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A burgonyabogár akár évi 80%-os burgonyatermés csökkenést is okozhat. 
A burgonya (Solanum tuberosum) és a rezisztens S. chacoense között
szomatikus hibrideket hoztunk létre, melyek közül feltehetően néhány 
rendelkezik a burgonyabogár elleni rezisztenciával. Célunk, hogy komplex 
vizsgálatok alkalmazásával kiválasszuk a rezisztens burgonya hibrideket.

A S. chacoense rezisztenciáját specifikus glikoalkaloidjainak, 
a leptineknek köszönheti. Első lépésként megvizsgáltuk, hogy 
mely hibridek tartalmazzák a leptin szintéziséért felelős géneket.  
A vizsgálatot RAPD molekuláris markerekkel végeztük.  Az 1. 
ábrán látható, hogy a S. chacoense, illetve néhány hibrid tartalmazza
 a specifikus DNS szekvenciát, míg más hibridek, a termesztett 
burgonyához hasonlóan, nem. 

Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia segítségével 
összehasonlítottuk a hibrid növények és a szülők glikoalkaloid 
összetételét (2. ábra).  A leptin szintézisért felelős DNS szakaszt 
hordozó hibridek közül, néhány a S. chacoense-hez hasonló 
glikoalkaloid összetétellel rendelkezik, míg mások inkább a 
termesztett burgonyához hasonlítanak. Megállapítottuk, hogy 
ezek a hibridek rendelkeznek a leptin szintézisében szerepet 
játszó génekkel, de azok nem aktívak azon hibridek esetében, 
amelyek glikoalkaloid összetétele eltér a S. chacoense-től.

Kutatásaink során burgonyabogár lárva viabilitási tesztet is 
alkalmaztunk. A frissen kikelt lárvákat a hibrid, illetve szülő 
növények leveleire helyeztük és megfigyeltük a lárvák életben 
maradási rátáját, ezen kívül nyomon követtük fejlődésüket. A 
leptineket szintetizáló hibridek nagyfokú rezisztenciát mutattak 
a burgonyabogárral szemben is. A rezisztens növények leveleivel 
táplálkozó hibridek túlélési rátája, illetve fejlődése nagymértékben 
alulmaradt az érzékeny hibridek leveleivel táplálkozó lárvákétól 
(3. ábra).

Megállapítottuk néhány hibrid nagyfokú rezisztenciával rendelkezik 
a burgonyabogárral szemben. Várható, hogy a rezisztens hibridek 
genetikai alapanyagként felhasználhatók a burgonyanemesítésben 
új, termeszthető rezisztens burgonyafajták előállítására.

A leptinszintézisben szerepet játszó DNS szekvencia 
kimutatása RAPD-OPT-20 primer segítségével

Hibrid növények glikoalkaloid összetételének összeha-
sonlítása a termesztett burgonya, illetve a S. chacoense 
glikolakaloid összetételével

A különböző táplálékot fogyasztó lárvák (bal: rezisztens 
hibrid leveleit fogyasztó, jobb: termesztett burgonya 
leveleit fogyasztó) méretbeli különbségei
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