
Kertgazdaság
Horticulture



2 � kertgazdaság 2018. 50. (3)

KERTGAZDASÁG ● HORTICULTURE

a szent István egyetem kertészettudományi kar 
és az agrárminisztérium folyóirata

Megjelenik negyedévenként
IssN száma: 1419-2713
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Felelős kiadó: Bárányné Erdei Rita
Tel.: 06-1-362-8100
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a görögdinnye (Citrullus lanatus, tHUNB. Matsum & Nakai) fontos és értékes zöldségnövényünk, a szabadföl-
di termőterület nagyságát tekintve hazánkban a harmadik helyen áll a zöldségnövények között. A termesztők 
egyre inkább keresik azokat a technológiai megoldásokat, amelyekkel minél kevesebb a kézimunkaerő-igény, 
így nagy előrelépést jelentett a technológiában a sorköztakarás megjelenése. 
Sorköztakarásos kísérletünket Magyarország legnagyobb és legintenzívebb dinnyetermesztő körzetében, 
Békés megyében, dombegyházán állítottuk be 2016-ban és 2017-ben. Vizsgálatainkat a ‘grizzly’ fajtával vé-
geztük. A takaráshoz 5 különböző színű sorköztakaró fóliát (lila, áttetsző, zöld, fekete, vajszínű) használtunk 
fel, kontrollkezelésnek pedig a takaratlan állományt tekintettük.
Folyamatosan mértük a talajhőmérsékletet, a szedés után pedig a termésátlagokat értékeltük ki. A laboratóri-
umban antioxidáns kapacitást és összes polifenol-tartalmat mértünk. 
Összességében erős évjárathatást tapasztaltunk és megállapítottuk, hogy a különböző színek nem befolyá-
solják a beltartalmi értékek alakulását, de magának a sorköztakarásnak számos egyéb pozitív hatása volt.

BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS

a görögdinnye (Citrullus lanatus, tHUNB. Matsum & Nakai.) a Cucurbitaceae családba tartozó fontos és értékes 
zöldségnövényünk, melyet Magyarországon a 3. legnagyobb szabadföldi területen termesztenek, 2016-ban 5500 
ha volt a termőterülete. A termesztők folyamatos kihívásokkal néznek szembe, melyet részben az időjárás változé-
konysága okoz, másrészt pedig az egyre növekvő munkaerőhiány. Nagy előrelépést jelentett a technológiában a 
sorköztakarás megjelenése, mivel ezzel a technológiával a kézi sorközkapálás teljesen elhagyható. Bár elmondható, 
hogy a sorköztakaró fóliák megvásárlása és lefektetése nem olcsó befektetés, de megéri alkalmazni. a kézi kapálás 
elhagyhatóságán kívül a különböző sorköztakaró fóliáknak egyéb pozitív hatásai is lehetnek, mint például a pár napos 
koraiság, valamint a dinnye mennyiségi és minőségi paramétereit is befolyásolhatja (BALÁZS és NÉMETH, 2018).

gyomszabályozó hatása már régóta ismert ezeknek a fóliáknak. a fólia színe és az áteresztett fény mennyi-
sége határozza meg a gyomelnyomó képesség mértékét (terBe, 1995).

 A gyökérzóna hőmérsékletét is pozitívan befolyásolja a takarás, mivel – színtől függően – pár fokkal emeli 
vagy csökkenti a talajhőmérsékletet. DIÁZ-PÉREZ et al. (2012) kimutatták, hogy a különböző színű fóliák kü-
lönböző mértékben növelik a talajhőmérsékletet. A kedvező talajhőmérséklet elősegíti a növények megfelelő 
fejlődését, könnyebben veszi fel a növény a vizet és a tápanyagot (HOREL, 2006). 

A termés mennyiségi és minőségi értékeit is befolyásolja a takarás. Takarással bizonyos koraiságot is el-
érhetünk, hiszen kedvezőbbek lesznek a feltételek a növény fejlődéséhez, természetesen ezt befolyásolja a 
talajtípus, a földrajzi elhelyezkedés is. Minőségjavító hatásnak tekintjük, hogy a termések tisztábbak, mivel nem 
érintkeznek közvetlenül a talajjal, nem csapódik rájuk a sár sem (LAMONT, 1993).

Sorköztakarásra különböző színű és vastagságú fóliák használhatók. Mára már szinte minden fóliaszín elér-
hető a gyártók kínálatában és egyre több kutató is foglalkozik ezek összehasonlításával. Használják az áttetsző 
PE fóliát (HOREL, 2014, 2016), a fehér fóliát polietilén (NAGY, 2013) és polipropilén anyagból egyaránt (OMBÓDI 
et al., 2016). A fehér kismértékben csökkenti a talaj hőmérsékletét, mivel visszaveri a fény nagy részét (HOREL, 
2006). a többi színt (lila, zöld, sárga) leginkább polietilén anyagból készítik. 

Nemrégiben megjelentek a különböző mértékben fényvisszaverő fóliák is. Ezek közül az arany (DÍAZ-
PÉREZ, 2009), az „alumínium” szín (NAGY, 2013) és az ezüst (NAGY, 2013; RAO et al., 2017; SIMMONS et al., 
2010), amit általában használnak.
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ANYAG ÉS MÓDSZER

A sorköztakarásos kísérletünket Magyarország legnagyobb és legintenzívebb dinnyetermesztő körzetében, Bé-
kés megyében, dombegyházán állítottuk be 2016-ban és 2017-ben. Vizsgálatainkat az oblong, Crimson típusba 
tartozó ‘Grizzly’ fajtával végeztük. A takaráshoz 5 különböző színű sorköztakaró fóliát (lila, áttetsző, zöld, fekete, 
vajszínű) használtunk, kontrollkezelésnek pedig a takaratlan állományt tekintettük.

a palántanevelést kunágotán végeztük el, a jól fejlett és edzett palántákat 5 soros elrendezésben 2016-ban 
4, 2017-ben pedig 3 ismétlésben ültettük ki. 2016-ban április 23-án, 2017-ben április 28-án történt a kiültetés, 
ismétlésenként 35 növénnyel. A sortávolság 2,2 m, a tőtávolság pedig 0,5 m volt. Ültetés után a növényeket 
átmeneti növénytakarásban részesítettük, a kisalagút fólia levételére május végén került sor, az első termős 
virágok megjelenése után. A kisalagút eltávolítása után a sorköztakaró fóliákat azonnal le kellett fektetni, mivel 
az állomány a sorközt rövid idő alatt teljesen befutja. A fóliák szélessége mindkét évben 180 cm, vastagsága 
pedig 0,02 mm volt, és mindegyik mikroperforációval volt ellátva, ami a csapadék talajba jutását segíti elő. A fólia 
lehúzása minden esetben kézzel történt.

A parcellánkénti szedéseket követően a terméseket egyesével, digitális mérleg segítségével mértük. A kapott 
eredményekből m2-enkénti termésmennyiséget, valamint átlagtömeget számoltunk. A talajhőmérsékletet külön-
böző időpontokban a Testo 105 típusú digitális talajhőmérővel mértük. A laboratóriumi vizsgálatok során mindkét 
évben 2-2 db azonos érettségű termést vizsgáltunk ismétlésenként. A vizsgálati növények összes antioxidáns-
kapacitásának meghatározása BeNzIe és straIN (1966) módosított módszerével történt. az összes polifenol-
tartalmat Folin-Ciocalteu reagenssel ƛ=760 nm-en (SINGLETON és ROSSI, 1965) spektrofotometriásan mér-
tük. Eredményeink statisztikai kiértékeléséhez az IBM SPSS 23.0. statisztikai programcsomagot használtuk. A 
kísérleti eredményeinket kéttényezős varianciaanalízissel (ANOVA) értékeltük ki, minden változó esetén. 

EREDMÉNYEK

ábráinkon a takaratlan kezelést tak.-ként rövidítettük.
2016-ban és 2017-ben is 3-3 alkalommal végeztünk talajhőmérséklet-mérést. A talajhőmérséklet minden 

esetben magasabb volt a takart állományokban a takaratlannal szemben (1. ábra). A legnagyobb talajhőmér-
séklet-különbséget 2016-ban az első mérés során tapasztaltunk, amikor a takaratlan talaj hőmérséklete nem 
érte el a 17 °C-ot, de a fóliás takarások alatt minden esetben 21 °C feletti volt a talajhőmérséklet. A takart 
állományok esetében a talajhőmérséklet minden esetben a fekete fólia alatt volt a legalacsonyabb.

a termésátlagok 2017-ben kiegyenlítettebb képet mutattak (2. ábra). 2016-ban a kontrollhoz képest 
magasabb termésátlagot az áttetsző és a zöld fóliás kezelések adtak. 2017-ben a kontrollhoz képest 
a vajszínű fóliás takarás, valamint az áttetsző fóliás takarás adott nagyobb m2-enkénti termésátlagot. 
Összességében azonban sem a kezelésszinteket (p=0,784), sem a két faktor kölcsönhatását (p=0,12) 
tekintve nem mutatható ki szignifikáns különbség. Összehasonlítva a két kísérleti évet, megállapítható, 

1. ÁBRA Talajhőmérséklet-mérés eredményei, 2016, 2017 
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hogy a kezelésenkénti termésátlagok 2016-ban – a vajszínű fóliás takarás kivételével – magasabbak 
voltak, mint 2017-ben és a varianciaanalízis eredménye szerint is az évnek szignifikáns hatása van a 
termésátlagokra (p=0,019).

az antioxidáns kapacitás tekintetében jól látható a két év közötti nagy eltérés. 2016-ban a legalacsonyabb érték 150 
µMol/l volt a zöld kezelésen, 2017-ben szintén a zöld kezelés adta a legalacsonyabb értéket, de 250 µMol/l értékkel  
(3. ábra). Erősen szignifikáns különbség van az évek között (p=0,000). Nem mutatható ki azonban szignifikáns különb-
ség a kezelésszintek között (p=0,216), valamint a két faktor kölcsönhatásában sem (p=0,812).

Az összes polifenol-tartalom mérése során nem tapasztaltunk olyan nagymértékű eltéréseket, mint azt az anti-
oxidáns kapacitás meghatározása során. a 4. ábra mutatja összehasonlítva a 2016-2017-es évet. 2017-ben mértük a 
legmagasabb értéket (zöld), a legalacsonyabbat pedig 2016-ben az áttetsző fólián, itt sem mutatható azonban ki szig-
nifikáns különbség az évek (p=0,356), a kezelésszintek (p=0,935) és a faktorok kölcsönhatásának (p=0,616) vizsgálata 
során sem.

2. ÁBRA termésátlagok alakulása, 2016, 2017 

3. ÁBRA antioxidáns kapacitás mérésének eredményei, 2016, 2017 

4. ÁBRA az összes polifenol-tartalom meghatározásának eredményei, 2016, 2017 
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KÖVETKEZTETÉSEK

A 2016-ban és 2017-ben beállított sorköztakarási kísérletünk során a különböző színű sorköztakaró fóliák talajhőmérsék-
letre, termésmennyiségre, beltartalmi értékekre gyakorolt hatásáról az alábbi következtetéseket tudtuk levonni.

A különböző színű sorköztakaró fóliák talajhőmérsékletre gyakorolt hatásáról megállapítottuk, hogy minden esetben 
magasabb talajhőmérséklet mérhető a takart állományokban a takaratlannal szemben, amiből arra következtetünk, hogy 
a fóliatakarás növeli a talajhőmérsékletet. Az 5 különböző színű fólia közül a fekete alatt volt mérhető minden alkalommal 
a legalacsonyabb talajhőmérséklet, ami alátámasztja HOREL (2006) eredményeit is, miszerint a sötétebb színű fóliák 
visszaverik a beérkező fény egy részét, így nem engedik nagymértékben felmelegedni a talajt.

