1980). A sikeres gyö-
kereztetést követõen a növényeket „B”
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Magyarország legidõsebb (302 éves) fehérakác (Robinia pseudoacacia L.)
példányának in vitro és ex vitro fenntartását tûztük ki célul. A fa fizikai ál-
lapota miatt rügykultúrából kiinduló in vitro járulékos hajtástenyésztést
alkalmaztunk. A regenerált növényeket az akklimatizáció után a SZIE Ge-
netika és Biotechnológiai Intézet Kísérleti Terére ültettük ki. A genetikai
stabilitás megállapítására DNS-t izoláltunk a felszaporított egyedekbõl és
12 Robinia pseudoacacia specifikus SSR (Simple Sequence Repeat) pri-
merrel hasonlítottuk össze az idõs bábolnai egyed DNS-ével. Az eredmé-
nyek alapján a vizsgált lókuszokon nem találtunk eltéréseket, de a teljes
azonosság megállapításához még további molekuláris genetikai vizsgála-
tok szükségesek.

1. ábra: A – Az 1710-es bábolnai Robinia pseudoacacia L; B – In vitro tenyészet léte-
sítése; C – In vitro növények regenerálása; D,E – Az akklimatizált egyedek fenntartása
a Kísérleti Téren.
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típusú általános virágföldbe ültettük,
ahol üvegburás takarást alkalmazva si-
keresen akklimatizáltuk az egyedeket.

A növényeket a SZIE Genetika és
Biotechnológiai Intézet Kísérleti Terére
(továbbiakban Kísérleti Tér) ültettük ki.

Genetikai vizsgálatok
A felnevelt regeneráns növények és a
kontrollként szolgáló bábolnai anyanö-
vény leveleibõl DNS-t izoláltunk Qi-
agen – Plant DNeasyR mini kit (Bio-
marker Kft., Gödöllõ) felhasználásával,
ezt követõen NANODROP spektrofoto-
méterrel mértük meg a koncentrációját.
A PCR fragmentum felszaporításához
12-15 ng/μl-es koncentrációra felhígí-
tott DNS-t használtunk.

A molekuláris vizsgálatokhoz Chun-
lan et al. (2004) és Mishima et al. (2009)
alapján 12 Robinia pseudoacacia fajra
specifikus SSR (Simple Sequence Repe-
at) primert alkalmaztunk. A PCR termé-
keket Bio-Rad IcyclerTM Thermal Cycler
készülék és a következõ protokoll fel-
használásával szaporítottuk fel. 10 μl
végtérfogatú termék tartalmazott: 1 μl
DNS templátot, 1,2 mMol dNTP-t, 1 μl
10X-es puffert (West Team Biotech), 0,5
Unit Taq polimerázt (West Team Bio-
tech), 2 μl (10 μM) forward primert, 2 μl
(10 μM) reverz primert, 1 μl (10 μM)
M13 CY5 jelölt primert (Vallunen, 2006)
és 3,7 μl steril vizet (Millipore S.A.S.,
France). A reakciókörülmények közül a
ciklusidõket és a hõmérsékletet a kö-
vetkezõképpen alkalmaztuk: 2 perc
950C, majd 10 cikluson keresztül 10 mp
95oC, 30 mp 65oC ciklusonként 1oC
csökkenéssel, 1 perc 72 oC , 34 cikluson
keresztül: 10 mp 95oC, 30 mp 56oC, 1
perc 72oC, végül 5 perc 72oC.

Az SSR primerpárokkal történõ PCR
felszaporítást követõen, a DNS frag-
mentumokat nagy felbontású, vertikális
poliakrilamid gélen, ALF express II (Au-
tomated Laser-Fluorometer) DNS anali-
zátor felhasználásával elemeztük. A
pontos allélméretek meghatározásához
az ALFwin Fragment Analyzer 1.03
szoftvert alkalmaztunk.

Eredmények és értékelésük
In vitro felszaporítás
A kezdetben alkalmazott táptalaj (T1, 1.
táblázat) nem biztosított elegendõ haj-
táshozamot, ezért a kallusz-tenyésze-
teket új, csökkentett hormonkoncentrá-
ciójú táptalajra (T2, 1. táblázat) helyeztük
át. A módosítás nem hozta meg a várt
eredményt, ezért megemeltük a pH ér-
téket 5,6-ról, 5,8-ra és csökkentettük a
felhasznált NES (0,1g/l-re) és agar

mennyiségét 4 g/l-re, így lágyabb tápta-
lajt (T3, 1. táblázat) biztosítottunk a nö-
vények számára (Kirilla et al., 2010). Ez
a módszer gyors növekedést és hajtá-
sindukciót eredményezett, melynek kö-
vetkeztében 2-3 hetente vált szükséges-
sé a passzálás Jámborné et al. (2005) és
Kirilla et al., (2010) eredményeihez ha-
sonlóan. 

A hajtáshozam növelése érdekében
a T3-as táptalajt 0,3 mg/l GA3–mal (gib-
berellinsav) egészítettük ki (T4, 1. táb-
lázat) (Kamlesh et al., 2009). A GA3 ha-
tására ugrásszerû hajtásnövekedés in-
dult meg. A levélhozam szintén erõtel-
jesebbé vált (1. ábra).

Növényregenerálás
A hajtásregeneráló táptalajon az átlag 5
cm-es magasság elérése után a gyöke-
resedés WPM táptalajon (T5, 1. táblá-
zat) spontán módon megindult. Ekkor
a gyökereket körbevevõ táptalajjal
együtt a fiatal, in vitro növényeket átül-
tettük „B” típusú általános virágföldbe
és üvegburával fedtük le, megvédve a
páratartalom különbségébõl adódó ki-
száradástól.

