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Bevezetés

Az előző két részben bemutatott to-
tális herbicidek hatóanyagai (glifozát, 
glufozinát) különböző esszenciális 
aminosavak bioszintézisét gátolták. A 
fehérjeszintézist gátló herbicidek har-
madik nagy csoportját az elágazó szén-
láncú aminosavak bioszintézisét gátló 
gyomirtó szerek képviselik. Ezek öt, 
kémiailag eltérő családba sorolhatók: 
imidazolinonok (IMI), szulfonilureák 
(SU), tria zolopirimidek (TP), pirimi-
diniltio (vagy oxi) – benzoátok (POB), és 
szulfonil-aminokarbonil triazolinonok 
(SCT). 

Az öt családba tartozó hatóanyagok 
hatásmechanizmusa hasonló, az elágazó 
szénláncú aminosavak bioszintézisének 
első lépését katalizáló enzim működését 
gátolják. Szisztemikus szerek, a perme-
tezést követően a merisztémák sárgul-
nak, rózsa-, vagy bíborszínűek lesznek, 
a gyökerek növekedése lassul, a járulé-
kos gyökerek jelentősen rövidülnek. A 
teljes tünetegyüttes több hét alatt alakul 

ki. Lassan bomló ún. perzisztens szerek, 
ami a vetésváltásnál okozhat problémát. 

A legismertebb imidazolinonok 
az imazaquin, imazethapyr és 
imazapyr, imazapic, imazamox és az 
imazamethabenz. A szulfonilurea csa-

ládnak fontosabb típusai a klórimuron, 
klórszulfuron, nikoszulfuron, 
primiszulfuron, thifenszulfuron, 
tribenuron, szulfometuron, 
metszulfuron és a haloszulfuron (1. 
ábra).
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Imidazolinon-toleráns nem transzgénikus(!) 
fajták előállítása és termesztése

Az előző részekben a glifozát (Monsanto) és a glufozinát (Bayer) hatóanyagú gyomirtó szerekkel szem-

ben toleráns transzgénikus növények előállítását és termesztésük tapasztalatait ismertettük. A sorozatot, az 

imidazolinon és szulfonilurea hatóanyagú herbicidekkel szembeni tolerancia hagyományos módszerekkel 

történő kialakításával és gyakorlati felhasználásával (Clearfield technológia) folytatjuk.

1. ábra
Egy szulfonilurea-típusú hatóanyagnak, a klórszulfuronnak, valamint egy 
imidazolinon-típusú hatóanyagnak, az imazapyrnak a  szerkezeti képlete
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Kereskedelemben közel 30 féle 
szulfonilurea hatóanyagú herbi-
cid van forgalomban. Ennek oka, 
hogy számos termesztett kultúrnö-
vény toleráns a hatóanyagra. Tehát a 
szulfonilurea-herbicidek, a glifozáttal 
és a glufozináttal szemben, nem tekint-
hetők totális gyomirtóknak. A búza pél-
dául gyorsan metabolizálja a Glean ha-
tóanyagát, a klórszulfuront. A búzában 
ezért 1982 óta pre- és posztemergens 
szerként is használják. Az árpában vi-
szont csak kelés után alkalmazható. 
Preemergens alkalmazásakor, mind 
az egyszikű (évelőket is!), mind a két-
szikű gyomokat irtja. Posztemergens 
használatakor viszont az egyszikűek-
kel szemben kevésbé hatásos. Ennek 
ellenére az elmúlt évtizedekben több 
szulfonilurea-toleráns fajtát állítottak 
elő hagyományos és géntechnológiai 
módszerekkel (pl. szója). A fentiekből 
természetesen az is következik, hogy a 
toleráns fajták előállítását célzó kutatá-
sok fő területét az elmúlt időszakban a 
nem szelektív imidazolinon hatóanyag-
ra toleráns fajták előállítása jelentette. 