A termésmennyiség meghatározása során megfigyeltük, hogy az áttetsző fóliatakarás esetében mindkét évben ma-
gasabb termésátlagot értünk el, de szignifikáns különbség nem volt kimutatható. Azt gondoljuk, hogy az évjárathatás 
erősen befolyásolta a termésátlagok alakulását. DÍÁZ-PÉREZ (2012) is hasonló következtetésre jutott, miszerint a kü-
lönböző színek befolyásolják a termésátlagot, de ők sem tudtak szignifikáns különbséget kimutatni a termésátlag és a 
különböző színű fóliák között.

az antioxidáns kapacitással kapcsolatosan azt állapítottuk meg, hogy az évjárathatásnak igen nagy a szerepe 
az alakulásában. 2017-ben sokkal magasabbak voltak az antioxidáns-kapacitás értékeink, majdnem duplája az 
előző évinek. 

az összes polifenol-tartalommal kapcsolatban azt a következtetést vontuk le, hogy többségében a 2017-es értékek 
magasabbak voltak, de sem évjárathatás, sem a különböző takarási módok nem befolyásolták a polifenol-tartalom ala-
kulását. 

A különböző színű sorköztakaró fóliák színével kapcsolatosan arra a következtetésre jutottunk, hogy minden esetben 
jó gyomelnyomó képességgel rendelkeztek a fóliák, tehát mindenképpen megéri takarni, valamint terméseink is tisztáb-
bak lettek, ezzel TERBE (1995) állításait tudjuk megerősíteni és alátámasztani. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült. 
A publikáció az EFOP-3.6.1-16-2016-0016 azonosítószámú, SZIE Szarvasi Campusának kutatási és képzési profil-
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natív szántóföldi növénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós gépkezelés fejlesztése című projekt keretében jött létre.

THE EFFECT OF DIFFERENT COLORED PLASTIC MULCH BETWEEN ROWS ON THE YIELD AND 
INNER CONTENT VALUES OF WATERMELON (CITRULLUS LANATUS)

NÉMETH DZS., KAPPEL, N., BALÁZS G. 

szent István University, Faculty of Horticultural sciences, department of Vegetable and Mushroom growing

KEYWORDS: watermelon, plastic mulch between the rows, antioxidant capacity, poliphenol content, soil 
temperature

ABSTRACT

Watermelon (Citrullus lanatus, tHUNB. Matsum & Nakai.) is an important and valuable vegetable crop with the 3rd 
largest cultivated area in open field in Hungary. Growers are increasingly looking for technological solutions that have 
the least manual labor needs. the appearance of the plastic mulch usage between the rows was a major step in the 
growing technology. 
Our experiment was set up in the largest and most intensive melon growing area in Hungary, in Dombegyháza, Békés 
County. the Grizzly watermelon variety and 5 different colored plastic mulches (purple, transparent, green, black, and 

MODELL A TERMESZTETT RÓZSA (ROSA HYBRIDA HORT.) TERMÉSDEKORA-
TIVITÁSÁNAK  
OBJEKTÍV ÉRTÉKELÉSÉRE 
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sége határozza meg a gyomelnyomó képesség mértékét (terBe, 1995).

 A gyökérzóna hőmérsékletét is pozitívan befolyásolja a takarás, mivel – színtől függően – pár fokkal emeli 
vagy csökkenti a talajhőmérsékletet. DIÁZ-PÉREZ et al. (2012) kimutatták, hogy a különböző színű fóliák kü-
lönböző mértékben növelik a talajhőmérsékletet. A kedvező talajhőmérséklet elősegíti a növények megfelelő 
fejlődését, könnyebben veszi fel a növény a vizet és a tápanyagot (HOREL, 2006). 

A termés mennyiségi és minőségi értékeit is befolyásolja a takarás. Takarással bizonyos koraiságot is el-
érhetünk, hiszen kedvezőbbek lesznek a feltételek a növény fejlődéséhez, természetesen ezt befolyásolja a 
talajtípus, a földrajzi elhelyezkedés is. Minőségjavító hatásnak tekintjük, hogy a termések tisztábbak, mivel nem 
érintkeznek közvetlenül a talajjal, nem csapódik rájuk a sár sem (LAMONT, 1993).

Sorköztakarásra különböző színű és vastagságú fóliák használhatók. Mára már szinte minden fóliaszín elér-
hető a gyártók kínálatában és egyre több kutató is foglalkozik ezek összehasonlításával. Használják az áttetsző 
PE fóliát (HOREL, 2014, 2016), a fehér fóliát polietilén (NAGY, 2013) és polipropilén anyagból egyaránt (OMBÓDI 
et al., 2016). A fehér kismértékben csökkenti a talaj hőmérsékletét, mivel visszaveri a fény nagy részét (HOREL, 
2006). a többi színt (lila, zöld, sárga) leginkább polietilén anyagból készítik. 

Nemrégiben megjelentek a különböző mértékben fényvisszaverő fóliák is. Ezek közül az arany (DÍAZ-
PÉREZ, 2009), az „alumínium” szín (NAGY, 2013) és az ezüst (NAGY, 2013; RAO et al., 2017; SIMMONS et al., 
2010), amit általában használnak.
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ANYAG ÉS MÓDSZER

A sorköztakarásos kísérletünket Magyarország legnagyobb és legintenzívebb dinnyetermesztő körzetében, Bé-
kés megyében, dombegyházán állítottuk be 2016-ban és 2017-ben. Vizsgálatainkat az oblong, Crimson típusba 
tartozó ‘Grizzly’ fajtával végeztük. A takaráshoz 5 különböző színű sorköztakaró fóliát (lila, áttetsző, zöld, fekete, 
vajszínű) használtunk, kontrollkezelésnek pedig a takaratlan állományt tekintettük.

a palántanevelést kunágotán végeztük el, a jól fejlett és edzett palántákat 5 soros elrendezésben 2016-ban 
4, 2017-ben pedig 3 ismétlésben ültettük ki. 2016-ban április 23-án, 2017-ben április 28-án történt a kiültetés, 
ismétlésenként 35 növénnyel. A sortávolság 2,2 m, a tőtávolság pedig 0,5 m volt. Ültetés után a növényeket 
átmeneti növénytakarásban részesítettük, a kisalagút fólia levételére május végén került sor, az első termős 
virágok megjelenése után. A kisalagút eltávolítása után a sorköztakaró fóliákat azonnal le kellett fektetni, mivel 
az állomány a sorközt rövid idő alatt teljesen befutja. A fóliák szélessége mindkét évben 180 cm, vastagsága 
pedig 0,02 mm volt, és mindegyik mikroperforációval volt ellátva, ami a csapadék talajba jutását segíti elő. A fólia 
lehúzása minden esetben kézzel történt.

A parcellánkénti szedéseket követően a terméseket egyesével, digitális mérleg segítségével mértük. A kapott 
eredményekből m2-enkénti termésmennyiséget, valamint átlagtömeget számoltunk. A talajhőmérsékletet külön-
böző időpontokban a Testo 105 típusú digitális talajhőmérővel mértük. A laboratóriumi vizsgálatok során mindkét 
évben 2-2 db azonos érettségű termést vizsgáltunk ismétlésenként. A vizsgálati növények összes antioxidáns-
kapacitásának meghatározása BeNzIe és straIN (1966) módosított módszerével történt. az összes polifenol-
tartalmat Folin-Ciocalteu reagenssel ƛ=760 nm-en (SINGLETON és ROSSI, 1965) spektrofotometriásan mér-
tük. Eredményeink statisztikai kiértékeléséhez az IBM SPSS 23.0. statisztikai programcsomagot használtuk. A 
kísérleti eredményeinket kéttényezős varianciaanalízissel (ANOVA) értékeltük ki, minden változó esetén. 

EREDMÉNYEK

ábráinkon a takaratlan kezelést tak.-ként rövidítettük.
2016-ban és 2017-ben is 3-3 alkalommal végeztünk talajhőmérséklet-mérést. A talajhőmérséklet minden 

esetben magasabb volt a takart állományokban a takaratlannal szemben (1. ábra). A legnagyobb talajhőmér-
séklet-különbséget 2016-ban az első mérés során tapasztaltunk, amikor a takaratlan talaj hőmérséklete nem 
érte el a 17 °C-ot, de a fóliás takarások alatt minden esetben 21 °C feletti volt a talajhőmérséklet. A takart 
állományok esetében a talajhőmérséklet minden esetben a fekete fólia alatt volt a legalacsonyabb.

a termésátlagok 2017-ben kiegyenlítettebb képet mutattak (2. ábra). 2016-ban a kontrollhoz képest 
magasabb termésátlagot az áttetsző és a zöld fóliás kezelések adtak. 2017-ben a kontrollhoz képest 
a vajszínű fóliás takarás, valamint az áttetsző fóliás takarás adott nagyobb m2-enkénti termésátlagot. 
Összességében azonban sem a kezelésszinteket (p=0,784), sem a két faktor kölcsönhatását (p=0,12) 
tekintve nem mutatható ki szignifikáns különbség. Összehasonlítva a két kísérleti évet, megállapítható, 

1. ÁBRA Talajhőmérséklet-mérés eredményei, 2016, 2017 
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hogy a kezelésenkénti termésátlagok 2016-ban – a vajszínű fóliás takarás kivételével – magasabbak 
voltak, mint 2017-ben és a varianciaanalízis eredménye szerint is az évnek szignifikáns hatása van a 
termésátlagokra (p=0,019).

az antioxidáns kapacitás tekintetében jól látható a két év közötti nagy eltérés. 2016-ban a legalacsonyabb érték 150 
µMol/l volt a zöld kezelésen, 2017-ben szintén a zöld kezelés adta a legalacsonyabb értéket, de 250 µMol/l értékkel  
(3. ábra). Erősen szignifikáns különbség van az évek között (p=0,000). Nem mutatható ki azonban szignifikáns különb-
ség a kezelésszintek között (p=0,216), valamint a két faktor kölcsönhatásában sem (p=0,812).

Az összes polifenol-tartalom mérése során nem tapasztaltunk olyan nagymértékű eltéréseket, mint azt az anti-
oxidáns kapacitás meghatározása során. a 4. ábra mutatja összehasonlítva a 2016-2017-es évet. 2017-ben mértük a 
legmagasabb értéket (zöld), a legalacsonyabbat pedig 2016-ben az áttetsző fólián, itt sem mutatható azonban ki szig-
nifikáns különbség az évek (p=0,356), a kezelésszintek (p=0,935) és a faktorok kölcsönhatásának (p=0,616) vizsgálata 
során sem.

2. ÁBRA termésátlagok alakulása, 2016, 2017 

3. ÁBRA antioxidáns kapacitás mérésének eredményei, 2016, 2017 

4. ÁBRA az összes polifenol-tartalom meghatározásának eredményei, 2016, 2017 
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KÖVETKEZTETÉSEK

A 2016-ban és 2017-ben beállított sorköztakarási kísérletünk során a különböző színű sorköztakaró fóliák talajhőmérsék-
letre, termésmennyiségre, beltartalmi értékekre gyakorolt hatásáról az alábbi következtetéseket tudtuk levonni.

A különböző színű sorköztakaró fóliák talajhőmérsékletre gyakorolt hatásáról megállapítottuk, hogy minden esetben 
magasabb talajhőmérséklet mérhető a takart állományokban a takaratlannal szemben, amiből arra következtetünk, hogy 
a fóliatakarás növeli a talajhőmérsékletet. Az 5 különböző színű fólia közül a fekete alatt volt mérhető minden alkalommal 
a legalacsonyabb talajhőmérséklet, ami alátámasztja HOREL (2006) eredményeit is, miszerint a sötétebb színű fóliák 
visszaverik a beérkező fény egy részét, így nem engedik nagymértékben felmelegedni a talajt.

A termésmennyiség meghatározása során megfigyeltük, hogy az áttetsző fóliatakarás esetében mindkét évben ma-
gasabb termésátlagot értünk el, de szignifikáns különbség nem volt kimutatható. Azt gondoljuk, hogy az évjárathatás 
erősen befolyásolta a termésátlagok alakulását. DÍÁZ-PÉREZ (2012) is hasonló következtetésre jutott, miszerint a kü-
lönböző színek befolyásolják a termésátlagot, de ők sem tudtak szignifikáns különbséget kimutatni a termésátlag és a 
különböző színű fóliák között.

az antioxidáns kapacitással kapcsolatosan azt állapítottuk meg, hogy az évjárathatásnak igen nagy a szerepe 
az alakulásában. 2017-ben sokkal magasabbak voltak az antioxidáns-kapacitás értékeink, majdnem duplája az 
előző évinek. 

az összes polifenol-tartalommal kapcsolatban azt a következtetést vontuk le, hogy többségében a 2017-es értékek 
magasabbak voltak, de sem évjárathatás, sem a különböző takarási módok nem befolyásolták a polifenol-tartalom ala-
kulását. 