Miután a növények akklimatizálód-
tak az új közeghez, 1-2 hét alatt, az
üvegbura fokozatos eltávolításával kel-
lõen megerõsödtek, majd 2-3 hét után
kiültetésre kerültek a Kísérleti Térre. 

Az elsõ három példány 2012. június
16-án került kiültetésre és 2012. szep-
tember 11-én meghaladták az átlag 50
cm-es magasságot. 2012. év nyarán
további példányokat ültettünk ki és
mindegyik egyed életképes maradt
(1. ábra).

Genetikai stabilitás
A növényregenerálás kallusz fázison

keresztül valósult meg, így mindenkép-
pen szükségessé váltak a genetikai vizs-
gálatok. A vegetatív úton szaporított
növények DNS-ujjlenyomatának elké-
szítéséhez elterjedten alkalmazott mód-
szer az SSR analízis. Az SSR markerek
nagyfokú polimorfizmusának köszön-
hetõen a különbözõ fajták elkülönítésé-
re már 6 SSR primer alkalmazása is ele-
gendõ (Galli et al., 2005; Halász et al.,
2005). A fajtaazonosság bizonyítására
12 Robinia pseudoacacia specifikus
SSR-lókuszon hasonlítottuk össze az in
vitro regenerált növények DNS-ét a
kontroll Bábolna-1710 egyed DNS-ével.
A kezdeti eredmények alapján megálla-
pítható, hogy a vizsgált lókuszokban
nem mutatható ki eltérés a bábolnai és
a Kísérleti Téren lévõ egyedek között
(2. táblázat).

A fajták elkülönítéshez 6 SSR marker
is elegendõ, de az azonosság bizonyítá-
sához ennél jóval több, 30-32 primerre
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1. táblázat: A felhasznált táptalajok összetétele

2. táblázat: A 302 éves bábolnai fehér akác, az in vitro felszaporított egyedek SSR
adatai és a molekuláris genetikai vizsgálatokhoz felhasznált primerek

(1 Mishima et al.; 2 Lian et al.
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lenne szükség, ezért tervezzük további
primerek bevonását is a vizsgálatokba.

Értékelés, megvitatás
A bábolnai 1710-es Robinia pseudoaca-
cia L. egyed helyi jelentõségû védett ter-
mészeti emlékként van nyilvántartva. Ezt
az egyedet a gödöllõi Szent István Egye-
tem Genetika és Biotechnológiai Intéze-
tében in vitro és ex vitro sikerült felsza-
porítani. Az eddigi eredményeink alap-
ján nem mutatható ki genetikai variabili-
tás a regeneránsok között, de a teljes
azonosság bizonyításához még további
DNS alapú vizsgálatok szükségesek.
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A kertészeti dendrológia doyenje, Tóth
Imre a fás szárú növények terén szerzett
szakmai ismeretanyagának és élettapasz-
talatának összegzésére vállalkozott a
most napvilágot látott mûvével. A szerzõ
dolgozott dendrológusként a vácrátóti
botanikus kertben, a Fõvárosi Kertészeti
Vállalat díszfaiskolájának vezetõjeként, s
címzetes egyetemi docensként két évtize-
de oktatja a dendrológiát a Budapesti
Corvinus Egyetem Dísznövénytermeszté-
si és Dendrológiai Tanszéke keretében.
Munkálkodása közben 12 könyvet, tan-
könyvet írt – részben társszerzõkkel – ta-
nulóknak, hallgatóknak, kertészeknek és
kertbarátoknak. E könyv alapját a Mezõ-
gazdasági Kiadónál az õ tollából 1969-
ben megjelent Díszfák, díszcserjék c. mû
képezi, amelyet közel fél évszázad bõvü-
lõ ismeretanyaga tesz most teljessé. Az
alapvetõ alaktani fogalmak után család-
és nemzetséghatározót találunk, amit 255
nemzetség, 911 faj és 1390 fajta jellemzé-
se követ. Ezekben a morfológiai sajátos-
ságok megadása után az elterjedési terü-
let, ökológiai igény, kertészeti felhaszná-
lás, gondozás, fontosabb kórokozók és

kártevõk, szaporítási mód tömör bemuta-
tását olvashatjuk 856 levél ábrájának köz-
readásával. A kötetet a szakkifejezések
szótára, a taxonok leíróinak rövid életraj-
zi adatai, a tudományos nemzetség-, faj-
és fajtanevek jelentésének megfejtése, to-
vábbá térképek, irodalomjegyzék és név-
mutatók teszik teljessé.

Az olvasó a kötet kézbevételekor bi-
zonyára hiányolni fogja a színes fényké-
peket, látványos ábrákat, az „olvasóba-
rát” szerkesztést, amelyekkel a mostaná-
ban megjelent „pazar külföldi mûvek” –
gyakran gyatra – magyar fordításaiban ta-
lálkozhat. Lássuk be, hogy hazai szerzõ –
hacsak jelentõs anyagi hozzájárulással
nem támogatja a kiadót – nem tud ilyen
mûvet manapság megjelentetni. Ezért is
lehet az, hogy Tóth Imre nagyszerû
könyvének megjelentetését magának a
szerzõnek kellett felvállalnia.

Mivel az erdészkollégák közül sokan
foglalkoznak díszfákkal, díszcserjékkel,
jó szívvel ajánlhatjuk nekik e remek
könyvet a kertészeti dendrológiai isme-
reteik elmélyítésére.
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