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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A Hungaro fajta az első a triticale fajon belül, amely étkezési és takarmány célra lett 

nemesítve, bejelentve és így kapott Állami Elismerést és Növényfajta Oltalmat. 

Szekunder hexaploid triticalék (LAD 388 x Presto) keresztezése, majd az F2 

nemzedéktől Pedigree módszer alkalmazásával állítottuk elő az első étkezési triticale 

fajtát - a Hungaro durumrozsot. Az így nemesített új fajtában sikerült egyesíteni az 

étkezési búza, a durum búza és a rozs kedvező tulajdonságait. Genomösszetételének 

vizsgálatához multicolour GISH-t alkalmaztunk, amellyel kimutattuk, hogy a fajta 

tartalmazza a búza AB – genomot (AABB = 28 kromoszóma) és a teljes rozs (R) 

genomot (RR = 14 kromoszóma). A GISH-módszer érzékenységi tartományában a D 

genom jelenlétét nem tudtuk igazolni. A Hungaro triticale fajta lisztjének esszenciális 

aminosav tartalma (metionin és a cisztein) magasabb valós értéket mutat a szintén 

vizsgált Ryefood rozs és GK Öthalom búza fajtáknál. A fajta humán felhasználása 

(malomipar, sütőipar, tésztagyártás) is elindult, amelyhez megkaptuk a NÉBIH-től a 

’Hungaro durumrozs’ névhasználattal egyetértő szakmai állásfoglalást.  

 

Kulcsszavak:rekombináció, étkezési triticale, Hungaro durumrozs, humán felhasználás, 

minőség 
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BEVEZETÉS 

 

Magyarországon a triticale a gyenge termékenységű talajok kalászos gabonanövénye, 

amelyet elsősorban takarmányozásra használnak. Az étkezési célú triticale 

termesztésnek akadálya volt a fajták alacsony, vagy hiányzó sikértartalma, gyenge 

lisztminősége és kedvezőtlen sütőipari tulajdonságai, illetve az, hogy ismeretlen a 

malomipar és sütőipar számára. Európában és a FÁK országokban több helyen is folyik 

étkezési triticale nemesítése és fontos cél a triticale lisztjének humán célú felhasználása 

– eddig kevés eredménnyel. Olyan fajtát eddig még nem sikerült előállítani, amelynek 

lisztje önmagában alkalmas lenne élelmiszerek (pékáruk, tészta stb.) készítésére. A 

Hungaro az első ilyen fajta, amelynek Magyarországon elindult a humán célú 

hasznosítása is. 

Hazánkban még 10 évvel ezelőtt is főleg lengyel triticale fajtákat termeltek a 

gazdálkodók – ma már a hazai nemesítésű fajták uralkodnak a vetésterületen. 

Martonvásáron, Mosonmagyaróváron, Kisvárdán és Szegeden is folyik eredményes 

triticale nemesítés. 

 

IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Kiss (1968) a triticale nemesítés célját így fogalmazta meg: „Erre ma már könnyen 

felelhetünk. Biztosan nagy termőképességű, télálló és fagyálló, jó takarmányértékű és 

később jó lisztminőségű törzsek, illetve fajták előállítása”. A Triticale turgidocereale 

(6x) képviseli a legfontosabb genom kombinációt, ugyanis egyesíti a rozs teljes RR 

genomját és a tetraploid búza teljes AABB genomját. A továbbiakban a figyelmet a 

hexaploid triticaléra kellene fordítanunk (Schlegel 1996).Tohver et al. (2005) 

kísérleteiben a sütési vizsgálat azt mutatta, hogy sok triticale fajta használható 

kenyérgabonaként, összekeverve a búzalisztet maximum 70% triticale liszt-

mennyiséggel. Varughese (1996) szerint mostanáig az egyetlen ismert hiányossága a 

triticalénak az, hogy az „R” genom rontja a sütőipari minőséget. Néhány 

kutatóintézetben már folynak a kísérletek, hogyan lehetne a nagy molekulasúlyú 

glutenint hordozó allélt a „D” genomról átvinni az „R” genomra. Ha egyszer ezt sikerül 

elérni, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a triticale sütőipari tulajdonságai elérik a 
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búzáét. 2005 decemberében Állami Elismerésben részesült a Hungaro triticale fajta 