A különböző színű sorköztakaró fóliák színével kapcsolatosan arra a következtetésre jutottunk, hogy minden esetben 
jó gyomelnyomó képességgel rendelkeztek a fóliák, tehát mindenképpen megéri takarni, valamint terméseink is tisztáb-
bak lettek, ezzel TERBE (1995) állításait tudjuk megerősíteni és alátámasztani. 
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THE EFFECT OF DIFFERENT COLORED PLASTIC MULCH BETWEEN ROWS ON THE YIELD AND 
INNER CONTENT VALUES OF WATERMELON (CITRULLUS LANATUS)

NÉMETH DZS., KAPPEL, N., BALÁZS G. 

szent István University, Faculty of Horticultural sciences, department of Vegetable and Mushroom growing

KEYWORDS: watermelon, plastic mulch between the rows, antioxidant capacity, poliphenol content, soil 
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ABSTRACT

Watermelon (Citrullus lanatus, tHUNB. Matsum & Nakai.) is an important and valuable vegetable crop with the 3rd 
largest cultivated area in open field in Hungary. Growers are increasingly looking for technological solutions that have 
the least manual labor needs. the appearance of the plastic mulch usage between the rows was a major step in the 
growing technology. 
Our experiment was set up in the largest and most intensive melon growing area in Hungary, in Dombegyháza, Békés 
County. the Grizzly watermelon variety and 5 different colored plastic mulches (purple, transparent, green, black, and 

MODELL A TERMESZTETT RÓZSA (ROSA HYBRIDA HORT.) TERMÉSDEKORA-
TIVITÁSÁNAK  
OBJEKTÍV ÉRTÉKELÉSÉRE 



kertgazdaság 2018. 50. (3) � 7 zöldség

cream coloured) were used in the experiment, the control was uncovered. 
In the field we measured the soil temperature and the yield. During the laboratory analysis we examined the antioxidant 
capacity and polyphenol content.
We experienced a strong vintage effect and concluded that the color of the mulch did not influence the inner content 
values of the watermelon. despite this the usage of mulch between the rows is still recommended due to its many positive 
effects.

TABLES AND FIGURES

FIGURE 1. soil temperature measurements 2016, 2017
FIGURE 2. Yield in 2016, 2017
FIGURE 3. results of antioxidant capacity in 2016, 2017
FIGURE 4. Polyphenol values in 2016, 2017
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KÜLÖNBÖZŐ TAKARÓFÖLDEK-FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA ÉS 
HATÁSUK A TERMESZTETT CSIPERKEGOMBA HOZAMÁRA

SZUKÁCS GERGELY, GEÖSEL ANDRÁS

szent István egyetem, kertészettudományi kar, zöldség- és gombatermesztési tanszék

KULCSSZAVAK: kétspórás csiperke, takaróföld, tőzeg, Agaricus bisporus, eC, pH, szervesanyag

Az elmúlt 20 évben a világ gombatermesztésének rohamos növekedését figyelhettük meg. Ez a növekedés 
legnagyobb részben az ázsiai, azon belül is a kínai gombatermesztés fejlődésének köszönhető. Európában 
a kétspórás csiperkegomba (Agaricus bisporus) termesztésének van a legnagyobb hagyománya és legfejlet-
tebb technológiája, részben emiatt ez a világon a legnagyobb mennyiségben termesztett gombafajunk. 
az európai gombatermesztésben fokozódó gazdasági verseny miatt a versenyképesség fenntartása elengedhe-
tetlen a termesztők számára. A stagnáló friss gomba kereskedelmi árak miatt ez a versenyképesség az intenzív 
technológiák fejlesztésével, valamint a költségek csökkentésével oldható meg. A csiperkegomba termesztés-
technológiájának elengedhetetlen lépése a termesztőközeg (komposzt) takarása speciális takaróanyaggal. A 
takaróföld szerepe a termesztés során többrétű, nélküle termőtestek egyáltalán nem tudnának kifejlődni.
Elmondható azonban, hogy a termesztési gyakorlatban használt takaróföldek nincsenek kellő alapossággal 
megvizsgálva és összehasonlítva, csupán néhány tájékoztató adat áll a termesztők rendelkezésére. Szakiro-
dalmi adatok kapcsán is hasonló a helyzet, ugyanis sok az ellentmondás a takaróföldek termesztésre gyako-
rolt hatását illetően. Hazánkban 20 éve készült utoljára átfogó vizsgálat a termesztésben használt takaróföl-
dek minőségi jellemzőiről.
Munkánkban 7, a termesztésben használt takaróföldet elemeztünk először laboratóriumi mérések segítségé-
vel, majd később kisparcellás termesztési kísérletben követtük nyomon az elektromos vezetőképesség és a 
pH alakulását, továbbá mértük a különböző takaróföldekről szedett csiperkegomba mennyiségét. A kapott ho-
zamadatokat, összefüggés-vizsgálattal egyes takaróföld paraméterekhez kötöttük. Felvázoltuk a takaróföldek 
hatását a termesztés eredményességére. 

BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Az 1950-es évektől a csiperkegomba (Agaricus bisporus) termesztése világszerte növekedni kezdett (CHaNg, 
2005). Napjainkra a világon és Európában a legnagyobb mennyiségben termesztett gombafajjá vált. Így van ez 
hazánkban is, ahol a termesztett gomba több mint 90%-a csiperke (FruitVeB, 2017). 

Az egyre növekvő költségek és a piaci verseny következtében elengedhetetlenné vált a termesztési körül-
mények optimalizálása, intenzív termesztéstechnológiák kidolgozása. Ilyen intenzív termesztési technológia 
a csiperkegombáé is, amelynek nélkülözhetetlen technológiai lépése a termesztőközeg (gombakomposzt) 
takarása speciális takarófölddel, amelyen a termőtestek képződése zajlik. A takaróföld fő feladata a micélium 
generatív életszakaszának indukálása és a termőtestek rögzítése. Szerkezetéből adódóan nagy mennyisé-
gű víz megkötésére alkalmas, így a termőtest-növekedés szakaszában biztosítja a szükséges víz felvéte-
lét a micélium számára (OUDEN, 2016). A takaróföld felszínének egyenetlensége és kipárolgása kedvező 
mikroklimatikus környezetet teremt a primordium és később a kifejlett termőtest jó minőségéhez.

A takarás szükségességének felismerése csak lassan alakult ki a technológia fejlődése során. Erre a 
célra eleinte kőport alkalmaztak, amely nem bizonyult kellően hatékonynak, azonban az akkori elvárásoknak 
megfelelt (BALÁZS, 1979; GEÖSEL, 2016). A technológiai fejlődés során ezt váltotta fel a ma ismert speci-
ális takaróföld, amely általában többféle tőzegből és mészkőporból álló keverék (SZILI, 2008). Ezeknek a 
takaróföldeknek heterogén lehet a szerkezete és az összetétele, a bányászat helyétől és a hozzáadott egyéb 
anyagoktól függően (OUDEN, 2016). 

Elmondható azonban, hogy a takaróföldek ideális fizikai és kémiai paraméterei, azok hatása a gombák ter-
mőtest-fejlődésére és hozamára nem teljesen tisztázott. A különböző eredetű és árfekvésű takaróföldek össze-
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hasonlítására az elmúlt 20 évben nem került sor, mindössze a termelők gyakorlati tapasztalatai és beszámolói 
alapján tudunk információkhoz jutni.

Már a régebbi szakirodalmak is úgy vélik, hogy a takaróföld optimális pH értéke valahol 5 és 8 között található, 
a gyakorlati tapasztalatok pedig a semleges irányába mutatnak (BALÁZS, 1979). A sokéves termesztésnek és 
gondos kutatómunkának köszönhetően napjainkra ez az érték olyannyira kis intervallumra szűkült, hogy a friss 
szakirodalmak a takaróföld optimális pH értékét 7,5-7,6 közé teszik, melynek beállítása cukorgyári mésziszappal 
történik (GYŐRFI, 2010). Külföldi szakirodalmak szerint a 7 alatti pH érték nagyban növeli a zöldpenész fertőző-
dés kockázatát a termesztés során (OUdeN, 2016).

a takaróföld elektromos konduktivitásának (eC) nagyon fontos szerepe van a gombatermesztés során. Meg-
határozó lehet abban is, hogy alkalmas-e egyáltalán az anyag csiperkegomba takarására, ugyanis a magas 
oldható sótartalom negatív hatással lehet a termőtestek formájára. A termesztés során a só a takaróföldben ak-
kumulálódik, ami az elektromos vezetőképességre is hatással van (JARIAL et al., 2005). A szakirodalmi források 
szerint az optimális takaróföld sótartalmának alacsonynak kell lennie (HaYes, 1981). a legfrissebb kutatások 
szerint az 5 mS/cm EC értékű takaróföld sem okoz semmiféle problémát, azonban késlelteti a tűfejképződést. 
Másrészről viszont a magasabb EC érték magasabb ozmotikus értéket is jelent, aminek köszönhetően nő a 
termesztett gomba szárazanyag-tartalma (OUDEN, 2016). A takaróföld jó víz és levegő arányú szerkezetét a 
felláptőzeg magas szervesanyag-tartalma biztosítja, de fontos figyelembe vennünk a hamutartalmát is. A magas 
hamutartalmú takaróföld „lekeményedik” túlöntözés hatására, ugyanis a magas hamutartalom miatt a takaró-
anyag könnyen tömörödik, ennek következtében a takaróföld levegőtlenné válik, ami terméskieséshez vezethet 
(GYŐRFI, 2010).

az elmúlt évek technológiai változásait (pl: komposzt keverése a takaróföldbe, gépi borzolás, darabos gom-
ba iránti igény) nem követték a takaróföldeket gyártó cégek, így azok továbbra is hagyományos módon, kevés 
odafigyeléssel készülnek. Ennek kapcsán szerettük volna feltárni, hogy milyen paraméterekkel rendelkeznek a 
termesztésben jelenleg használt takaróföldek. Célkitűzésünk továbbá megállapítani, hogy a különböző takaró-
földeknek van-e önmagukan hatásuk a termőhullámok alakulására és a termés mennyiségére. Ezért nyomon 
követtük a takaróföldek fontosabb kémiai paramétereinek alakulását a termesztés folyamán. 

ANYAG ÉS MÓDSZER

A kísérlethez 7 különböző, a termesztésben is használt takaróföldet szereztünk be. A takaróföldek piaci termékek, 
amelyekről a gyártók beleegyezése nélkül nem közölhetünk a termékre vonatkozó információkat. Ezért csak a 
származási helyük szerint tüntetjük fel ezeket: 1 db holland, 2 db lengyel, 2 db román, 2 db magyar. A statisztikai 
vizsgálatokhoz a IBM SPSS Statistics 2.0 programcsomag segítségével végeztük el.

LABORAtóRIUMI MéRéSEK

A laboratóriumi mérések előtt a felhasználásra kész, csomagolt takaróföldekből reprezentatív mintát vettünk a vo-
natkozó szabvány szerint (MSZ 21470-1:1998). Ezt követően a labormintákban a Hanna Instruments HI 2550 pH/
ORP & EC/tDS/NaCl Meter pH – EC mérő segítségével az útmutató alapján mértük az elektromos vezetőképes-
séget (EC), kémhatást (pH), mésztartalmat (StEFANOVItS et al., 1999), nedvességtartalmat (StEFANOVItS et 
al., 1999), izzítási veszteséget, hamutartalmat (HARGItAI, 1988), a nedvesen felvett víz mennyiségét (LENDVAI, 
2008), a légszárazon felvett víz mennyiségét (LENDVAI, 2008). a laboratóriumi méréseket a szent István egye-
tem Zöldség- és Gombatermesztési tanszék laboratóriumában végeztük.

tERMESZtéSI KÍSéRLEt

A takaróföldek termesztésre gyakorolt hatásának vizsgálatához kisparcellás termesztési kísérletet állítottunk be. A 
kísérlet során Agaricus bisporus ’A15’-ös fajtával átszövetett 3. fázisú komposztot használtunk, amelyből 2-2 kg-t 
mértünk ki polietilén zsákokba. Ezt követően a 7 különböző gombatakaró-földdel azonos vastagságban (5 cm) 
takartuk a komposztot. Egy zsák egy kezelésnek felelt meg és összesen 8 ismétlést állítottunk be. A kísérlet során 
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az általános termesztési gyakorlatnak megfelelő technológiát alkalmaztunk, borzolás nélkül kizárólag CAC-gel 
(Compost added to/at Casing). ez utóbbi lényege, hogy takaráskor 120 g/m2 komposztot keverünk a takaróföldbe 
és úgy hordjuk fel a komposztra. A termőhullámok megindulásával naponta került sor a termőtestek leszedésére 
és zsákonkénti mérésére. A kisparcellás termesztési kísérlet a tanszék termesztőhelyiségében folyt.

