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A mikroszaporítás alkalmazási
területei a szelekciós akácneme-

sítésben
Az akáctermesztés minõségi fejlesztése
területén az említett szaporítási eljárás a
következõ területeken alkalmazható
eredményesen:

• új, a kedvezõtlenül megváltozott
ökológiai feltételek között is
eredményesen termeszthetõ kló-
nok elõállításakor (az elmúlt
évek során öt új akácklónunk ke-
rült fajtajelölti bejelentésre, egy
klón esetében pedig ez az eljárás
folyamatban van: Guth-189 jelû
klón),

• fajtakiválasztó klónkísérletek ülte-
tési anyagának elõállításakor (az
ERTI az ország különbözõ tájain
négy új klónkísérletet létesített az
újonnan szelektált klónokkal –
lásd még 1.táblázatot), 

• magtermesztõ ültetvény (klón-
plantázs) létesítéséhez szükséges
ültetési anyag elõállítása során (Pilis
község határában öt évvel ezelõtt
létesítettünk akác klónplantázst),

• idõs, más vegetatív eljárással nem
szaporítható egyedek génkészle-
tének megõrzésére,

• genetikai alapvizsgálatok elvég-
zéséhez szükséges vírusmentes
növényi anyag elõállítására. 

A táblázat alapján látható, hogy mind
az átlagos magasság, mind pedig a
mellmagassági átmérõ és a törzsminõ-
ség tekintetében az újonnan szelektált
és elõzetes fajtaregisztrációra tervezett,
mikroszaporítással elõállított klón
(Guth-189), illetve a fajták felülmúlták
a kontrollként vett kommersz akácot. A
Guthon szelektált klón vonatkozó több-
letértékei a magasság, illetve az átmérõ
tekintetében 123, illetve 148 %. 

Összefoglalás
A magyar erdõgazdálkodás és erdészeti
kutatás nemzetközi mércével is jelentõs
eredményeket ért el az akáctermesztés

fejlesztése területén. A fentebb bemuta-
tott K+F +I eredmények és azok gya-
korlati alkalmazása területén is – a mér-
tékadó szakirodalmi források alapján –
a világ élmezõnyéhez tartozunk. A
mikroszaporítási eljárás elõnyeinek és
hátrányainak összevetése ugyanakkor
azt mutatja, hogy csak nemesített (sze-
lektált) fajták szaporítása esetében cél-
szerû és indokolt annak alkalmazása.
Az elõállított szaporító- (ültetési) anyag
genetikai ellenõrzésére pedig fokozott
gondot kell fordítani 

Köszönetnyilvánítás
A fentebb ismertetett K+F+I programot
a Vidékfejlesztési Minisztérium (szerzõ-
désszám: XXI/379), a Nyírerdõ Zrt, to-
vábbá az NKTH-Baross program (szer-
zõdésszám: REG_EA_KFI_09) anyagi-
lag is támogatja, melyért e helyen is kö-
szönetünket fejezzük ki. 

3. ábra. Továbbnevelés fényszobában

4. ábra. Mikroszaporítással elõállított akác-
csemete

1. táblázat. Akác klón- és fajtakísérlet átlagadatai (Debrecen 206 C erdõrészlet)
Kor: 8 év

Klón Magasság Mellmagassági átmérõ Törzsalak 
(fajta neve) (m) a kontroll (cm) a kontroll (1-4)

%-ában %-ában
Guth-189 klón 9,6 123 8,0 148 2,6  
’Szajki’ 9,7 124 6,8 126 3,1  
’Nyírségi’ 8,5 109 6,3 117 3,1  
’Appalachia’ 8,6 110 6,2 115 3,0  
Kommersz akác
(kontroll) 7,8 100 5,4 100 3,5  

Egy Kínában most felfedezett állka-
pocscsont megkérdõjelezheti az embe-
riség egyközpontú fejlõdésének, az afri-
kai kirajzásnak („el Afrikából”) a feltéte-
lezését, amely szerint a Homo sapiens
közös õse Afrikában fejlõdött ki, és
mintegy 100 ezer évvel ezelõtt onnan
kiindulva terjedt szét az egész világon.

Jin Changzhu és munkatársai, a pekin-
gi Gerinces Paleontológiai és Paleontro-
pológiai Intézet kutatói egy 110 ezer éves,
feltehetõleg egy Homo sapiens állka-
pocscsontját fedezték fel a dél-kínai Gu-
angxi tartomány egy barlangjában. Az al-
só állkapocscsont szerkezete a modern
emberéhez hasonló, elõreugró állra utal,
ezzel szemben a robusztussága a homini-
dáknak még egy jóval primitívebb fejlõ-
dési idõszakának leleteire hasonlít – ez vi-
szont azt sejteti, hogy talán keresztezõ-
désbõl származhat e mostani állkapocs-
csont egyede.

Viszont ha beigazolódik, hogy mégis-
csak modern emberrõl van szó, akkor a

lelet a többközpontú (multiregionális) fej-
lõdés hipotézisét erõsítheti, amely szerint
a modern emberek az Afrikából már ko-
rábban más kontinensekre szétrajzott és
az ott talált primitívebb emberelõdökkel
keresztezõdött õsökbõl fejlõdtek ki.

Erik Trinkaus, a Washington Egye-
tem antropológusa például egyenesen
kétségbe vonja, hogy a most felfedezett
állkapocscsont Homo sapiens volna.
„Sosem szabad szem elõl téveszteni,
hogy a kínai szakemberek többsége
minden, a Homo erectus utáni embert a
Homo sapiens-hez sorol be.”

Chris Stringer, a Londoni Természet-
történeti Múzeum paleoantropológusa
szerint az állkapocscsont akár egy ne-
andervölgyié, vagy más primitívebb ho-
minidáé is lehet. Mint mondta, az eddi-
gi vizsgálatok elsõsorban a lelet kor-
meghatározására összpontosulnak, az
alaposabb anatómiai összehasonlító
vizsgálatok még hátravannak.

(Élet és Tudomány)

Mégsem Afrikából...