Imidazolinon és szulfonilurea 

hatásmechanizmusa

Az imidazolinon (IMI) és 
szulfonilurea (SU) hatóanyagú gyom-
irtó szerek a növényekben a piruvát 

családba tartozó elágazó szénlán-

cú aminosavak szintézisét gátol-

ják. Ennek oka, hogy a bioszinté-
zis első lépését katalizáló enzimet a 
hidroxiecesav-szintázt (AHAS), más 
néven az acetolaktát-szintázt (ALS) ká-
rosítják. Az enzimnek kettős funkciója 
van, ami miatt korábban kettős elneve-
zés (AHAS, ALS) terjedt el. Napjainkban 
viszont legtöbb esetben csak az AHAS 
rövidítést használják. Az AHAS enzim 
(2. ábra):

  „ALS” enzimként katalizálja a 
valin és leucin aminosavak bio-
szintézisének első lépését, az alfa-
acetolaktát szintézist.

  AHAS enzimként katalizálja az 
izoleucin aminosav bioszinté-
zisének első lépését az α-acetil- 
α-hidroxivajsav szintézist.

Az AHAS/ALS enzim (a továbbiakban 
AHAS enzim!) génje a sejtmagban van. 
A valin, leucin és izoleucin esszenciális 
aminosavak bioszintézisének helye vi-
szont a kloroplasztisz. Emiatt az AHAS 

enzimet kódoló gén, a célba juttató 
(kloroplasztisz membránt felismerő) 
peptid kódját is tartalmazza. 

Az imidazolinonok, és a Bevezetés-
ben felsorolt többi 4 hatóanyagcsa-

ládba tartozó herbicidek is az AHAS 

enzimfehérje szubsztrát kötőhelyei-

hez kapcsolódnak és ezzel gátolják e 

három aminosav szintézisét. Végered-
ményben – hasonlóan a glifozáthoz és 
a glufozináthoz – ebben az esetben is 
egy kulcsfontosságú enzim kompetitív 
gátlásáról van szó. A herbicidek ható-
anyagai nagyobb affinitást mutatnak 
az AHAS-hoz, mint a szubsztrátok (2. 
ábra), ezért képesek azokat kiszorítani 
a reakcióhelyről. Ez az oka annak, hogy 
az elágazó láncú aminosavak szintézi-
sét már a bioszintézis első lépésben 
képesek gátolni. A hatóanyagok kap-
csolódási helyei az enzimmolekulához 
ugyan eltérők, de jelentős átfedéseket 
mutatnak. 

Végeredményben a különböző 
AHAS enzimet gátló gyomirtó szerek 
permetezését követően a növények 
sejtjeiben lassul, vagy megszűnik a 
nyílt szénláncú aminosavak szintézise. 
A valin, leucin, és az izoleucin hiány mi-
att leáll a sejtekben a fehérjeszintézis, 
majd az anyagcsere, a sejtek elhalnak, 
végül a növény elpusztul. 

Tolerancia kialakítása mutáns 

génnel

Molekuláris megoldás 
stratégiája

A stratégia, a herbicid hatóanyaga 
által gátolt enzim génje mutáns válto-
zatának előállítására és felhasználására 
alapul. A mutáns génről szintetizálódó 
enzimfehérje szerkezete a mutációnak 
megfelelően módosul. A megválto-
zott (mutáns, vagy módosított) AHAS 
enzimhez az AHAS-t gátló herbicidek 
(IMI, SU stb.) hatóanyaga már nem 
képes kapcsolódni. Mivel a mutáns 
változathoz a hatóanyag nem tud kap-
csolódni a mutáns enzim – permete-
zést követő – működése biztosítja, az 
elágazó szénláncú aminosavak folya-
matos szintézisét a növény sejtjeiben. A 
következmény pedig a sejtek, illetve a 
növények IMI, SU stb. toleranciája. A je-
lenleg kereskedelmi forgalomban lévő 
toleráns fajtákat kétféle megközelítés-
sel, transzgénikus és hagyományos ne-
mesítéssel állították elő. Ebben a rész-
ben csak az utóbbival foglalkozunk.