EREDMÉNYEK

A tAKARóFÖLDEK LABORAtóRIUMI VIZSGÁLAtÁNAK EREDMéNYEI

A laboratóriumi mérések eredményei a hét különböző gombatakaróföldről az 1. táblázatban láthatók.

Elektromos vezetőképesség (EC)
a vizsgálat során konduktométerrel mért értékek egy esetben sem haladták meg az 1 ms/cm-t koncentrációt. 

egy korábbi magyar takaróföld-vizsgálat során szintén meghatározták a takaróföldek oldható sótartalmát, 
azonban az ott mért eredmények az általunk mért értékekhez képest jóval nagyobbak voltak (ERDEI, 1999). 

Az említett vizsgálatban az 5 különböző takaróföld EC értéke 2,10 és 3,50 mS/cm között mozogott (ERDEI, 
1999). SASSINE et al. (2005) papírhulladék takaróanyagként való alkalmazása során gombatakaró tőzeggel ha-
sonlította össze az általa mért adatokat, a papírhulladékra 0,2, míg a tőzegre 0,5 mS/cm EC értéket kapott. Más 
irodalmi adatokat is megvizsgáltunk, ahol a takaróföld EC értéke 0,154 mS/cm, míg a letermett csiperkegomba 
takaróföld értéke 0,540 mS/cm volt (FARSI et al., 2011).

Az eredményeket összevetve a szakirodalmi adatokkal arra a következtetésre jutottunk, hogy közel húsz év 
elteltével a piacon kapható takaróföldek sótartalma (EC értéke) jelentősen csökkent. 

Az általunk vizsgált takaróföldek egyik esetben sem haladták meg az 1 mS/cm EC értéket, így a szakirodalmi 
adatokra hivatkozva alacsony sótartalmúnak tekinthetők.

Kémhatás (pH) és mésztartalom
A mésztartalom szorosan összefügg a pH értékkel, hiszen a takaróföld kémhatásának optimalizálására meszet 
(10-20%) vagy cukorgyári mésziszapot használnak (SZILI, 2008). Az adatokból jól látható (1. táblázat), hogy a 
takaróföldek többségének mésztartalma jól megközelíti a szakirodalmi átlagértéket, csupán a holland és a két 
román takaróföld esetén nagyobb ez az érték (pH 7,49-et meghaladó). a lengyel1 takaróföld esetén a mésztarta-

CSIPERKEGOMBA TAKARÓFÖLDEK FIZIKAI ÉS KÉMIAI PARAMÉTEREI (2017)              1. táblázat  
MéRéSEK HOLLAND LENGYEL 1 LENGYEL 2 rOMáN 1 rOMáN 2 MagYar 1 MagYar 2

eC (Ms/CM) 0,175 0,282 0,13 0,185 0,481 0,235 0,283

PH 7,66 7,51 7,08 7,65 7,49 7,04 7,15
MéSZtARtALOM 
(%) 24,93 17,22 21,56 28,1 23,35 18,27 21,48

NEDVESSéG– 
tARtALOM (%) 75,33 78,43 86,29 75,21 67,17 83,68 75,18

SZERVESANYAG 
(%) 77,34 82,38 86,7 83,39 71,49 81,25 84,52

HaMU (%) 22,66 17,62 13,3 16,61 28,51 18,75 15,48
szárazON 
FELVEtt VÍZ 
(ML/30G)

17 14 19 18 15 8 21

NEDVESEN 
FELVEtt VÍZ 
(ML/30G)

11 10 9 7 13 14 12



kertgazdaság 2018. 50. (3) � 11 zöldség

lom csupán 17,22%, de a pH szintén magas (7,51), ami valószínűleg a magasabb pH értékű síkláptőzeg nagyobb 
arányú használatára vezethető vissza.

Mivel a pH értékek egyik esetben sem voltak 7 alatt a kezdeti stádiumban, így elmondható, hogy a takaróföl-
dek minden esetben megfeleltek a szakirodalmi elvárásoknak (OUdeN, 2016). 

Nedvességtartalom
A takaróföldeket általában a lehető legkisebb nedvességtartalommal szállítják, így csökkentve a szállításból 
adódó költségeket. A takaróföldet így a termelők takarás előtt és után is visszanedvesítik (BUtH, 2009). Mivel 
a takaróanyag biztosítja a csiperkegomba számára a termőtestek képződéséhez szükséges vízmennyiséget, 
ezért nagyon fontos a nedvességtartalma (GYŐRFI, 2010). A takaróföldet a takarást követően nagy mennyisé-
gű vízzel célszerű feltölteni, mert a termesztés későbbi szakaszában csak mérsékelten tudunk öntözni. Az ön-
tözés és a micélium növekedése antagonista hatással vannak egymásra, a víz hatására a micélium növekedé-
se egy időre megáll. A túlzott, nagyadagú öntözés vissza is vetheti a micéliumot a fejlődésben (OUDEN, 2015). 

A különböző vizsgált takaróföldeket a víztartalom alapján 3 csoportba sorolhatjuk: 70% alatti a román2 
takaróföld, 70 és 80% közötti a holland, román1, lengyel1 és a magyar2 takaróföld, valamint 80% feletti víztar-
talommal rendelkezik a lengyel2, valamint a magyar1 takaróföld. A magasabb víztartalom nagyobb szállítási 
költségekben és nehezebb felhordásban nyilvánul meg, így erre érdemes odafigyelni. Fontos paraméter a víz-
tartalom mellett, hogy az egyes takaróföldek miként képesek víz hatására regenerálódni és a szerkezetüket 
visszanyerni, ami nehezen vizsgálható paraméter.

Szervesanyag- és hamutartalom
a mért értékek között az 1. táblázatban jól láthatók a különbségek, hiszen a legnagyobb és legkisebb érték közt 
hamutartalom tekintetében közel 15%-os különbség látható. Ez pedig nem megfelelő cseppméretű öntözés 
esetén, így a zsákos termesztésnél is, nagymértékben növeli a tömörödés kockázatát. Ennek tekintetében 
megfontolandó az ily módon történő termesztésnél az alacsonyabb hamutartalommal rendelkező takaróföld 
alkalmazása. 

Szárazon- és nedvesen felvett víz mennyisége
A mért értékek alapján megállapítható, hogy a különböző takaróföldek más-más mértékben vesznek fel vizet 
száraz, illetve nedves állapotban. Megállapítottuk, hogy a takaróföld drasztikus (légszáraz) állapotában már 
nem hidratálható az eredeti állapotára. Ennek jelentősége és szerepe a takaróföld tárolásánál lehet, amikor a 
takaróanyagot nem megfelelő zsákokban vagy ömlesztve tárolják hosszabb ideig.

A takaróföldek gyári nedvességtartalmát és a nedvesen felvett víz mennyiségét ábrázoltuk a 1. ábrán. 
Megállapítottuk, hogy a különböző takaróföldek nedves állapotban igen eltérő mennyiségben képesek még 
vizet felvenni. Ennek hátterében a jó vízmegkötő képességű szervesanyag-tartalom áll, és a termesztés so-
rán erre érdemes odafigyelni. Kiemelkedően sok vizet képes megkötni az egyik magyar takaróföld, míg a két 
román gyártmányú között nagy az eltérés. Ez az eltérés négyzetméterenként akár 12-15 liter vizet is jelenthet, 
ami 6-7,5 kg gomba mennyiségének felel meg.

A termesztési kísérlet eredményei
A zsákokat az összehasonlíthatóság érdekében azonos mennyiségű vízzel öntöztük, még akkor is, ha a taka-
róföldek eltérő igényt mutattak. A termesztési kísérletről (2. ábra) elmondható, hogy a micélium jól átszőtte az 
összes takaróföldet és a termesztés során két termőhullámot sikerült leszednünk mindegyik takaróföldről. A 
termőtestek megjelenését követően naponta szedtük és mértük azokat, egészen a termesztési kísérlet végéig. 
A kísérlet során egyik takaróföldön sem jelent meg kórokozó, ami torzíthatta volna az eredményeket.

Az összesen 18 szedési nap alatt a különböző takaróföldekről leszedett gomba termőtestek zsákonkénti 
átlagmennyiségét a 3. ábra mutatja. Jól látható, hogy a termés mennyisége a különböző takaróföldek esetén 
közel azonos. Szembetűnő azonban, hogy az első és második hullámok aránya takaróföldenként változó, ám 
az összes termés mennyiségében az ANOVA nem mutatott ki szignifikáns különbséget (p>0,05). Megálla-
pítható, hogy a kísérletben a különböző takaróföldeknek nem volt hatása az összes termés mennyiségére.
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KÖVETKEZTETÉSEK

A kapott eredmények alapján megállapítottuk, hogy az elmúlt 20 évben a hazánkban forgalmazott takaróföldek 
elektromos vezetőképessége (EC) drasztikusan csökkent, 1 mS/cm-es érték alá (ERDEI, 1999). Ennek a drasz-
tikus csökkenésnek okai azonban nem tisztázottak, ugyanakkor elmondható, hogy eC érték tekintetében a taka-
róföldek nagymértékben javultak.

A Magyarországon is elérhető takaróföldek kémhatása széles skálán pH 7,04 és 7,66 mozog. Az kisebb pH-
értékkel rendelkező takaróföldeket érdemes lenne hozzáadott mész segítségével növelni 7,6-os értékig, ezzel is 
csökkentve a kórokozók fellépésének esélyét a termesztés során.

A takaróföldek között szervesanyag- és hamutartalom, valamint vízkapacitás tekintetében jelentős különbség 
van. A nagyobb hamutartalmú takaróföldeknél érdemes lenne felláptőzeg hozzáadásával növelni a szerves-
anyag-tartalmukat. Ez javítja a takaróföld vízmegtartó képességét, valamint csökkenti a tömörödés kockázatát, 
így javítva a gombatermesztési jellemzőket. Amennyiben a termesztők nem rendelkeznek a megfelelő cseppmé-
retű öntözőrendszerrel, érdemes kisebb hamutartalmú takaróföldet választani, ezáltal csökkentve a tömörödés 
kockázatát. A takaróföldek vízmegtartó képessége közt jelentős különbség figyelhető meg, ami egyes gombafa-
joknál fokozottan javíthatja a termesztés hatékonyságát. Ezen felül érdemes odafigyelni a takaróföld tárolásának 
idejére és körülményeire. A különböző takaróföldek összes hozamra gyakorolt hatása között nincs különbség, 
tehát az általunk vizsgált összes takaróföld alkalmas a gyakorlatban való használatra.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával 
készült”

BUTTON MUSHROOM (AgAricus bisporus) CASING SOILS QUALITI’S INFLUENCE ONTO THE 
YIELD

SZUKÁCS, G., GEÖSEL, A.

Szent István University, Faculty of Horticultural Science, Department of Vegetable and Mushroom Growing

KEYWORDS: button mushroom, casing soil, peat, agaricus bisporus, eC, pH, organic material

SUMMARY

One of the necessary steps in button mushroom cultivation is the casing of the substrate by a special material. 
In spite of its importance, our knowledge about this material is not too extended. In the last 20 years, there were 
no comprehensive examinations conducted on the casing materials, and there are also many contradiction in 
literature.

In this study we examined the available casing soils in Hungary, and their physical and chemical parameters 
and also inspected the casings effect on the yield.

In this study, we collected 7 different casing soils from local farmers and casing soil producers. the casing 
materials originated from different countries, one from the Netherlands, two from Poland, two from Romania and 
two from Hungary. the casing materials were compared by lab analysis and small-scale cultivation. Both of the 
experiments were conducted at the Szent István University, Department of Vegetable and Mushroom Growing. 
We used bulk-colonised (Agaricus bisporus ‘a15’) substrate, and the crop ran for 35 days.