(Kruppa és Hoffmann, 2006), amely lehetővé teszi egy teljesen új élelmiszeripari 

termék a jó minőségű triticale kenyér előállítását. A szekunder hexaploid triticalék 

tartalmazhatnak a hexaploid (étkezési) búza D genomjából származó géneket is. Ezt a 

lehetőséget kihasználva sikerült előállítani az új rekombinációs étkezési triticale fajtát, a 

Hungaro-t. Győri et al. (2009) szerint a Hungaro triticale fajta versenyképes 

nyersanyaga a kenyérkészítésnek, köszönhetően a jobb rezisztenciának a környezeti 

hatásokkal szemben és a magasabb egészséges beltartalmi paramétereknek, amelyek új 

lehetőségeket kínálnak arra, hogy egészséges és szermaradvány-mentes új 

élelmiszeripari termékeket lehessen környezetbarát módon előállítani belőle. Bedő és 

Láng (1992) véleménye szerint a triticale nem helyettesíti a rozsot, nem váltja ki a 

búzát, nem jobb és nem rosszabb az előbbi kettőnél, ellenben van egy lényeges ismérve: 

a maga módján más, mint az eddigi gabonafélék és ennek a növénynek megvan a saját 

helye és szerepe a köztermesztésben. A lengyel fajták mellett a hazai fajták nagyobb 

arányú elterjedése is várható (Bóna 2004, 2011). 

Kruppa J. – Ifj. Kruppa J.(2011) és Kruppa Jnr. et al. (2014, 2016) publikációikban 

beszámolnak arról, hogy Debreceni Egyetem Agrárműszer Központjában 2002-2011 

között végzett mérések alapján a Hungaro durumrozs összetételét a búzával megegyező, 

vagy annál magasabb fehérjetartalom jellemzi. Az ásványianyag-tartalom tekintetében 

jellemző a búzánál magasabb P, K, Ca, Cu, Mg és Zn-tartalom, amelyek segíthetnek a 

szervezet ásványi anyag és mikroelem bevitelének növelésében. A vitaminok közül az 

E, B1, B2 és B6 vitamin tekintetében a lisztje kétszeres mennyiséget tartalmaz, mint a 

búzaliszt. Táplálkozás-élettani jelentőségét fokozza, hogy nyersrost és élelmi rost 

tartalma több mint kétszerese a búzalisztének, összes szénhidrát és energia tartalma 

viszont közel 10 %-kal alacsonyabb. Ezen kívül rendkívül finom, egyedi íze van. 

’A triticale elterjedése a humán táplálkozásban új egészséges élelmiszer 

alternatívát jelenthet a hagyományos gabonafélékből készült készítmények 

mellett.’(Kruppa és Ifj. Kruppa, 2011). 
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ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

Növényi anyag és nemesítési módszer 

A Hungaro durumrozsnemesítésénél alkalmazott módszer (1. ábra) - a szekunder 

hexaploid triticale fajták keresztezése (2n=6x=42 x 2n=6x=42) - lehetővé teszi a 

tulajdonságok rekombinálódását és ennek eredményeként nagyszámú, igen különböző 

hibrid keletkezik. Ezt a lehetőséget kihasználva rekombinációs hexaploid triticale 

genotípusok (2n=6x=42 x 2n=6x=42) előállításával és azok folyamatos minőségi 

tulajdonságainak vizsgálata mellett állítottuk elő az első étkezési triticale fajtát - a 

Hungaro durumrozsot. A közönséges búza (Triticum aestivum) és az eddig 

köztermesztésbe került hexaploid takarmány triticale fajták (xTriticosecale Wittmack)  

között sütőipari értékben a búza javára mutatkozó különbséget az étkezési búzában 

jelenlévő DD genompár okozza. A hexaploid triticaleban a DD genompárt a rozsból 

származó RR genompár helyettesíti. (AABBRR). A szekunder triticale előállításához az 

oktoploid triticalét keresztezik a hexaploiddal, mint az ábra is mutatja. A Hungaro fajta 

nemesítési anyagának előállításához a LAD 388 szekunder hexaploid triticale törzset 

kereszteztük a Presto szekunder hexaploid triticale fajtával (LAD 388 x Presto). A 

keresztezés utáni 2. nemzedékből (F2) Pedigree módszerrel nemesítettük a Hungaro 

rekombinációs triticale fajtát. 

