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SALAMON PÁL 
 
 
 
 Termesztett ebszőlőcsucsorról (Solanum dulcamara) és paprikától (Capsicum annuum) 

származó tobamovírus izolátumokat patológiai, szerológiai tulajdonságaik, valamint a 

virionok elektroforetikus mobilitása alapján egymással és a Tobamovirus nemzetség ismert 

fajainak izolátumaival hasonlítottunk össze. Megállapítottuk, hogy a S. dulcamara-ról 

származó Sd1 valamint a paprikáról elkülönített LB, XII és XM izolátumok azonos, és a 

Tobamovírus nemzetségen belül elkülönülő vírusfajhoz tartoznak. Kimutattuk, hogy a vírus 

elterjedt a Felső-Tisza ártereinek vad S. dulcamara populációin. Az új vírust, természetes 

gazdanövényére és az általa okozott jellegzetes tünetekre utalva ebszőlőcsucsor sárga 

foltosság vírusnak (Dulcamara yellow fleck vírus, DYFV) neveztük el. Megállapítottuk, hogy 

a DYFV izolátumok a Nemzetközi Vírustaxonómiai Bizottság által Obuda pepper virus 

(ObPV) néven regisztrált vírusfajhoz sorolhatók. Rámutattunk arra, hogy az ObPV (syn.: 

DYFV) feltehetően endemikus tobamovírus faj a Kárpát medencében, gazdaváltással 

kerülhetett a paprikára, de nem vált tartósan a paprika-tobamovírus patoszisztémák elemévé.  

 A TMV fogékony Almapaprika és az ellenálló Florida VR2 fajták keresztezésével 

olyan hibridet állítottunk elő, amely alapját képezte a TMV rezisztens Evita paprikafajta 

nemesítésének.  

 A Greygo paprika fajta populációiban két különböző, eltérő szintű tobamovirus 

rezisztenciát biztosító allélt mutattunk ki.  

 Megállapítottuk, hogy az L3 és L4 rezisztencia allélekre heterozigóta paprika 

növények a mindkét allélt külön-külön aktivizáló tobamovírus fertőzésére csak az L3 allélre 

jellemző fenotípusú válaszreakciót mutatják, így a növények heterozigóta genotípusa ebben az 

allélkombinációban virológiai tesztekkel is kimutatható. 

 A hazai nem nemesített gén-poolból dísznövényként hasznosítható paprikákat 

gyűjtöttünk és több tételen Tm1 tobamovírus rezisztencia szintet mutattunk ki. 

 Mesterséges fertőzési kisérletekkel megállapítottuk, hogy a paprikáról még nem izolált 

RMV, SHMV és ORSV lokálisan, vagy szisztemikusan fertőzi a C. annuum fajtákat, valamint 

vad paprika fajok tételeit. A paprikák többsége az SHMV és ORSV fertőzésére más 

tobamovírusoktól eltérő, különleges szimptómákkal reagált. 
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