According to our results, the electrical conductivity (EC) level of the casing materials significantly decreased 
over the last 20 years, to below 1 mS/cm. the pH level of the available casing soils fluctuate between 7.66 and 
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7.66. Casing materials with lower pH level should be modified to 7.6 by adding lime. It can help protecting the 
casing layer and also the substrate against pathogens. there are differences between the casing materials in 
organic material and ash content and in water capacity. Sphagnum peat should be added to the casing soils 
with higher ash content, which can help to increase their water retaining capacity, also decreasing the chance 
of the casing soil compaction. In case farmers cannot apply irrigation with suitable droplet size, they should pick 
a casing soil with lower ash content to reduce the chance of compaction. there are also significant differences 
between the water retaining capacity of the casing materials, which might be a useful information in cultivation 
of other mushrooms where the degradation of casing soil is an important factor. In the case of yield there was no 
significant difference between the casing soils. According to our study all the used casing soils were suitable for 
button mushroom cultivation.

TABLES AND FIGURES

FIGURE 1. Water content and water absorption capacity of the different casing soils
FIGURE 2. Cultivation experiment on the day 28
FIGURE 3. Average yield of the first and second flush by different casing materials
TABLE 1. different physical and chemical parameters of the casing soils
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Az alanymagok csíraéletképességének meghatározására a legelterjedtebb módszer a topografikus tetrazólium 
vizsgálat, amely során festődési térképet kapunk. Egy másik módszer az R-teszt, amelynél a resazurin reagens 
élesztős oldatának elszíneződését figyelhetjük meg.
a kutatómunkánk során a magvizsgálatokat 4 csonthéjas gyümölcsfaj összesen 7 fajtáján végeztük. a Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Ceglédi Kutató Állomásának hűtőtáro-
lójából minden fajta esetében 2017-től 2009-ig visszamenőleg vettünk reprezentatív magmintát. A TTC- teszthez, 
az R-teszthez, valamint a mesterséges csíráztatáshoz egyaránt 3 x 100 magot használtunk fel, mind a 7 fajta 9 
évjáratából. Összesen több mint 56000 magot vizsgáltunk meg.
a frissebb (0-3 éves) minták esetében a ttC-teszt rendre magasabb életképességi arányt mutatott ki, mint az 
R-teszt. Ezzel szemben az idősebb magvaknál az R-teszt mutat jobb eredményeket. Az R-teszt színreakciója 
alapján a vizsgált magok tovább tartják meg a csírázási hajlamukat, mint azt a ttC módszer eredményei alapján 
várnánk. Grafikonunkból egyértelműen kirajzolódik a tényleges csírázással való összefüggés, valamint a degra-
dáció időbeli lefutása.

BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Az alanyok szaporítása a csonthéjasok esetében elsősorban ivarosan, kijelölt anyafákról történik, melynek nagy 
előnye az olcsó tömegszaporítás. A mag kezelése és tárolása hosszú ideig lehetséges, nem igényel speciális esz-
közöket és különleges kezeléseket, emellett nagy mennyiségben képződik a szaporítóanyag. Fontos előnye még 
a csemete-előállítás és a nemesítés szempontjából, hogy a magoncok több faj esetén is vírusmentes anyafákról 
származnak (HROTKÓ, 1999).

a csírázáshoz biztosítani kell a szükséges mennyiségű vizet, fényt, levegőt, hőmérsékletet és a csíráztatás 
közegét (1. ábra, lásd borító). a magok reális csírázóképességét a nyugalmi állapot miatt gyakran nem lehet 
meghatározni. Ilyen esetben a csíráztatás helyett más módszereket kell alkalmazni, amelyekkel megállapíthat-
juk, hogy a vetőmag hány százalékban tartalmaz olyan élő magvakat, amelyek normális növényekké fejlődnek.

A csonthéjas magtermő ültetvényekben a betakarítás napjainkban rázógéppel történik  (ANDOR, 2003). Ki-
váló minőségű magot jól beérett termésből kapnak. Ha a mag szedése és tárolása nem megfelelő körülmények 
között történik, a mag tönkremehet. A legfontosabb tárolási tényezők a hőmérséklet, a fény, a magvak nedves-
ségtartalma, érettsége és mikroflórája, a maghéj jellege és a rovarfertőzöttség. Ha valamelyik tényező nem 
kedvező, az csökkentheti a magvak élettartamát. A tárolás célja a minőség megőrzése akár éveken keresztül, a 
lehető legolcsóbb módszert alkalmazva. 

A több éven keresztül tárolt magvak veszítenek minőségükből, ha azonban szakszerűen járnak el, ez a 
veszteség csökkenthető (HROTKÓ, 1999). A raktározás további feladata, hogy a magokat génforrásként őrzik, 
megtartva így a termesztésből kikerült fajtákat. A magok raktározása gazdasági fontosságú a szűkösebb időkre 
való eltartás érdekében (PAPP, 1986). 

A mag életét meghosszabbíthatjuk jó raktározással, tehát megfelelő vízelvonással és hűtéssel le tudjuk lassí-
tani az életjelenségeket. a magnyugalomnak a maghéj víz- és a gázátjárhatatlansága, vagyis a maghéj kemény-
sége az egyik okozója. Előidézheti még a fény hiánya a fényen csírázóknál, vagy fordítva, a sötétben csírázóknál 
a fény, valamint a hőmérséklet is (PAPP, 1986). A Rosaceae családban több nemzetségre (pl. Prunus) jellemző 
az igen kemény endokarpium (VILLIERS, 1972).
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A vetőmagok csírázóképességének vizsgálatát tisztasági és egészségügyi vizsgálatok előzik meg, ame-
lyek a vetőmagvizsgálat és minősítés fontos elemei (PAPP, 1986). A mag minőségével kapcsolatban 1953-
ban dolgozták ki az ISTA (International Seed Testing Assotiation) szabványt, amelyet 1966-ban bővítettek és 
módosítottak. A vetőmagok vizsgálata és minősítése során Magyarországon is az ISTA követelményeit veszik 
figyelembe (PAPP, 1986).

A csírázást gátló anyagok az érés utolsó szakaszában alakulnak ki (PAPP, 1986). Már 1916-ban Crocker 
leírta a magnyugalom típusait, mely felosztást Hrotkó 1999-ben pontosította.

a magok reális csírázóképességét a dormancia miatt gyakran nem lehet meghatározni. Ilyen esetben 
a csíráztatás helyett más módszereket kell alkalmazni, amelyekkel megállapíthatjuk, hogy a vetőmag hány 
százalékban tartalmaz olyan élő magvakat, amelyek normális növényekké fejlődnek. Az életképesség meg-
határozására többféle módszer van. a legtöbbször használt módszer a redox-indikátorokon alapul (BrOkÉs 
és ROSTA, 1981). Lakon 1939-ben publikálta a tetrazóliumsók jelentőségét a magok csíraéletképességi 
vizsgálatában, amelyet a mai napig alkalmaznak. Legalkalmasabbnak a 2,3,5-trifenil-tetrazólium-kloridot 
tartotta a tetrazóliumsók közül. Majd 1948-ban FLEMION és POOLE fák magvain TTC-módszerrel végzett 
csíraéletképesség vizsgálatukat írták le. A TTC-vizsgálatot 1962 óta használják Magyarországon, először 
kalászos vetőmagvak, majd újabban a gyümölcs, zöldség és famagvak csíraéletképesség vizsgálatára és 
módszertani kutatására használják (gáspár, 1980). A redox-indikátorok a légzés állapotáról adnak felvilá-
gosítást. A magvizsgálatban a tetrazóliumsók a legmegfelelőbbek a redox-indikátorok közül. A topografikus 
tetrazólium vizsgálat a légzést szabályozó dehidrogenáz enzim aktivitását jelzi. a színtelen trifenil-tetrazólium-
klorid-ból (TTC-ből) vörös színű formazán képződik az élő sejtekben, viszont az élettelen sejt nem festődik 
(2. ábra, lásd borító). Így a csíra élő és élettelen részei jól kimutathatók a kezelés segítségével, ami alapján a 
magvak életképességét meg lehet becsülni (4. ábra, lásd borító) (BROKÉS és ROSTA, 1981).

TAI GI MIN és WOO SIK KANG 2011-ben egy gyors, egyszerű, és nem roncsoló vizsgálati módszert 
fejlesztettek ki a Brassicaceae vetőmag csíraéletképességének meghatározására, amelyben resazurin rea-
gens (RR) és élesztő keverékét használták. A resazurin egy hasznos redox-adjuváns, amely nem mérgező, 
és vízben oldható festék. A resazurin redukciós terméke a resorufin, amely könnyen mérhető, vízben oldódó 
fluoreszcens anyag (O’BRIEN és mtsi., 2000). A resazurin kék színű 6,8 pH érték felett és a piros színű 5,3 
pH érték alatt (NIXON és LAMB, 1945).

Az élesztős RR oldatban áztatott idősebb magvak kékről rózsaszínre vagy színtelenre változtatják az oldat 
színét. A kék színű oldatban az egészséges magvak, míg a rózsaszínű vagy színtelen oldatban a csírázásra 
képtelen abnormális, vagy halott magvak találhatók (TAI GI MIN és WOO SIK KANG, 2011). A teszt lényege, 
hogy az idősödő magvakban bekövetkező membrándegradáció miatt a kiszivárgó oldott anyagok aktiválják az 
élesztőgomba légzését. Az élesztősejtek enzimjei a kék színű resazurint redukálják rózsaszín vagy színtelen 
resorufinná. Minél idősebb a mag, annál több oldott anyag kerül az RR oldatba, és azzal lineáris korreláció-
ban növekszik a resarufin mennyisége az oldatban (3. ábra, lásd borító). az oldott anyagok lehetnek szerves 
vegyületek, mint például aminosavak és különböző oldható cukrok és elektrolitok (DADLAMI és AGRAWAL, 
1983; KHAN, 1982; SIMON, 1984). 

ANYAG ÉS MÓDSZER

FELHASzNÁLT FAjTÁK ÉS TÁROLÁSI KöRüLMÉNyEIK

a kutatómunkánk során a magvizsgálatokat 4 gyümölcsfaj esetében összesen 7 fajtán végeztük (1. táb-
lázat). A fajták közül 6 ceglédi nemesítésű államilag elismert alanyfajta. Egy fajta, az Altenweddingeni, 
Németországból honosított, értékelés alatt álló vadcseresznye magtermő klón. Az alanyfajták listája az  
1. táblázatban látható. a Nemzeti agrárkutatási és Innovációs központ gyümölcstermesztési kutatóintézet 
Ceglédi Kutató Állomásának hűtőtárolójából minden fajta esetében 2017-től 2009-ig visszamenőleg vettünk 
reprezentatív magmintát. A hűtőtárolóban állandó 4 °C-on tároljuk a megfelelően előkészített, mosott és szá-
rított magokat. 
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A MAGVAK CSÍRÁzTATÁSA

A csíráztatáshoz 3 x 100 darab magot választottunk ki véletlenszerűen a hűtőkamrában tárolt, tisztított magok 
közül. a magvakat egy éjszakán keresztül vízben áztattuk és a csírázás érdekében rétegezéssel szüntettük meg 
a magnyugalmat. A rétegező veremben a magokat december elején helyeztük el homokban, fajtánként és évjára-
tonként külön rekeszekbe. az egymásra helyezett rekeszeket homokkal betakarva védtük meg a kemény fagytól. 
A rétegező verem oldala téglából kirakott, így a felesleges vízmennyiség el tud szivárogni, viszont megtartja a kellő 
nedvességtartalmat. A téglafal védelmet biztosít a rágcsálókkal szemben is. A hideghatás időtartama iránti igény 
fajonként eltérő, amelyet a 2. táblázatban foglaltunk össze. 

A magokat március elején emeltük ki a veremből. A magokat kimostuk a homokból rosta segítségével. A 
magok többségénél a csonthéj felrepedt, így csírázásra alkalmasak voltak. A magokat nedves szűrőpapírra 
helyezve csíráztattuk 12-16 °C közötti hőmérsékleten egy hétig (HROTKÓ, 1999 alapján). Szűrőpapíron csírázó 
mirobalán C. 174/sz magok az 1. ábrán láthatók (lásd borító). 

