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A projekt fő célja, hogy fokozza és javítsa az európai növényfajta-vizsgálatok 

és a döntéshozatal hatékonyságát és pontosságát, integrált megközelítést 

alkalmazva.

A projekt céljainak eléréséhez különböző tudományterületeket (növénytermesztési, 

ökológiai gazdálkodási, precíziós mezőgazdaság, biotechnológiai, informatikai, 

bioinformatikai, talajtudományi és meteorológiai) érintő meglévő szaktudást 

valamint az új ismereteket gyűjti össze és ötvözi. Már meglévő adatok képezik az 

InnoVar adatbázis alapját, amely egy Európa-szerte végzett kísérletsorozatból 

származó, új és harmonizált adatokkal bővül.

A távolabbi cél az, hogy lehetővé váljon az EU-nak és gazdálkodóinak a 

termőföldek potenciáljának maximalizálása mind a termés, mind a környezeti 

fenntarthatóság szempontjából.
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A projekt célja továbbá, hogy új módszereket és eszközöket dolgozzon ki, valamint azok 

alkalmazhatóságát vizsgálja a DUS1 és a VCU 2 tesztelési folyamatainak 

korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére. 
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A projekt feladatok megvalósítása nyolc munkacsoportban történik.

A projekt modellnövényként őszi búzát és durum búzát használ. 

A Debreceni Egyetem minden munkacsoportban részt vállal; illetve 

az egyik munkacsoport vezető-helyettesi feladatait is ellátja. 

1Distinctness, Uniformity, Stability - megkülönböztethetőség, egyöntetűség, állandóság

2Value for Cultivation and Use - teljesítményvzsgálat



WP1: Projekt koordináció és irányítás

WP Leader (Coordinator): Dr Lisa Black (AFBI); Deputy WP Leader: Prof Fiona Doohan (UCD)

WP2: Fajtajellegek (karakterek) és génjeik azonosítása
WP Leader: Tony Kubicek (LESP); Deputy WP Leader: Dr Julio Isidro Sanchez (UPM)
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2019.október 2024. május2022. október

A WP2 összegyűjti, elkészíti és továbbítja a kísérleti helyszínekre jellemző
meteorológiai és talajtípus adatokat, a különböző fajták genetikai adatait, valamint a
különböző országok szabványai szerinti DUS és VCU protokollokat, amelyeket a WP3 és
WP4 munkacsoportokban hasznosítanak.

A 10 évre visszamenőleg összegyűjtött fajtakísérleti adatok („történelmi” adatok),
valamint a WP3 és WP4-ben kapott új adatok, a búzára jellemző tulajdonságok
(beleértve a projektben felhasznált összes búzafajta genetikai profilozását is), a kísérleti
helyszínek adatai és az EU egész területén vizsgált fajták eredményeit szintetizálják,
értelmezik.

Egy olyan modell kerül 
kidolgozásra a használható DUS 
és VCU karakterek 
előrejelzéséhez, mely figyelembe 
veszi a lehetséges 
kölcsönhatásokat az időjárási, 
talaj-, genomikai és fenomikai 
tényezők között, valamint segít 
sajátos jellegek keresésében, így 
előrejelzik a fajta 
fenntarthatósági és rezisztencia 
tulajdonságait.



WP3: Innováció a DUS tesztelés területén

WP Leader: Prof Fiona Doohan (UCD); Deputy WP Leader: Preben Klarskov Hansen (TYST)
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A különböző genotípusok genomikai feltérképezése és a genomra kiterjedő vizsgálatok (GWAS) a tulajdonságok
genetikai előrejelzésére, valamint a drón alapú szántóföldi fenomikai megfigyelési módszerek kellőképpen
kidolgozottak ahhoz, hogy teszteljük alkalmasságukat és pontosságukat a DUS tesztelésben való alkalmazásukhoz. A
DNS-markerek előállítása és szekvenálása, valamint a genomi adatok számítógépes feldolgozásának fokozott
hatékonysága magas szintű “UPOV3 modell” megvalósítását teszi lehetővé.

A WP3 megvizsgálja a WP2-ben kifejlesztett modellek azon képességét, hogy:
- javítsák a DUS karakterek kiértékelésének pontosságát és hatékonyságát;
- új genetikai és fenomikus markereket határoz meg, amelyek felhasználhatók a DUS tesztek korszerűsítésére és 

hatékonyságának növelésére;
- képes-e előre jelezni a választott genomikai és a fenomikai karakterek alkalmasságát a megkülönböztethetőség 

vizsgálatára.