A tolerancia molekuláris 
háttere

Az elágazó szénláncú aminosavak 
szintézisére csak a növények és bakté-

2. ábra
Az elágazó szénláncú aminosavak (valin, leucin, izoleucin) bioszintézisének 

folyamata
Az első lépést egy kettős funkciójú enzim katalizálja. 

Acetolaktát-szintáz enzimként (ALS) a valin és leucin, hidroxiecetasav-szintáz 
enzimként (AHAS) az izoleucin szintézis első lépését katalizálja.    
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riumok képesek. A mutáns AHAS gént 
ezért, csak a mikroorganizmusokból 
és a növényekből lehet izolálni. Erre 
a lehetőségre alapozva, már a múlt 
század 80-as éveiben elkezdődött az 
imidazolinon és szulfonilurea hatóanya-
gokra toleráns mutánsok szelekciója. 
Toleráns mutánsokat sikerült izolálni 
baktériumokból (E. coli), majd gombák-
ból (Saccharomices cerevisiae), végül 
növényekből, elsőként dohányból és 
kukoricából.

Az AHAS enzimfehérje szabályozó és 
katalitikus részekből áll. Az utóbbi rész 2 
nagy alegységet tartalmaz. Mind a kettő 
homodimer molekula. Ezek az alegysé-
gek felelősek az AHAS enzim katalitikus 
aktivitásért. AZ AHAS gátló herbicidek 
hatóanyagai ezekhez a katalitikus nagy 
alegységekhez kapcsolódnak. A tole-
rancia ezért csak a nagy alegységekben 
bekövetkező mutációktól várható. 

Az Arabidopsis AHAS enzimfehérje 
nagy katalitikus alegysége 670 amino-
savból áll, számuk azonban növényfajon-
ként eltérő. Öt mutáció ismert a génben, 
ami biztosan toleranciát eredményez. A 
mutáció helye a génről szintetizálódó 
RNS kodonjainak számában a követke-
ző: 122, 197, 205, 574 és 653. A kodon 
mutációk, a kodon által kódolt aminosa-
vak cseréjét eredményezik a fehérjében. 
Ezek az aminosav cserék az AHAS gátló 
herbicidek kapcsolódási helyein vannak. 
Ezeken a helyeken, az aminosavcsere 
következtében megváltozik az AHAS en-
zimfehérje elsődleges és negyedleges 
szerkezete. A megváltozott szerkezetű 
enzimfehérje – a változás pozíciójától 
függően – különböző hatóanyagok kap-
csolódását gátolja. Az 574 kodon mutáció 
minden AHAS gátló hatóanyaggal szem-
ben toleranciát eredményez. A 197-es 
az imidazolinon és a szulfonilureákkal 
szemben, a 122, 205 és a 653 mutáci-
ók csak az imidazolinonokkal szem-
ben adnak tolerancát. A mutációk 
szemidominánsak, tehát a tolerancia 
mértéke a géndózistól függ.

IMI-toleráns növények 
előállítása hagyományos 
nemesítéssel
Az alábbiakban röviden bemuta-

tandó háromféle (in vitro, mutáns és 
back-cross) nemesítési módszer mind-
egyike a hagyományos nemesítési eljá-
rások körébe tartozik. Ezekkel a mód-
szerekkel előállított fajták tehát nem 
transzgénikus fajtáknak, hanem hagyo-

mányos, vagy konvencionális fajtának 
tekinthetők. Termesztésükre nem vo-
natkozik a géntechnológiai törvény. 