A MAGVAK ÉLETKÉPESSÉGÉNEK VIzSGÁLATA TRIFENIL-TETRAzÓLIuM-KLORID (TTC) 
MÓDSzERREL

a vizsgálathoz 2,3,5-trifenl-tetrazólium-kloridból kálium-dihidrogén-foszfát és dinátrium-hidrogén-foszfát pufferrel 
0,5%-os oldatot készítettünk, amit sötétbarna üvegben, fénytől elzárva tároltunk.  A vizsgálatokat mindig frissen 
készített oldatokkal végeztük el.

A vizsgálati minta mennyisége 3 x 100 db fajtaazonos mag, amelyeket véletlenszerűen emeltünk ki a tisztított 
anyagok közül. 

A VIZSGÁLT ALANYfAJTÁK                                                                                                        1. táblázat  
FAj FAjTA
Cseresznye
Prunus avium L. Altenweddingeni

tengeribarack
Prunus armeniaca L. C. 1652

Mirobalán
Prunus cerasifera myrobalana L. C. 162

Mirobalán
Prunus cerasifera myrobalana L. C. 174/sz.

Mirobalán
Prunus cerasifera myrobalana L. C. 359

Mirobalán
Prunus cerasifera myrpobalana L. C. 679

Őszibarack
Prunus persica L. Cepe

A csírázáshoz szükséges hideghAtás időtArtAmA fAjonként                       2. táblázat  
ALANyFAj OPTIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET (°C) IDŐTARTAM (NAP)
Prunus armeniaca L. 8-12 80-100

Prunus cerasifera myrobalana L. 10-12 90-120
Prunus avium L. 5-8 100-150

Prunus persica L. 8-12 90-120
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az életképesség-vizsgálathoz a száraz csonthéjat satuval feltörtük, majd 18-20 órán keresztül desztillált vízben 
áztattuk. Duzzadás után bonctűvel eltávolítottuk a maghéjat. Az így előkészített magvakat a 0,5%-os TTC oldatba 
merítettük úgy, hogy azokat teljesen ellepje. A festést 18 órán keresztül sötétben, 30 °C hőmérsékleten végeztük.

A festődés kiértékelését a magvak festődési térképe alapján végeztük. Az élő magok esetében a szik teljesen 
festődött, vagy csak a fejlődéshez életfontosságúnak tartott területek festődtek. Életképtelenek azok a magvak, 
amelyek esetében az életfontosságú szövetek nem festődtek, vagy ha a nekrotikus terület nem mélyrétegű, de a 
sziklevél egyharmadát túllépte (gáspár, 1980 alapján).  A festődési térképek a 2. ábrán láthatók (lásd borító).

A MAGVAK ÉLETKÉPESSÉGÉNEK VIzSGÁLATA RESAzuRIN FESTŐDÉSI TESzTTEL (R-TESzT)

Az oldatkészítésnél 1 liter desztillált vízben 5 mg resazurint oldottunk fel, amelyet sötét üvegben, fénytől elzárva 
tároltunk. A resazurin oldathoz 0,4 g élesztőt adtunk literenként, frissen elkészítve. A véletlenszerűen kiválasztott 
magmintákról a csonthéjat satuval eltávolítottuk, majd kémcsőbe helyeztük, ahol 2 ml élesztős resazurin kék ol-
datát mértük rá. Sötét szárítószekrényben inkubáltuk 4 órán keresztül 35 °C-on (TAI GI MIN és WOO SIK KANG, 
2011). Az élő magvak oldata kék színű maradt, még az életképtelen magvak oldata rózsaszínné vagy színtelenné 
vált, amely a 3. ábrán látható (lásd borító).

EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK

Az ÉLETKÉPESSÉG-VIzSGÁLAT EREDMÉNyEI

Először a TTC-tesztet végeztük el. A teszt előnye, hogy nemcsak a táplálószövet, hanem konkrétan a magban 
kifejlődött csíra életképessége is közvetlenül megfigyelhető. Ezzel a módszerrel kiszűrhetők a valamelyik szö-
vettípus károsodásából eredő hibás negatív és pozitív eredmények. A 4. ábrán (lásd borító) a C. 359 mirobalán 
alanyfajta TTC-vizsgálat eredményéből látszik a csíraéletképesség csökkenése az évek előrehaladtával. 

Az R-teszt a sziklevelek táplálószöveteinek az állapotát vizsgálja. A sejtmembránok dezintegrációja a festő-
dés előidézője. A módszer nem tud különbséget tenni abban, hogy a szik vagy a csíra károsodott. 

a csíráztatási kísérlet a szabadföldben elvetett magok csírázását imitálja kontrollált körülmények között. ez-
zel a módszerrel csak azok a magok mutathatók ki, amelyek ténylegesen életképesek, ezáltal ez a legpontosabb 
vizsgálati módszer.

a három vizsgálati módszer eredményeit foglaltuk össze az 5. ábrán. A vízszintes tengelyen a különböző 
évek mintái szerepelnek, míg a függőleges tengelyen a csírázási százalékot tüntettük fel. 

a laboratóriumi csíráztatás áll a legközelebb a tényleges faiskolai kelési eredményhez, ezért tekinthetjük a 
többi vizsgálati módszer referenciájának. a frissebb (0-3 éves) minták esetében a ttC-teszt rendre magasabb 
életképességi arányt mutatott ki, mint az R-teszt. Ezzel szemben az idősebb magvaknál az R-teszt mutat jobb 
eredményeket. az r-teszt színreakciója alapján a vizsgált magok tovább tartják meg csírázási hajlamukat, mint 
ahogy a másik festési módszerrel vagy a tényleges csíráztatással kimutatható. ezzel a módszerrel olyan mag-
minták is mutattak normális színreakciót, amelyek koruknál fogva nem is lehetnek életképesek. 

Az Altenweddingeni cseresznye alanyfajta magjai közül a frissek megfelelő életképességet mutattak mindhá-
rom módszer szerint. A hároméves vagy annál idősebb magok csak az R-teszt eredményei szerint életképesek. 
a Cerasus avium L. fajú alany jó kompatibilitás mellett megfelelő csíraéletképességet mutat.

a C. 1652 tengeribarack alanyfajta friss és egyéves magjai jó életképességi arányt mutattak a három vizsgá-
lat mindegyikében. Az idősebb magok fokozatosan vesztik el csírázási hajlamukat, amit mindegyik módszer jól 
tükröz. ez az alanyfajta jól összefér minden nemes kajszival és magja sokáig felhasználható. 

A CEPE őszibarack alanyfajta friss és egyéves magjai kiválóan csíráztak és festődtek. Az ennél idősebb ma-
gok csak az R-teszt alapján tartották meg igen csekély mértékben a csíraéletképességet. A nagyméretű magok 
jól és erősen csíráznak, jól összeférnek akár más Prunus fajokkal is.

a mirobalán alanyfajták friss, egy- és kétéves magjai nagyon jó életképességet mutattak mindegyik vizsgálati 
módszer alapján, majd különböző mértékben fokozatosan vesztették el életképességüket. A C. 679 fajta idősebb 
magjai alig mutattak csírázási hajlamot, ezek vesztették el leghamarabb az életképességüket a mirobalán alany-

MODELL A TERMESZTETT RÓZSA (ROSA HYBRIDA HORT.) TERMÉSDEKORA-
TIVITÁSÁNAK  
OBJEKTÍV ÉRTÉKELÉSÉRE 
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fajták közül. a C. 174/sz mirobalán alanyfajta adta a legjobb eredményeket a vizsgálatok során. ennek a fajtának 
a magjai még négyéves korukban is kielégítő csírázási hajlandóságot mutattak. Kísérleteink alapján a C. 359 
mirobalán alanyfajta tartja meg legtovább az életképességét, bár kisebb százalékban, mint hogy jelentősége 
legyen. Ha a felhasználhatóság szempontjából rangsorolnunk kellene a mirobalán alanyfajtákat, a következő 
sorrendet állítanánk fel: C. 174/sz, C. 1762, C. 359 és C. 679. Azzal a megkötéssel, hogy a C. 174/sz fajta inkom-
patibilitást mutat nemes kajszifajtákkal.

JAVASLATOK

a három módszer közül természetesen a csíráztatás áll legközelebb a tényleges faiskolai kelési eredményekhez, 
így amikor van rá lehetőség, ezt a módszert ajánljuk az alanymagok vizsgálatához. Gyakran nincs idő, vagy 
kapacitás ennek a módszernek a kivitelezésére, ezért más módszert kell alkalmazni. a két színreakción alapuló 
eljárás közül a ttC-teszt adta a megbízhatóbb eredményeket, ezért ezt javasoljuk a magok vizsgálatára, ha gyor-

5. ÁBRA a csíraéletképesség meghatározására használt három vizsgálati módszer eredményei  
(Életképességi százalék, n=300)
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san kell életképességi százalékot megállapítani. Olyan eset is előfordul, amikor nem tudjuk ezt a módszert sem 
kivitelezni (például a maghéj eltávolítása lehetetlen dióféléknél), ezért rákényszerülünk az r-teszt elvégzésére. ez 
is megfelelő módszer, ám ennek eredményeit kritikusan kell kezelni. Általánosságban elmondható, hogy a friss, 
és 1 éves magok az összes általunk vizsgált alanyfajta esetében megfelelő mértékben mutat csíraéletképességet 
mindhárom módszer alkalmazásával, ezért törekedni kell az ilyen alanymagok használatára. 

Mivel a faiskolai termesztés sikerét az alanymagok kelésével alapozzuk meg, így ezeket csak kiváló minőség-
ben, megbízható termelőtől vásároljuk meg.

COMPARISON Of SEED VIABILITY TESTING METHODS ON STONE fRUIT ROOTSTOCK 
VARIETIES Of CEGLÉD

PÁSZTI, E., MENDEL, Á. 

National Agricultural Research and Innovation Center Fruitcultural Research Institute

e-mail: mendel.akos@fruitresearch.naik.hu

KEYWORDS: ttC, resazurin, rootstock, stonefruit

One of the most commonly used quick and cheap mass propagation methods is the budding. the most prevalent 
method for seed viability tests is the topographic tetrazolium test, wich gives a coloration map. An another method 
is the R-test: where the discoloration of yeast added resazurin reagent solution is observable in this case.

In our investigationthe seed trials were performed with 7 varieties of 4 stonefruit rootstock species. We took 
representative seed samples from the years 2009-2017 retroactively from all the examined species from the cold 
store of the National Agricultural Reaearch and Innovation Center Fruticulture Research Institute, Departement 
of Cegléd.

3*100 seeds were used as well for the TTC-test, the R-test, and artificial germinating from all the 9 years from 
every varieties. A total of more than 56000 seeds were tested.

In the case of younger (0-3 years old) seeds the TTC-test showed an overall a higher viability percentage 
than the R-test. In contrast, the older seeds had better results with the R-test. According the color reaction of 
the r-test, the seeds keeps their viability for a longer period than it could be expected by the results of the ttC 
method.

The correlation with the true germinating stands out from the graph below, such as the degradation in time.

TABLES AND fIGURES

TABLE 1.  examined rootstock varieties 
TABLE 2. duration of cold period required for germination
fIGURE 1. Myrobalan seeds germinating on filter paper
fIGURE 2. Coloration map
fIGURE 3. Color of the solution of viable and unviable seeds
fIGURE 4. Results of TTC-test of C. 359 myrobalan rootstock variety
5. fIGURE: results of the three methods used for testing seed viability (Viability percentage, n=300)
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ADATFELVÉTELEK A NAIK FERTŐDI KUTATÓÁLLOMÁSÁN TALÁLHATÓ KÖRTE GÉNBANKBAN
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KULCSSZAVAK: körte, fenológia, virágzás, terméskötődés, gyümölcsminőség, növényvédelem

Állomásunk 2002 tavaszán új körte génbankkal gazdagodott. Akkori növényvédelmi problémák miatt a kutatók úgy 
döntöttek, hogy elengedhetetlen az Újfehértón található, 480 körüli egyedszámú fajtagyűjtemény duplikálása az 
állomány biztonságos megőrzése érdekében. A kiültetett és gondozott egyedek fajtagazdagsága folyamatosan 
bővült-bővül, hazai és nemzetközi gyűjtőutaknak köszönhetően a génbankban fellelhető fajták száma mára meg-
haladja az 500-at.
Ahhoz, hogy az egyedek keveredését elkerüljük, valamint a fajtákat elkülönítsük, állományfelmérésre, folyamatos 
fajtaleírásra van szükség. Cikkünkben néhány kiemelt, a Kárpát-medencéből származó fajta (SZANI, 2011) rész-
letesebb, fenotípusos bemutatását céloztuk meg. A megkezdett munkát tovább szeretnénk folytatni, hogy a gyűjte-
ményünkben eltelepített teljes szortiment részletes leírásokkal, adatlapokkal rendelkezzen. Első körben nyolc előre 
kiválasztott fajta: ’Fehérvári körte’, ’Solymári cukor’, ’Sárkörte’, ’Mosolygós körte’, ’Király körte’, ’Vérbelű’, ’Szücsi 
körte I.’, ’Egri körte C2’ vegetatív és generatív bélyegeit rögzítettük, összesítettük a felmért adatok alapján. 

BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Fajtagyűjteményeink részletes meghatározása, pomológiai értékelése elengedhetetlen feladat a változatok közti 
pontos megkülönböztethetőség érdekében. Génbankokban és különböző gyűjtőhelyeken fellelhető tételek lehet-
nek helyi fajták, tájfajták, őshonos fajták, vagy nemesített egyedek. A rendelkezésre álló adatok, felvett tulajdon-
ságok tükrében több kutató is foglalkozott gyűjtemények létrehozásával, az eltelepített egyedek leírásával (BE-
RECZKI, 1887; ANGYAL, 1926; PORPÁCZY, 1937; BRÓZIK, 1957; TERPÓ, 1957; MOHÁCSY és PORPÁCZY, 
1958; NYÉKI, 1980). A jellemzések évről évre pontosabb képet adtak a fajtákról, így biztosítva a könnyebb fel-
ismerhetőséget, megkülönböztetést. A feladat fontosságát nem lehet elégszer említeni: mint már kitértünk rá, 
tisztázni kell a fajták eredetét, a jelenlegi név ugyanis nem árulja el, hogy a fajta valóban egy régi örökség, esetleg 
egy honosodott egyed, vagy valamilyen keresztezés eredménye. A pontosítás további célja a fajták név szerinti, 
tájegység szerinti, valamint fordításból származó hibáinak kiszűrése. További veszélyforrás lehet az egyedek rög-
zítésekor az eredetitől eltérő név elterjedése, és a név elírása.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Vizsgálatainkban nyolc körtefajtán végeztünk adatfelmérést. Az adatokat az UPOV és más descriptorok (THI-
BAULT et al., 1983; LATEUR és SZALATNAY, 2015) alapján rögzítettük. A felmérést egy nemzetközi projekt 
(EcoHysPy) keretein belül végeztük: néhány vegetatív tulajdonság, fenológiai információ feljegyzése mellett a 
legnagyobb hangsúlyt a gyümölcs küllemi és beltartalmi paramétereire fektettük. Külön pontokban vizsgáltunk 
kiegészítésként néhány fontosabb kórtani problémát, valamint a kórokozókkal szemben tanúsított fogékonyság 
mértékét. Méréseinket egy év adataira alapoztuk.

Megfigyelt fajták: ’Fehérvári körte’, ’Solymári cukor’, ’Sárkörte’, ’Mosolygós körte’, ’Király körte’, ’Vérbelű’, 
’Szücsi körte I.’, ’Egri körte C2’.

az 1. táblázatban feltüntetett gyümölcsparamétereket rögzítettük mind a nyolc fajtára, 12 minta alapján.  
A kapott értékeket minden tulajdonságra átlagoltuk.
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RÖGZTETT GYüMÖLCSpARAMÉTEREK                                                                                                     1. táblázat  

GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS-
HOSSZ.
(MM)

ALAK 
index

KOCSÁNY-
HOSSZ. 
(MM)

KOCSÁNY-
VASTAGSÁG 
(MM)

MAGOK 
SZÁMA

TöMEG 
(g)

1-12 minta átlagában

GYüMÖLCSÖK MORFOLÓGIAI JELLEMZŐI                                                                                                 2. táblázat  

JELLEMZő FOKOZATOK

Gyümölcsalak nagyon zömök      zömök       közepes       megnyúlt       igen megnyúlt       konkáv       egyenes konvex

Érés nagyon éretlen      optimális érettség előtt      optimális érettség      optimális érettség után      nagyon túlérett

Érési idő extrém korai      nagyon korai      korai      közép-korai      közepes      közép-kései      kései      nagyon kései      extrém kései

Termő-
képesség

nincs gyümölcs   nagyon alacsony  alacsony   alacsony-közepes  közepes   közepes-magas  magas  nagyon magas  extrém magas

Alak egyöntetűi      enyhén változó      nagyon változó

Szimmetria szimmetrikus      enyhén aszimmetrikus      erősen aszimmetrikus

Méret nagyon kicsi      kicsi      kicsi-közepes      közepes      közepes- nagy      nagy      igen nagy

Kocsány- 
mélyedés

a gyümölcshús folytatása      nincs mélyedés      igen sekély      sekély      közepes      mély      igen mély

Kocsány- 
vastagság

vékony      közepes      vastag      nagy

Kocsány 
szöge

egyenes      10-45 fok      nagyobb 45 foknál

Alapszín sárga      fehéres-sárga      zöldes-sárga      fehéres-zöld      zöld      narancsos-sárga

Fedőszín 
borítottság

nagyon kicsi     kicsi     kicsi-közepes     közepes     közepes-nagy     nagy     nagyon nagy     igen nagy

Fedőszín narancs      rózsa      piros      sötétpiros      viola      barna

Fedőszín 
jellege

szolidan bemosott      csíkos      pöttyös      fakó

Rozsdabevonat hiányzik      nagyon kicsi      kicsi      kicsi-közepes      közepes      közepes- nagy      nagy      nagyon nagy      igen nagy

Csésze- 
mélyedés

zárt      részben nyitott      teljesen nyitott

Kocsányhossz nagyon rövid      rövid      közepes      hosszú      nagyon hosszú

Hús színe fehér      zöldes-fehér      sárgás-fehér      sárga      rózsaszínes

Magszám nincs      1-5 db      6-10 db      11-15 db      16 db vagy több
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a 2. táblázat a vizsgált gyümölcstulajdonságokat foglalja össze, soronként feltüntetve a lehetséges választ-
ható értékeket. Ahogyan a táblázat szemlélteti, a gyümölcsökről szóló fontosabb adatok kerültek rögzítésre mind 
küllemi, mind pedig a beltartalmi tulajdonságok függvényében.

a 3. táblázat néhány fenotípusos tulajdonságot, valamint néhány fontosabb kórtani problémát foglal össze a 
megadott descriptorok alapján. Kiemelten vizsgáltuk, miként az alábbi táblázat szemlélteti, a ventúriás varaso-
dás (Venturia pyrina) és az erwiniás tűzelhalás (Erwinia amilovora) esetleges tüneti jelenlétét. Az ültetvényben 
a vizsgált évben (ősszel és tavasszal) csupán lemosó permetezés történt Vegasol eReS szerrel, ezt követően a 
vegetációban csak inszekticides védekezést folytattunk. A betegségre való fogékonyságot egyetlen év adataira 
alapoztuk. A felvétel időszakában csapadékhiány nem állt fent, öntözve az ültetvény nem volt.

NÖVÉNYEGÉSZSÉGüGYI ISMERETEK                                                                                                          3. táblázat
BETEGSÉG TüNETEK MÉRTÉKE

Varasodás 
fán-levélen

nincs szimptóma 
0% néhány folt <1% 1-5% 5-50% erős fertőzés 

50-75%

maximális  
fertőzöttség 
>75%

Varasodás 
gyümölcsön

nincs szimptóma 
0% néhány folt <1% 1-5% 5-50% erős fertőzés 

50-75%

maximális  
fertőzöttség 
>75%

Varasodás 1-3 
éves részen

nincs szimptóma 
0% néhány folt <1% 1-5% 5-50% erős fertőzés 

50-75%

maximális  
fertőzöttség 
>75%

Tűzelhalás nincs szimptóma 
0%

néhány fertőzés 
látható 0-1%

szembetűnő 
fertőzés 1-5% 5-50% erős fertőzés 

50-90%

maximális  
fertőzöttség 
>90%

EREDMÉNYEK

FEHÉRVÁRI KöRTE

Első értékelt tájfajtánk kisebb gyümölcsű, extrém korai érésű, varasodásra kevésbé fogékony típus. A ’Fehérvári 
körte’ előzetes vizsgálatát IVÁNCSICS (1995), VARGA (2013) és KOCSISNÉ (2006) közleményeiben találhatjuk 
meg. Bizonytalan eredetű fajta. Székesfehérváron gyűjtötték be 1980-ban. Igen korai érésű, néhány nappal követi 
az ’Árpával érő’ körtét. Friss fogyasztásra javasolt, roppanó húsú, ízletes. Csak száraz években kövecsesedik és 
ritkán „szotyósodik”. Magasabb szárazanyag-, pektin- és C-vitamin tartalmával tűnik ki a korai fajták közül.

GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS- 
HOSSZ (MM) ALAKINdEx KOCSÁNY-

HOSSZ (MM)
KOCSÁNY-VASTAG-
SÁG (MM)

MAGOK 
SZÁMA (dB) TöMEG (G)

Átlag 43,5 1,01 28 2,9 7,16 44,83

A gyümölcs kicsi, inkább alma alakú (maliformis), héja középvastag, fénylő, szalmasárga alapszínen 
bordópiros vagy világosbarna fedőszínnel. Sűrű, de gyengén látható, zöld udvarú, bordópiros pontozott-
sággal rendelkezik. A fenti táblázat értékei jól mutatják a gyümölcsök kevésbé darabos méretét és tömegét.

‘Fehérvári körte’ morfológiai leírása

Gyümölcsalak nagyon zömök, konvex, középen a legszélesebb
Érés kicsivel az optimális érettség előtt
Érési idő extrém korai
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Termőképesség közepes-nagy
Alak egyöntetű
Szimmetria szimmetrikus
Méret kicsi
Kocsánymélyedés igen sekély
Kocsányvastagság vastag
Kocsány szöge 10-45°
Alapszín zöldessárga
Fedőszín-borítottság nagy
Fedőszín piros
Fedőszín jellege főleg pöttyös
Rozsdabevonat kicsi
Csészemélyedés zárt
Kocsányhossz közepes
Hús színe sárgásfehér
Magszám 6-10 db (7,16 telt mag) 7 mm

Faalak felálló
Alany vadkörtére oltott
Varasodás fán-levélen az egész fán kb. 25-30%
Varasodás gyümölcsön néhány folt, kevesebb 1%
Varasodás 1-3 éves részen néhány folt, kevesebb 1%
Tűzelhalás nincs

Gyenge növekedésű fajta, meglehetősen kevés elágazást képez, ugyanakkor szabályos koronát nevel. Vad-
körtemagonc alanyon is mérsékelt növekedést mutat. Termőképessége tápanyagban gazdag talajon jó, de szá-
razságra érzékeny. Alternanciára kevésbé hajlamos. Virágzási erélye jó, de korai virágzású, így egyes években 
fagykár érheti. Parthenokarpiára gyengén hajlamos. Jó pollenadó, többek között megfelelően termékenyíti a 
’Piroska körtét’, a ’Köcsög körte VK3’ fajtát és a ’Mézes’ körtét (IVÁNCSICS, 1998). A fajta a betegségeknek 
többnyire jól ellenáll, varasodásra nem, vagy csak kevésbé hajlamos. ökológiai gazdálkodásba vonható.

SOLYMÁRI CUKOR

Ugyancsak egy extrém korai és kis gyümölcsméretű fajta.

GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS-
HOSSZ
(MM)

ALAKINdEx KOCSÁNY-
HOSSZ (MM)

KOCSÁNY- 
VASTAGSÁG  
MM)

MAGOK 
SZÁMA
(dB)

TöMEG 
(g)

Átlag 34,8 0,93 29,9 2,62 6,83 31,08

A gyümölcsméret a ’Fehérvári körtéhez’ képest még kisebb. Alma (maliformis) vagy körte alakú (pyriformis), 
világos, szalmasárga alapszínű, gyengébben színeződő, mosolygós fajta. Száraz évben kövecsesedésre hajla-
mos, valamint, ahogyan a fotó is mutatja, könnyen „szotyósodik”. Mindezek által kevésbé ajánlott friss fogyasz-
tásra, ugyanakkor feldolgozásra kitűnően alkalmas, párlata is jó minőséget biztosíthat. 
 

