
II

végzi a feladatát. Itt található – tud-
juk meg – a táptalajfőző egység. A 
mikroszaporított növények ugyanis 
nem földbe kerülnek, hanem szüksé-
gük van egy mesterséges tápközegre, 
ami különböző makró- és mikró ele-
mek, vitaminok és ásványi anyagok 
összességéből áll. Ez esetükben egy 
átlátszó, zselés anyag. „Minden nö-
vénynek külön táptalajreceptúrája 
van, amit szépen leírogatunk, hogy 
legközelebb is tudjuk, hogy melyik 
növénynek milyen táptalajt szeret-
nénk főzni. Megvan a recept, kimér-
jük a hozzávalókat, összetöltjük, le-
sterilezzük magát a táptalajt, ez kerül 
a kis dobozokba, és következhetnek 

a növények, amelyeket majd rájuk 
osztunk” – magyarázza. Egy mére-
tes, amolyan befőzőautomata jellegű 
eszközön akad meg a tekintetem. „Ez 
az autoklávunk, aminek tulajdon-
képpen az a funkciója, mint odaha-
za a sütőnknek, amelyben üvegeket 
akarunk sterilizálni. Az a különbség, 
hogy ebben vízgőzzel történik a ste-
rilizálás. Ha egy üveget szeretnénk 
sterilizálni, akkor azt lefödve tesszük 
be, mert amikor kiemeljük, a leve-
gőből bármilyen mikroorganizmus 
megtapadhat benne” – magyarázza 
a szakember.

„Vannak megkereséseink, amikor 
egy speciális növényt szeretnének 
nagy mennyiségben előállítani, és 
a szabadföldi szaporítással ellen-
tétben mi tudunk télen-nyáron dol-
gozni. Tény, hogy jóval rövidebb a 
laborban ez a szaporítási időszak, 
de minden növény esetében ez a fo-
lyamat különbözik. Megérkezik hoz-
zánk az anyanövény, belőle lesznek 
a kicsinyek. Igazából az ő genetikai 
információjukat viszik tovább az új 
leosztott növényeknek. Itt nem tör-
ténik genetikai módosítás” – hang-
súlyozza Márta. S hogy miből is áll 
a tulajdonképpeni munka? A labor-
ba érkező anyanövénynek azokat a 
specifi kus részeit választják ki (le-
vél, rügy, hajtás, gyökér), amelyet 
lehet mikroszaporítani, és amint 
egy „hosszas, töredelmes kutatást, 
szakirodalmazást” követően a táp-
talajkoncepció is összeáll, beviszik 
a növényt egy steril kultúrába. Ez 
a folyamat már egy következő szo-

bában zajlik, itt kerül sor a passzá-
lásra. Azaz amikor már a növény 
kinőtte a számára biztosított steril 
teret, hasznosította a kis edényben 
számára elkülönített zselés speciális 
táptalajból a tápanyagokat, akkor 
készen áll arra, hogy tovább osz-
tódjon. A tulajdonképpeni munka a 

„Ez egy in vitro mikroszaporító la-
boratórium, az itt zajló munkafolya-
mat nem függ attól, hogy kint fagy 
van, vagy esik az eső, netán jön a 
tél, az ősz, esetleg nagy a kánikula. 
Évszaktól és éghajlattól függetlenül 
tudunk dolgozni, itt mindig nyár 
van” – mutat körbe Balázs Márta 
biotechnológus mérnök, akit arra 
kértünk, mutassa be, mi is történik a 
csíkmadarasi Garden Proiect in vitro 
laboratóriumába.

„A kertészet adja ennek a labor-
nak az alapját, amely nagy szere-
pet játszik azon növényi szaporító-
anyagok előállításában, amelyek a 
kertészetben is megtalálhatóak. A 
mikroszaporítás egy vegetatív szapo-
rítási forma, amit a növényi részek 
továbbosztásával érünk el, és ezáltal 
folyamatosan több növényt tudunk 
előállítani kontrollált körülmények 
között” – magyarázza a szakember. 
Négy szakaszból áll a mikroszapo-
rítás – szögezi le Márta. Az első az 
előkészítési szakasz, amikor az úgy-
nevezett anyanövény megérkezik 
a laborba, következik a sokszorosí-
tó, majd a gyökeresítő szakasza, ez 
utóbbi azért bír nagy fontossággal, 
mert szükségszerű, hogy gyökere le-
gyen annak a növénynek, ami majd 
innen kimegy. A legutolsó pedig az 
akklimatizálási szakasz, ekkor már 
a kész növénnyel dolgoznak. Közben 
elindulunk, hogy magunk is lássuk a 
különböző szakaszokat, az azok ke-
retében zajló munkafolyamatot.

Föld helyett speciális táptalaj

Az öltözőből az előkészítő teremben 
találjuk magunkat, itt Márta egyik 
munkatársa mér, kavargat, precízen 
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„Az ember
egy idő után
megtanul
kommunikálni
a növények-
kel.”

EGY HELY, AHOL MINDIG NY

Kíváncsiak mi történik 
egy in vitro mikroszaporí-
tó laboratóriumban? Hát 
arra, hogy hogyan készül 
a speciális táptalaj, mi 
történik amikor a szak-
emberek passzálásról 
beszélnek, hogyan néz 
ki egy lamináris fülke, mi 
zajlik a fitotronkamrában? 
Balázs Márta biotechnoló-
gus mérnök minden kér-
désünkre válaszol.

Készül a speciális táptalaj. 

Precíz munkát igényel

A lamináris fülkékben történik 

a passzálás