In vitro mutánssejt-szelekció (3/A. 
ábra) esetében, az in vitro sejt, kal-
lusz, embrió, merisztéma stb. kultú-
rák táptalajába letális dózisú herbicid 
hatóanyagot tesznek. A tenyészetek 
sejtjei ennek hatására elpusztulnak. 
Addig kell izolálni a szelektív táptalaj-
ra a sejteket, szöveteket és szerveket, 
amíg nem kapunk túlélő tenyészetet. 
Ezeknek a tenyészeteknek sejtjeiben 
valószínűleg spontán bekövetkezett az 
a mutáció az AHAS enzim génjében, 
aminek következtében a mutáns gén-
ről szintetizálódó mutáns enzimfehérje 
szerkezete úgy változott meg, hogy a 
herbicid hatóanyaga már nem képes a 
reakcióhelyhez kapcsolódni (4. ábra). 
Ezekből a tenyészetekből regenerált to-
leráns növényekben tisztázni kell a mu-
táció jellegét (domináns/recesszív), és 
lehetőség szerint homozigóta állapot-
ba kell hozni. A mutációt homozigóta 
formában tartalmazó toleráns növé-
nyekből azután hagyományos nemesí-
téssel kell az új fajtát előállítani. 

Indukált mutagenezis és növény 

szelekció (3/B. ábra). A mutagén 
(EMS) kezelt magvakból fejlődő növé-
nyeket le kell permetezni a gyomirtó 
szerrel és mindaddig kell folytatni a 
magvak mutagén kezelését és a növé-
nyek permetezését herbiciddel, amíg 
nem kapunk toleráns növényeket. A to-
leráns növények esetében a mutációs 

nemesítés ismert módszereivel kell az 
új fajtát előállítani. 

Mutáns gén átvitel back-cross mód-

szerrel (5. ábra). Abban az esetben, ha 
az előbbiekben bemutatott két mód-
szer valamelyikével sikerült előállítani 
stabilan toleráns mutáns növényeket 
vagy már rendelkezünk toleráns fajtá-
val, akkor a toleráns mutáns növények-
ből (fajtából) a toleranciát biztosító 
mutáns gént, átvihetjük a gyomirtó 
szerre érzékeny fajtába, a visszakeresz-
tezést (back-cross) alkalmazó nemesí-
téssel. Ezzel a módszerrel egy fajtába 
több toleranciagént is bejuttathatunk 
(génhalmozás, piramidálás).

IMI-toleráns fajok és fajták

A gyomirtószer-toleráns fajták pia-
cán az aminosav bioszintézist gátló 
herbicidekre (glifozát, glufozinát és 
imidazolinon stb.) toleráns növények 
meghatározó arányt képviselnek. En-
nek a legfontosabb oka, hogy ezek a 
szerek a növényekben az esszenciális 
aminosavak bioszintézisét gátolják. Az 
állatokban és az emberben nincs esz-
szenciális aminosav bioszintézis, tehát 
hiányoznak a szintézisben résztvevő – 
a herbicidek által károsított – enzimek. 
Az élelmiszer- és takarmánybiztonsá-
gi kockázatok ezért sokkal kisebbek, 
mint más gyomirtó szerek esetében.  

IMI-toleráns kukorica: Clearfield ku-
korica 1992-ben került kereskedelmi 
forgalomba. Ez volt az első IMI fajta a 
világon. A hibrid szülővonalainak in 

3. ábra
AHAS-gátló hatóanyagokra pl. imidazolinonokra (IMI) toleráns növények/

fajták előállítása 
A: mutáns (toleráns) sejtek szelekciója in vitro steril tenyészetekben.

B: magvak mutagén (EMS) kezelése, majd mutáns (toleráns) növények 
szelekciója.
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vitro szelekciója 1982-ben kezdődött 
imazaquin hatóanyag táptalajba keve-
résével. Azóta a pollen EMS kezelésé-
vel is állítottak elő – újabban Clearfield 
hibrideknek is nevezett imidazolinon-
toleráns kukorica hibrideket. A kukori-
cában toleranciát eredményező AHAS 
kodon mutáció aminosav cseréje a 
653 kodonnál, szerin-aszparagin, az 
574 kodonnál, triptofán-leucin, a 155 
kodonnál, alanin-treonin volt.