 

Molekuláris citogenetikai vizsgálatok módszere 

Martonvásáron a rozs és a D genomhoz tartozó kromoszómák kimutatásához 

mcGISH-t alkalmaztunk (Molnár et al. 2009). A gyökércsúcsból készített kromoszóma 

preparátumokat denaturáltuk. A hibridizációs keverék biotinnal jelölt rozs (R) -, 

digoxigeninnel jelölt Aegilops tauschii (D) genomi DNS-t tartalmazott jelöletlen durum 

búza (AABB) genomi DNS mellett, amit a nem specifikus hibridizáció blokkolásához 

alkalmaztunk. A hibridizációs keveréket az elődenaturált preparátumra helyezve 42 °C-

on történt a hibridizáció. A biotinnal és digoxigeninnel jelölt szekvenciákat Anti-Dig-

Rhodamine és Streptavidin-FITC antitestekkel detektáltuk. A hibridizációs jeleket 

Axioscope A1 (Zeiss) fluoreszcens mikroszkóp segítségével tettük láthatóvá és a 

mikroszkóppal egybekötött CCD kamerával (Diagnostic Instruments, USA) fotóztuk.  
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Aminosav vizsgálatok 

Az aminosav-tartalom meghatározásához jó minőségű, új termésű liszteket 

használtunk fel. A vizsgálatot a DE Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és 

Mikrobiológiai Intézetben végeztük. A lisztek aminosav tartalmát a Magyar 

Takarmánykódex  44/2003. FVM (IV.26) rendelet 10. sz. melléklet alapján ioncserélő 

folyadékkromatográfiás vizsgálattal határoztuk meg, BIOTRONIK LC 3000 műszerrel 

(a műszer hibahatára 5%, tehát a vizsgált aminosav tekintetében a mér értékek között 

5%-nál nagyobb különbség már valós különbségnek tekinthető). 

 

 

1.ábra Rekombinációs szekunder hexaploid triticale nemesítési módszere. 

Figure 1. Breeding method of combinant secondary hexaploid triticale. 

 

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Rekombinációs hexaploid triticale genotípusok (2n=6x=42 x 2n=6x=42) előállításával 

és azok folyamatos minőségi tulajdonságainak vizsgálata mellett állítottuk elő az első 

étkezési triticale fajtát - a Hungaro durumrozsot. A szekunder triticale előállításához az 

oktoploid triticalét keresztezik a hexaploiddal, mint az ábra is mutatja. A Hungaro fajta 

nemesítésénél a LAD 388 szekunder hexaploid triticale törzset kereszteztük a Presto 
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szekunder hexaploid triticale fajtával (LAD 388 x Presto). A keresztezés utáni 2. 

nemzedékből (F2) Pedigree módszerrel nemesítettük a Hungaro rekombinációs triticale 

fajtát. 

A multicolour GISH segítségével a Hungaro triticale 42 kromoszómája közül 14 rozs 

kromoszómát detektáltunk. (2. ábra). A búza D genomhoz tartozó teljes kromoszóma, 

vagy szegment jelenléte nem volt igazolható mcGISH-sel, ehhez további vizsgálatok 

szükségesek. Mitózis/metafázisban lévő kromoszómák vizsgálatakor előfordulhat, hogy 

az mcGISH érzékenységi határán kívül esik a transzlokálódott szegmentum mérete, a 

jövőben ezért molekuláris markerek alkalmazását tervezzük. Újabb paraméterekre is 

tovább folyik a vizsgálata (pl. rost minőség).  

A Hungaro durumrozs lisztjének aminosav vizsgálata alapján az esszenciális 

aminosavak mennyisége, különösen a metionin és a cisztein magasabb valós értéket 

mutat a szintén vizsgált Ryefood rozs fajtánál és GK Öthalom búza fajtánál (1. táblázat). 
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2.ábra A Hungaro triticale fajta kromoszómáinak genomi in situ hibridizációval (GISH) 

készült mintázata. A 14 db R genomhoz tartozó rozs kromoszóma jelölődött (világos 

zöld), a búza kromoszómák jelöletlenek maradtak. 