3UPOV: International Union for the Protection of New Varieties of Plants



WP4: Innováció a VCU vizsgálatokban

WP Leader: Dr Elena Pratz (CSIC); Deputy WP Leader: Dr Lisa Black (AFBI)
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14 Európai és 1 Afrikai helyszín

5 agro-klimatikus zóna kialakítása:

AFBI-Northern Ireland

ADAS-UK

UCD-Ireland

AGROSCOPE-Switzerland

DE-Hungary

Origin-Romania

CREA-DC-Italy

UNIBO-Italy

UNITUS-Italy

UPM-Nothern Spain

TF-Denmark

Origin-Poland

Origin-Ukraine

CSIC-Southern Spain

Maritime North

Mediterranean

Continental

Maritime South

Pannonian

-DUS
-VCU konvencionális,
-VCU ökológiai,
-VCU szárazságtűrési,
-VCU tápanyagutánpótlási
kísérlet



UNIDEB
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30 db őszi búza fajta
(8 „control”, 
12 „site specific”,
10 „ACZ”)
43 db durum búza fajta
(5 „control”,
33 „site specific”
5 „ACZ”)

VCU Core Trial:
3 kezelés
3 ismétlés
VCU Organic Trial:
3 ismétlés



InnoVar Core trial
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Minden ország saját VCU protokolja képezi a megfigyelési szempontok alapját, melyek harmonizálásával 
létrehoztuk a közös „InnoVar-protokolt”, közös megfigyelési szempontokkal. 



Additional measurements of UNIDEB

1st year (2020-2021)
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Measurements done: NDVI; SPAD; kalászszám; kalászonkénti szemszám; Test weight; Leaf 
greenness

GS13 
(3 leaves 

development)

GS19
(9 leaves

development)

GS33
(3rd node

appearance)

GS59
(spike

appearance)

Input image        GA                  GGA             NGRDI      TGI

RGB images

ImageJ software/ Open Cereal Scanner
plugin/
BreedPics software to calculate the GA
and GGA (relative green area; relative
greener green area) to estimate the
photosynthetic area of the canopy;

NGRDI/TGI (Normalized Green-Red
Difference Index; Triangular Greenness
Index) to estimate the chlorophyll
concentration in leaves and canopy;
nutrient status



WP5: A kapott eredmények alkalmazhatóságának vizsgálata egyéb növényeknél

WP Leader: Dr. Anna Giulini (CREA-DC); Deputy WP Leader: Dr. Nóra Mendler-Drienyovszki (UNIDEB)

A WP5 munkacsoport a projekt első két évében a búza kísérletek során tapasztalt eredmények (WP3, WP4) alkalmazhatóságát értékeli

egyéb – olajipari növények, a fűfélék, a hüvelyesek, a kukorica – növényeknél.

WP6: Szinergiák és jövőbeli fejlesztési lehetőségek

WP Leader: Adam Gauley (AFBI); Deputy WP Leader: Preben Klarskov Hansen (TYST)

Ennek a munkacsoportnak az átfogó célja, hogy figyelembe vegye a növényfajta-vizsgálati módszerek széles körű és specifikus igényeit

Európában. Figyelembe veszi, összegzi és beépíti a nemesítők, hatóságok, gazdálkodók, és egyéb piaci szereplők véleményit, igényeit,

elvárásait, ötleteit.
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WP7: Fajtaajánlások és döntéstámogatás

WP Leader: Dr. Sarah Clarke (ADAS). Deputy WP Leader: Pierluigi Meriggi (HORTA)

A WP7 célja, hogy az InnoVar projektben kialakított új HPLR4 kategorizálás segítségével integrálja a projekt-eredményeket és a gyakorlati

tapasztalatokat egy változatos döntéshozatali rendszerbe.

Felhasználóbarát eszközöket fejlesztenek ki a gazdák számára a gazdaságukhoz megfelelő fajták kiválasztására. Fejlesztésre kerül egy

„InnoVar App”, amely lehetővé teszi a gazdák számára, hogy meghatározzák a gazdaság helyét, az éghajlatot, a betegségek kockázatát stb.,

valamint a kockázatokkal kapcsolatos hozzáállásaikat. Az InnoVar App ezután fajta-opciókat ajánl az adott gazdaság körülményeit

figyelembe véve.

4HPLR: High Performance Low Risk

WP8: Kommunikáció, terjesztés és eredmények hasznosítása

WP Leader: Dina Lopes (CONSULAI)
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https://www.h2020innovar.eu/about-innovar/

https://twitter.com/Innovar_EU

https://www.facebook.com/InnoVarH2020/?modal=a

dmin_todo_tour

https://www.linkedin.com/company/h2020-innovar/

https://www.youtube.com/channel/UCVKljua9N66xK

g6pbLkcquA

https://www.h2020innovar.eu/about-innovar/
https://twitter.com/Innovar_EU
https://www.facebook.com/InnoVarH2020/?modal=admin_todo_tour
https://www.linkedin.com/company/h2020-innovar/
https://www.youtube.com/channel/UCVKljua9N66xKg6pbLkcquA


Thank you!



Nóra Mendlerné

mendlernedn@gmail.com


