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SZEREPE GYEPEKBEN

SPECIALIS HAT ANA

Szabi Leszle Gy.
Korabban niasodlagos anyagcsere-terrnekeknek neveztuk azokai az endogen nbvenyi
vegytIeteket, arnelveknek sem bioszinteziset, sern pantos kerniai szerkezetet, sem
novenyelettani-nov6uykartani S2erep6t, sem pedig iikolagiai (pl. talajbioI6giai,
alielopatias) jelentoseget alig ismerttik. Ma helyesebb a specialis novenyi metaboiitok
kifejezest hasznalni. A fitokemiai mddszerek egyre tokeletesebbek, ezaltal a
novenyviIag sokfelesege a vegydietek sokszorosan sokfele jelenletet. illetve bio162 -iai
hatisuk megistneresdt teszi 1ehetove a jelvoben.
A tertneszetes gyepek jelentOsege mar csak emiart is megniitt. Ujabh gy6gyhatasU
vagy t4ertekil „hataanyagokar taialunk, ezeket tudatosan fel tudjuk hasznAlni a
gyOgyaszatban es tipldlkozasban, de a takarmanyozasban is. Ismeretes azonban, hogy a
hatoanyaRok nagy resze clozist61 fLiggi5en - mergezo (ide ertjtik ma az. allergeneket is),
Minkel els6sorbart azok a mergezO hatOanyagok erdekelnek, anielycket akth ternieszetes, aka' . telepitett (vagy „e16" teto letesitesere aikalmas) gyepek alkoto
fajaiban talalhatiik. Az allatteny6sztesben termeszetesen a retek es legelOk
gyepndvenyzetenek asszeteteie a fontos, hiszen a havianyagok osszessege jgrul hozzA a
tapertdku anyagok (feherjek, szabad aminosavak, szenhidratok, novenyi lipidek,
riiikroeternek, vitaminok, provitarninok) ,,nutritfv" hasznosfthatdsgghoz.
A specians noverlyi metabolitok kozott is vannak viszonylag gyakari vegyiiietek (pl.
a tanninok alapvdzat rendszerint galluszsav alkotja, de szabadon is megtahilhavd a
novenyben). masok egyes csaIadokra jelIemzok (pi. a rozmarinc.2,- sav a Larniaccae csalaci
legtobb fai ban megtalaihat6), a legtobb vegyalet azonban taxonOmiai ertekti (pl_
ko]chicin csak Colchicum fajokban van, cianogen glikozidokban egyes feller here
popuiacia gazdagok. masok szegenyek), sot ujabban egyre tobb olyan k-ernotaxont
vagy kemotipust talailnak, amelyek fenotigusa latszolag ugyanolyan, de be101tik
valamelyik specials vegyblet sokkal nagyobb mennyisegben mutathato ki rendszeresen,
mint a tipustaxonb61 (pl. nun timoThan, hanern citralban gazdag kakukkft1-Renotipus,
„kernotipus"). Vagyis a gyepek ertekelese vagy tijrartekeLese rendkivtil sokretit
fitokemiai kutotOst igenyel es aJaptil szolgalhat - mint éld genbank - a novenynernesites
szamara
Ezeket i kultinleges hatoanyagokat tartaimaza n6venyeket - mezagazdasagi
Szempontb61 - Iegttibbszbr a gazdas4 Datainicra gyakoroIt aettani, f6k2Ent esetleg.c.5
rnergezn hatasuk art szerint szokas csoportositani (HARASZTI 1985, NAGYVARGYAS 1988). Ugyarnlyeri fontos, hogy figyclembe vegyuk a fitokemiai
csoportositg'st is (VAGLUFALVI 1995, SZABO 1996). Az aifibiakban rovider czt
srnertetern
Specialis novenyi metabalitok_ csaporrosrtosa:

1. Alkanok, alkenek, poliinek (poliacctilenek): utObbiak foleg a gyOkerben talalhatO
an ti m ikru bialis vegytiletek
2.. Terpenoiclok (mevalonat-Citon kepz6d6 izoprenoidok)
a. Monoterpenek - illOolajok fo komponensei
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rendszerint keseit izii
b. Szeszkviterpen-alkoholok, -6sztcrek, -Iaktonok
vegyilletek, gyakran antimikrobialisak
c. Diterpenek — tobbnyire bioaktivak (antimikrobiAlisak, enzim-inhibitorok)
d. Triterpenek — szteroidok (pl. nOvenyi ekdizonok), szaponinok (tbbbek k6zott
betegseg-ellenall6s4 endOgen faktorai)
c. Tetraterpenek karotinoidok (szabadgybkfogi5 tulaidonsaguk is bizonyitott)
3. Fenoloidok (fenilalaninbal, acetil-koenzirn-A-bal es cukrokbOi kepzodo aromas
vegy iiietek)
a. FenoIsavak, fenilpropansavak
b. Flavonoidok (ide sorolhat6k az antbocianinok, izoflavonok es neoflavonok is) —
nag resziik a levelekben e's a viragtakaroban fontos stresszved6, citoprotektiv
faktorok, pi. UV-B sugArz6s vagy oxidativ stressz eset6n a szabadgyok6k
felszaporodasat gatoljal
c. Poiifenolok, ill. tanninok (kondervaJt s hidrolizaat6 tipusok) — gyakran
antimikrobialisak, emlosok szervezeteben fch6rjckicapO sajat,saguk miatt
harnszi5vetek regeneralOdasat segitik e16
d. Kinonok, naftokinonok, antrakinonok (eiklusos poliketidek) — gyakran
antioxidansok, a specialisabbak ern16s6knei hashajta hatasdak
4. Azotoidok (nitrogen-tartaIrralak)
a. Alkafoidok keserilek, tabbnyire er6s eiatani hatasUak, tabseguk mergez6
h. Cianoggn glikozidok - keserGek, nagyobb mennyisegben emlasokre toxikusak
5, GlikozinoUtok (izotiociamit glil ozidok, vagyis k6natornot is tartalmainak) — csipds
izitek, sztrOs szagitak, ernlosOknel lehet 6tvagyjavito hatasuk.
Az iz- es zarnatanyagok, valamint a citoprotekt(v vegyiiletek sokfeleseget
takarmanyforrasok kOztil legjobban a gyepek bizrositjak. Ha „Osi" gyepterilleteinket
rag fokozottabb gondossaggal ‘iedenenk, akkor idealis (cenobiatikum mentes,
vegyszerrnaracIvany rneracs) takarmanyt biztositangnak. A biotermekek fokozodd
kereslete 6s az ezzel kapcsoiatos szigoni kulfbIrdi kontroll (pl. kemiat vizsgalat
perzisz[ens, kl6rozott sz.6n1licirogenekre) indokoltta teszi, bogy az extenziv allattartas
ezen d tenet is uagyi3t-th figyclmet kap*, a gyepgazdalkodAs pedig — mist biol6giai
tevaenyseg - tab kutatasi tamogatisbzn reszesuijon.
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