Figure 2. Genomic in situ hybridization (GISH) pattern of the chromosomes of triticale 

cultivar Hungaro. Fourteen rye chromosomes (R genome) were detected light green, 

wheat chromosomes were unlabelled (dark green). 
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1. táblázat Hungaro triticale, Ryefood rozs és GK Öthalom búza aminosav-tartalma 

(m/m%=g/100g) 

Table 1 Aminoacid content (m/m%=g/100g) of triticale cultivar Hungaro, rye cv 

Ryefood and of wheat cv GK Öthalom 

Aminosav (1) 

 

Hungaro triticale 

(2) 

m/m% 

Ryefood rozs 

(3) 

m/m% 

GK Öthalom búza (4) 

m/m% 

ASP 0,56 0,78 0,59 

THR 0,35 0,34 0,32 

SER 0,46 0,44 0,55 

GLU 2,65 3,77 3,94 

GLY 0,59 0,46 0,46 

ALA 0,35 0,21 0,38 

CYS 0,27 0,13 0,22 

VAL 0,55 0,49 0,44 

MET 0,21 0,15 0,19 

ILE 0,35 0,37 0,34 

LEU 0,76 0,66 0,81 

TYR 0,26 0,23 0,24 

PHE 0,52 0,47 0,49 

HIS 0,29 0,28 0,34 

LYS 0,36 0,48 0,36 

ARG 0,25 0,40 0,38 

PRO 1,05 1,82 1,35 

(1)Aminoacid,  (2) Triticale cv Hungaro, (3) Rye cv Ryefood, (4) Wheat cv GK Öthalom 

 

A Hungaro durumrozs az első magyar nemesítésű étkezési triticale fajta, amely 

elsősorban a durum búza és rozs tulajdonságait (genomját) egyesíti magában, de 

tartalmaz tulajdonságokat az étkezési búzából is. A Hungaro triticale fajtajelöltet 

étkezési és takarmány célra jelentettük be és így kapott Állami Elismerést és 

Növényfajta-oltalmat. Elsősorban még takarmányozási célra hasznosítják. A fajta 

humán felhasználása (malomipar, sütőipar, cukrászipar, tésztagyártás) ’Hungaro 

durumrozs’ néven elindult, amelyhez – a Fajtaminősítő Tanács javaslatára – a NÉBIH 
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névhasználattal egyetértő állásfoglalása is megszületett. A búza fajoktól örökölt gének 

biztosítják a nagy termést és jó sütő-és tésztaipari minőségi tulajdonságokat, amelynek 

köszönhetően lisztje önmagában (tisztán, keverés nélkül) is alkalmas pékáruk és 

tésztafélék előállítására. A rozstól örökölt tulajdonságok teszik lehetővé a fajta kitűnő 

abiotikus és biotikus rezisztenciáját.  

Ma, amikor a világ a környezetszennyezésből eredő ártalmakkal szembesül, akkor a 

Hungaro tritikálé (Hungaro durumrozs) új lehetőségeket kínál a környezetkímélő 

étkezési gabonatermelés növelésére és az ezekből készült egészséges élelmiszerek 

előállítására. 
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SUMMARY 

 

The breeding method applied forthere combinant secondary hexaploid triticale proved 

to be effective since the favourable traits of wheat, durum wheat and rye were 

successfully combined in the genome of the new variety. Multicolour GISH was used 

for the genome compositional analysis. According to the results, the variety contains the 

wheat AB genome (AABB = 28 chromosomes) and the whole rye (R) genome (RR = 14 

chromosomes). The presence of D genome, however, could not be confirmed within the 

detection limit of the GISH method. Hungaro is the very first triticale variety bred both 

for human consumption and animal nutrition and obtained State recognition and Plant 

Variety Protection in this respect. For several years already, the variety has been 

multiplied in rather large areas and grown as fodder crop. Exploitation of the variety for 

human consumption (milling industry, baking industry, pasta production) has also been 

launched. Related to this, the National Food Chain Safety Office (NFCSO) has issued 

an agreement on the designation of ‘Hungaro durum rye’. As for the grains’ nutritional 
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value, its protein content equals to or is higher than that of wheat; its mineral content is 

higher than that of wheat and the amount of essential amino acids – especially 

methionine and cysteine – is also higher. The amount of E, B1, B2 and B6 vitamins in the 

flour of the triticale variety is twice as much asin wheat flour. Its fibre content is 

remarkably (2 or 3 times) higher, yet it contains 10% less energy. These parameters are 

characteristic for the flour as well. 

 

Keywords: recombination, food uses of triticale, Hungaro durumrye, human 

consumption, quality 
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