
Svájc  
  
  

Agroscope Svájc mezőgazdasági-, élelmiszer- és környezetvédelmi kutató intézete, 

amely a Swiss Federal Office for Agriculture 3 kutató állomásából áll, a Federal Department of 

Economic Affairs vezetése alatt. Agroscope Changins-Wädenswil (ACW) Contheyban a 3 

kutatóállomás egyike, amely növényekkel foglalkozik. Szakterületei a szántóföldi növények, 

legelők, szőlő-termesztés, kajszi-termesztés, kertészet, bogyósok, gyógy- és aromanövények 

tanulmányozása. 

Amikor megérkeztem mindenki nagyon kedves és segítőkész volt. A munkaidő 8 órakor 

kezdődött és 5 óráig tartott. Közben volt 2 kávé szünet és egy nagy ebédszünet. A szállás az 

iroda mellett volt, így lehetőség volt hazamenni és ebédet készíteni.  

Erasmus gyakorlatom alatt a gyógy- és aromanövények csapatát erősítettem José 

Vouillamoz vezetésével. A Crocus sativus-al korábban megkezdett kutatómunkába 

kapcsolódhattam be. 

  

1. ábra. A kép bal oldalán látható José, a főnököm. Mundnál gyűjtöttük a mintákat. 
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Saffron az egyik legrégebben termesztett növény, aminek nincs vadon élő formája, csak 

a termesztésben létezik. Ez limitált genetikai variabilitást feltételez és azt, hogy egy közös 

őshöz vezethető vissza. Feltehetőleg egy tőről terjesztette el az ember különböző területekre. 

Habár a Crocus sativus különböző eredetű egyedei valamint a szelektált klónok között néhány 

alkalommal megfigyelhető alaktani, fenológiai és genomi szinten jelentkező különbség. 

Saffron világszerte az egyik legdrágább mezőgazdasági termény. 

A Svájcban termesztett Crocus sativus eredete ismeretlen, mert általában személyes 

fogyasztásra vagy direkt értékesítésre termesztik. 

A populációgenetikai vizsgálatok molekuláris markerekkel történtek. A Crocus sativus 

esetében RAPD és SNP markereket használtunk. Korábbi kutatás alkalmával egy Mund-i egyed 

erőteljes különbségeket mutatott a többihez képest a RAPD technikával. 

Kutatásunk célja a tisztázatlan eredeten alapult, melynek tárgya a Mundon (Valais, 

Svájc) termesztett saffron származásának meghatározása volt. Az előző kutatás során 

megfigyelt különbséget mutató egyedet kellett azonosítanunk a 33 növényből álló marokkói 

populációban. Összesen 73 mintát gyűjtöttünk 5 különböző populációból, amelyeket 28 RAPD 

primerrel hasonlítottunk össze. Továbbá a populációkat más fajokkal is összevetettük 

ugyanazon markerekkel. A PCR-en alapuló RAPD eljárás eredményeit ThermoLightCycler-rel 

is összehasonlítottuk. Valamint 3 SNP primert is használtunk, amivel 8 egyedet vizsgáltunk a 

ThermoLightCycler-rel.  

Először a DNS kivonást követően PCR utáni gélelektroforézist végeztünk. A Crocus 

sativus 5 populációjának 73 egyede között, a várakozásnak ellentmondó eredményként, nem 

figyelhettünk meg variabilitást. A kutatás folytatásával megállapítottuk, hogy a korábbi 

eredmény téves volt. A különbséget egy rosszul szedett minta okozta. 

 A fajok esetében a Crocus cartwrightianus, Crocus hadriaticus, Crocus oreocreticus 

különbözőek voltak a Crocus sativus-tól, de a Crocus pallasii hasonlított hozzá. 

A ThermoLightCycler egy real-time PCR, amit próbára tettünk, hogy alkalmas-e a 

gélelektroforézis ellenőrzésére. Amikor végbement az amplifikáció az eredmény közel azonos 

volt. Végül az érzékenyebb, SNP primerekkel dolgoztunk ugyanezen körülmények között. 

Amikor a PCR működött, az eredmény pontosabb volt, mint korábban az agaróz gélen. A 

program további fejlesztéseket igényel, de erre sajnos nekem már nem volt elég időm. 
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A gyakorlatom alatt végzett munka hasonlított az egyetemi tanulmányaim során 

tanultakhoz, de megismerkedhettem a real-time PCR-rel, amire nálunk nincs lehetőség. Sajnos 

nem úgy működött, ahogy vártuk, de lehetőségem nyílt, hogy ezzel dolgozzak. 

A gyakorlat alatt önállóan dolgozhattam, ha kérdésem volt megvitattam a vezetőmmel, 

aki nyitott volt az ötleteimre. A kint végzett munka hasznos volt az önállóság szempontjából és 

fejlesztette a problémamegoldó képességem.  

A 4 hónap nagyon jó volt a nyelvtudás fejlesztése szempontjából is. A többi diák nyitott 

volt, szórakoztató és sokat viccelődtünk. Jó kis csapattá kovácsolódtunk.  

  

2. ábra. Ezen a képen a szálláshely látható. A lakásért nem kellett fizetni, a cég finanszírozta, de 150 frankot 
kértek biztosításként a tartózkodási időre, amit a végén visszakaptunk. 

Kellemes napokat töltöttünk ott. Biztos vagyok benne, hogy a többiekkel fogjuk tartani 

a kapcsolatot. 

A hétvégéken a többi diákkal együtt mindig kirándultunk valamerre, sok helyet meg 

tudtunk látogatni.  
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3. ábra. Svájc az egyik leggyönyörűbb ország. Azt hittem Wonderland-ban vagyok J.  

Gyakorlatilag bejártuk és felfedeztük az egész országot és megismerkedtünk a 

kultúrával, a hagyományokkal. Megkóstoltuk például a raclettet. Ami engem illett, de a 

többieket is, szerettük. Továbbá láttuk a ‘combat de reines’-t. 

  

Figure 1: Az Alpokban nagyon híres a „cow-fighting”. 

Összességében mind a szakmai mind a személyes tapasztalatokat figyelembe véve, 

szuper volt a Svájcban töltött 4 hónapom!  