IMI-toleráns repce: ’Smart-canola’ 
néven 1995-ben került köztermesz-
tésbe. A fajtát DH- módszerrel állí-
tották elő, úgy hogy a mikrospóra 
kultúra előtt a pollent mutagénnel (etil-
nitrozóurea) kezelték. A toleranciát 
eredményező AHAS 653 kodon mutá-
ció aminosavcseréje aszparagin-szerin 
volt.

IMI-toleráns rizs: ’CL121’, és ’CL14’ 
néven kerültek forgalomba az USA-
ban 2001-ben, amiket a ’CL161’, és az 
’XL8’ toleráns fajták követtek 2003-
ban. Ezekben az esetekben a magva-
kat mutagenizálták EMS-sel, majd a 
növényeket imazethapyr, imazapyr 
és imazapic hatóanyagok permete-
zésével szelektálták. A toleráns nö-
vényekből klasszikus nemesítéssel 
állították elő a fajtákat. A toleranciát 
eredményező AHAS 654 kodon mutá-
ció aminosavcseréje glicin-glutaminsav 
volt.

IMI-toleráns búza: A francia őszibú-
za-fajta a ’Fidel’ toleráns változata 2001-
ben került köztermesztésbe. A mag-
vakat nátriumaziddal mutagenizálták, 
majd a különböző mutáns generációk 
növényeit imazethapyr hatóanyag per-
metezésével szelektálták. A toleráns 

növényekből klasszikus nemesítéssel 
állították elő a fajtát. A toleranciát ered-
ményező AHAS 653 kodon mutáció 
aminosavcseréje aszparagin-szerin 
volt. Az alkalmazott genotípustól füg-
gően a mutáns gének számát növelni 
kellett, a megfelelő szintű tolerancia 
eléréséhez.

IMI-toleráns napraforgó: A IMI-
toleráns napraforgó hibridek 2003-ban 
kerültek köztermesztésbe az USA-ban, 
Argentínában és Törökországban. A 
tolerancia forrása az imazethapyr-
toleráns vad napraforgó volt, amit 
Rossville-ben (Kansas, USA) fedeztek 
fel. A toleranciagént ezután a termesz-
tett napraforgó-vonalakba építették be. 
Napjainkra számos nemzetközi cég épí-
tette be saját vonalába ezt a tolerancia-
gént. A toleranciát eredményező AHAS 
205 kodon mutáció aminosavcseréje 
alanin-valin volt. Ezt a mutációt tar-
talmazó fajták és hibridek toleránsak 
voltak az imazamox hatóanyagra, 
sokkal gyengébb volt a toleranciájuk 
a thifenszulfuron és a klorimuron ese-
tében.

IMI-toleráns fajtákat állítottak elő 
még cukorrépából, gyapotból, salátá-
ból, paradicsomból és dohányból.

A Clearfield termelési rendszer: 

Olyan termelési technológia, amiben 
AHAS-gátló gyomirtó szereknek ellen-
álló – leggyakrabban imidazolinon-
toleráns – fajtákat termesztenek, és 
gyomirtásra különböző AHAS-gátló 
herbicideket használnak önmagukban, 
vagy kombinációban más gyomirtó 
szerekkel.

A hagyományos nemesítéssel előállí-
tott imidazolinon (IMI) toleráns fajták 

(nem GMO-k!) terjedése a világon az el-
múlt évtizedben felgyorsult. A világon 
az imidazolinon herbicidek közül az 
imazamox, imazethapir, imazapyr és 
az imazapic hatóanyagokkal szemben 
toleráns fajták vannak köztermesztés-
ben. Napjainkban a Clearfield tech-
nológia bevezetésének köszönhetően 
alkalmazásuk néhány kultúrnövénynél 
hazánkban is gyorsan terjed.

Clearfield technológia előnyei: Az 
imidazolinon-toleráns fajták és az 
imidazolinon-herbicidek kombinálá-
sával lehetővé teszik olyan gyomok 
elpusztítását is, amire más gyom-
irtó szerek nem képesek pl. vörös 
rizs irtása rizsben. Nagyon hatásos 
a különböző parazita növények pl. 
napraforgószádor pusztításában is. 
Lehetővé teszi IMI-toleráns növények 
után az IMI-érzékeny fajok pl. IMI-
toleráns szója termesztését. A Clearfield 
(IMI-toleráns) fajták és hibridek nem 
transzgénikus (nem GM) fajták, ezért 
a GMO termesztést tiltó országokban, 
pl. EU-tagországok zöme, beleértve ha-
zánkat is, termeszthetők. 

Clearfield technológia kockázatai: 
Az első rezisztens gyomokat (angol-
perje Lolium perenne L.) Ausztráliá-
ban észlelték 1982-ben. Azt követően 
már több mint 20 országban találtak 
rezisztens gyomokat a rizsben, búzá-
ban, szójában, repcében, kukoricában 
és árpában. 2001-ben már 68 gyomfaj 
volt rezisztens az AHAS-gátló gyomirtó 
szerekre, főleg a szulfonilureákra.

Az IMI-toleráns gyomok megje-
lenésének megelőzése érdekében, 
az egymást követő tenyészidőkben, 
eltérő hatásmechanizmusú gyom-

4. ábra
Mutáns (toleráns) sejtek szelekciója steril táptalajon, in vitro tenyészetben

A: Növényi sejtszuszpenzió rázatott tenyészetben.
B: Növényi sejtek  szaporodása (kallusz), a  sejtszuszpenzió kezeletlen, szilárd táptalajra való kiszélesztését követően.  
C: Növényi sejtek elhalnak, a  sejtszuszpenzió letális dózisú herbicidet tartalmazó, szilárd táptalajra való kiszélesztését 

követően. 
D: Mutáns (toleráns) sejtek szaporodása (kallusz), a  sejtszuszpenzió letális dózisú herbicidet tartalmazó, szilárd táptalajra 

való kiszélesztését követően.
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irtó szereket célszerű alkalmazni 
(vetésforgó+gyomirtószer-rotáció). 
Egy adott táblán négyéves perióduson 
belül legfeljebb kétszer célszerű alkal-
mazni AHAS-gátló gyomirtószer-csa-
ládba tartozó herbicidet. A táblán belül 
és kívül árvakelésként megjelenő IMI-
toleráns kultúrgyomokat irtani kell, és 
meg kell akadályozni, hogy magot hoz-
hassanak.

Magyarországon a különbö-
ző nemzetközi vetőmag-vállalatok 
szulfonilurea és imidazolinon herbi-
cidekkel szemben toleráns kukorica-, 
napraforgó- és repcehibridjei közel egy 
évtizede termesztésben vannak, és ter-
mőterületük folyamatosan növekszik. 
A transzgénikus növények termeszté-
sét tiltó hazai moratórium ezekre a tole-
ráns fajtákra és hibridekre nem vonat-

kozik, mert ezek nem transzgénikus, 
hanem hagyományos fajták, amiket 
hagyományos (klasszikus vagy kon-
vencionális) nemesítési módszerekkel 
állítottak elő.

A következő részben az imi da zolinon 
és szulfonilurea toleráns transzgénikus 
(GM) fajták előállítását és termesztését 
mutatjuk be.
A kutatás a TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011 
„A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex 
rendszerének fejlesztése a Szent István 
Egyetemen” c. pályázat támogatásával valósult 
meg.

■
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5. ábra
Mutáns (tolerancia) gén átvitele a herbicidre toleráns fajtából az érzékeny 

fajtába a visszakeresztezés (back-cross) módszerrel.
Visszakeresztezés 4-6 generáción keresztül az érzékeny fajtával (BC

4-6
), 

valamint folyamatosan szelektálás a herbicid- toleranciára, és az eredeti 
fajtabélyegekre.
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