MODELL A TERMESZTETT RÓZSA (ROSA HYBRIDA HORT.) TERMÉSDEKORA-
TIVITÁSÁNAK  
OBJEKTÍV ÉRTÉKELÉSÉRE 
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’Solymári cukor’ morfológiai leírása

Gyümölcsalak nagyon zömök, konvex, középen a legszélesebb
Érés optimális érettségben
Érési idő extrém korai
Termőképesség igen nagy
Alak enyhén változó alak
Szimmetria szimmetrikus
Méret nagyon kicsi
Kocsánymélyedés mély
Kocsányvastagság közepes
Kocsány szöge 10-45°
Alapszín zöldessárga
Fedőszín- borítottság kicsi-közepes
Fedőszín piros
Fedőszín jellege főleg pöttyös
Rozsdabevonat hiányzik
Csészemélyedés teljesen nyitott
Kocsányhossz közepes
Hús színe sárgásfehér
Magszám 6-10 db (6,83 telt mag) 7 mm

KOCSISNÉ (2003) a ’Solymári cukor’ fajtát középkései virágzásúnak írta le (04. 18. fővirágzás kezdete tíz 
év átlagában Keszthely, 1995-2005). A fa meglehetősen érzékenyen reagál az évjárathatásra, virágzási erélye 
közepes vagy gyenge. A virágok kötődési hajlama szintén a keszthelyi vizsgálatokra támaszkodva gyenge vagy 
egyes években közepes. Termése jellemzően július közepétől érik. Termőlevelenként 1,12 telt magszámot és 
átlagosan 0,88 léha magszámot figyeltek meg. A gyümölcsmérettel kapcsolatban felvett keszthelyi adatok nagy 
hasonlóságot mutatnak a fertődi vizsgálatokkal.

Faalak szétterülő
Alany vadkörtére oltott
Varasodás fán-levélen néhány pötty, kevesebb 1%
Varasodás gyümölcsön nincs szimptóma
Varasodás 1-3 éves részen nincs szimptóma
Tűzelhalás nincs

A fajta vadkörtemagonc alanyon nem mutat túlzott növekedési erélyt, kevésbé felfelé törekvő, inkább jel-
lemzően szétterülő koronával rendelkezik. Fája jó termőhelyen többnyire egészséges, varasodásra kevésbé 
hajlamos. A fajta számos jó tulajdonsággal rendelkezik, de a gyümölcs igen kicsiny mérete, valamint a gyors 
túlérés miatt a jövőben leginkább nemesítési alapanyagként szolgálhat.

SÁRKöRTE

Kevésbé ismert fajta, nem szerepel a Keszthelyen vizsgálatba vett fajták jegyzékében sem. Alakra pyriformis, 
méretét tekintve nagyobb, olykor szép, darabos. A fotója jól mutatja, ahogyan a magház körül szotyósodásra 
hajlamos. Kövecsesedést is jellemzően a magház körül mutat, leginkább száraz időjárás esetén. 
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GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS-
HOSSZ
(MM)

ALAKINdEx
KOCSÁNY-
HOSSZ 
(MM)

KOCSÁNY- 
VASTAGSÁG 
(MM)

MAGOK 
SZÁMA
(dB)

TöMEG (G)

Átlag 79,9 1,23 37,41 2,83 5,83 146,6

SERESS (2015) kutatásai által értesülhetünk arról, hogy ősi gyümölcsfajtáink magángyűjteményekben, az ún. 
„tündérkertekben” élnek tovább. A gyűjteményeket magánszemélyek vagy természetbarát közösségek hozzák 
létre. Országunkban és Erdélyben is számos található (például dunaszigeten Varga és Iváncsics közreműködé-
sével létesített, az Erdei Iskola mellett a Pisztráng Kör Egyesület gondozásában található tündérkert), valamint a 
Sárkörtét őrző Kovács Gyula pórszombati erdész tündérkertje. KOVÁCS (2015) elmondása szerint egyes fajták 
jobban tűrték az időjárás szélsőségeit, példa erre a franciák Szent Márton körtéje, amelyről füvészkönyv írt az 
1500-as évek közepén, miszerint Szent Márton hozta Pannóniából Toulouse-ba. Feltehetően a ’Kármán körtéről’ 
van szó, ugyanakkor a történelmi időkből elsők között fennmaradt körtefajta a ’Sárkörte’ is, az 1250-es évekből.

Gyümölcsalak zömök, konkáv, középen a legszélesebb
Érés optimális érettség
Érési idő nagyon korai
Termőképesség magas, rendkívül magas
Alak egyöntetű
Szimmetria szimmetrikus
Méret közepes
Kocsánymélyedés sekély
Kocsányvastagság közepes
Kocsány szöge 10-45°
Alapszín zöld
Fedőszín- borítottság közepes
Fedőszín rózsa
Fedőszín jellege csíkos
Rozsdabevonat kicsi-közepes
Csészemélyedés részben nyitott
Kocsányhossz hosszú
Hús színe sárgásfehér
Magszám 6-10 db (5,83 telt mag) 9 mm

A fajta fája és gyümölcse is karakteres, jól elkülöníthető. A faalak egyöntetű, jó termőhelyen egyenletesen, 
arányosan növekvő. A gyümölcs érdekessége, hogy a sárga alapszínen gyakran csíkos fedőszínnel (pirosas, ró-
zsaszín) tetszetős termést ad. A gyümölcs többnyire egyöntetű, szép, darabos, a gyümölcskocsány hosszú. Húsa 
bár meglehetősen gyorsan túlérő, miként a korai fajtákra jellemző, ugyanakkor frissen zamatos, színe sárgásfehér.

Faalak felálló
Alany vadkörtére oltott
Varasodás fán-levélen varasodás jelenléte kevesebb 5%
Varasodás gyümölcsön néhány folt kevesebb 1%
Varasodás 1-3 éves részen néhány folt kevesebb 1%
Tűzelhalás nincs
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A fertődi gyűjteményben a vadkörtemagoncra oltott fajta egészséges, az időjárás viszontagságainak és a 
legtöbb betegségnek, valamint kártevőnek jól ellenállt. Varasodásra nem hajlamos. A tűzelhalás baktériumos 
fertőzés mindeddig nem támadta meg.

MOSOLYGÓS KöRTE

Azokhoz a nyáron érő fajtákhoz tartozik, amelyek mérete nagyobb, darabosnak mondható, így egyben piacosabb, 
valamint szépen színesedő, valóban „mosolygós” fajta.

GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS-
HOSSZ (MM) ALAKINdEx KOCSÁNY-

HOSSZ (MM)
KOCSÁNY-VAS-
TAGSÁG (MM)

MAGOK SZÁMA
(dB)

TöMEG 
(g)

Átlag 66,9 1,40 29,16 2,63 5,91 62,16

A keszthelyi génbankban szintén őrzik ezt a fajtát, amelyet APOSTOL 1981-ben Szentendrén gyűjtött be. Azon-
nali friss fogyasztásra vagy rövidebb idejű tárolásra alkalmas (IVÁNCSICS, 1998). Alacsonyabb szárazanyag-tar-
talma miatt élelmiszeripari feldolgozásra kevésbé javasolható. Zöld, majd érve szalmasárga alapon pirosra színező-
dő. Héja vastag, kemény és sima; húsa fehér, olvadó, bőlevű, édes-savas, kevésbé vagy nem szotyósodó.

Gyümölcsalak közepes konkáv, alul a legszélesebb
Érés optimális érettség
Érési idő nagyon korai
Termőképesség közepes
Alak egyöntetű
Szimmetria szimmetrikus
Méret kicsi
Kocsánymélyedés a gyümölcshús folytatása
Kocsány astagság közepes
Kocsány szöge 10-45°
Alapszín fehéreszöld
Fedőszín- borítottság nagy
Fedőszín piros
Fedőszín jellege csíkos
Rozsdabevonat kicsi-közepes
Csészemélyedés teljesen nyitott
Kocsányhossz közepes
Hús színe sárgásfehér
Magszám 6-10 db (5,91 telt mag) 7 mm

A fája középerős vagy erős növekedést mutat, nem túl sűrű, szabályos koronát nevel. Meglehetősen későn vi-
rágzik, így jobban elkerüli a kora tavaszi fagyokat, ennek ellenére terméskötődése nem kiegyensúlyozott, csak jó 
pollenadóval együtt terem megfelelően, mert a fán meglehetősen kevés virágot hoz, virágzási erélye gyengébb 
(KOCSISNÉ és IVÁNCSICS, 2012). Parthenokarpiára a fenti fajtáknál jobban hajlamos (4%). Meglehetősen jó 
pollenadó, kiválóan termékenyíti többek között az ’őszi körtét’ és a ’Piroska körtét’.

Faalak lógó
Alany vadkörtére oltott
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Varasodás fán-levélen varasodás jelenléte kevesebb 5%
Varasodás gyümölcsön nincs szimptóma
Varasodás 1-3 éves részen nincs szimptóma
Tűzelhalás nincs

A fán, a leveleken mutatkozó varasodás nem minden esetben terjed át a gyümölcsökre. Többnyire egész-
séges, kevésbé érzékeny fákat kapunk. Mind vadkörtemagonc alanyon, mind ’Provence BA 29’ birs alanyon 
megfelelő affinitást és növekedést tapasztaltunk (IVÁNCSICS és VARGA, 2012).

KIRÁLY KöRTE 

A Cordus által leírt ’Király körte’ (’Königsbirn’) a ’Téli Kálmán’ (’Téli Kármán’) körtével azonos (RAPAICS, 1940). 
Erről számol be NAGY-TÓTH (2006) is Régi erdélyi körték és más gyümölcsök című könyvében.

GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS 
HOSSZ. (MM) ALAKINdEx KOCSÁNY-

HOSSZ. (MM)
KOCSÁNY-VAS-
TAGSÁG (MM)

MAGOK 
SZÁMA (dB)

TöMEG 
(g)

Átlag 73,7 1,31 40,25 4,42 5,41 97,7

Valóban meglepő a ’Király körte’ és a jól ismert ’Kármán körték’ közötti hasonlóság. A Paloznak Mandula 
utcában ma is megtalálható és jól termő ’Kármán körte’ termését a ’Király körte’ termésével összehasonlítva 
elmondható, hogy azonos fajtáról van szó. Ezt támasztja alá, hogy a Mosonmagyaróváron ’Provence BA 29’ 
alanyon nevelt ’Kármán’ vagy úgynevezett ’Kálmán körte’ termése szintén nagyfokú hasonlatosságot mutat az itt 
látható ’Király körtével’, bár az korábban érik. Fent nevezett körték érési ideje eltérő lehet. Korábban érő változa-
taik szintén ismertek. Többnyire szeptemberben, míg más, úgynevezett téli változatok október hónapban érnek.

Gyümölcsalak közepes, konkáv, alul a legszélesebb
Érés optimális érés előtt
Érési idő nagyon korai
Termőképesség kicsi
Alak egyöntetű
Szimmetria szimmetrikus
Méret közepes
Kocsánymélyedés gyümölcshús folytatása
Kocsányvastagság vastag
Kocsány szöge 10-45°
Alapszín zöld
Fedőszín-borítottság nagy
Fedőszín piros
Fedőszín jellege főleg pöttyös
Rozsdabevonat kicsi-közepes
Csészemélyedés teljesen nyitott
Kocsányhossz hosszú
Hús színe fehér
Magszám 6-10 db (5,41 telt mag) 7 mm
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A ’Király körte’ szeptember második felétől Fertődön megfelelő érettséget mutatott, majd október közepétől 
túlérett állapotba került. Mivel a gyümölcshús kásás állagúvá válhat, ezért friss fogyasztása kizárólag megfelelő 
érettségben történhet, illetve azonnali feldolgozásra szorul.

Faalak felálló
Alany vadkörtére oltott
Varasodás fán-levélen varasodás jelenléte kevesebb 5%
Varasodás gyümölcsön nincs szimptóma
Varasodás 1-3 éves részen nincs szimptóma
Tűzelhalás nincs

Fája ellenálló, meglehetősen erős növekedésű, általában a nyári, illetve nyár végén érő körték közül a leg-
nagyobb koronát neveli. Betegségekkel szemben többnyire ellenálló, kivételnek mondható az általunk vizsgált 
varasodás, hiszen közismerten a leveleken gyakran jelennek meg varas foltok, de elmondható, hogy a fertőzés 
nem minden évben terjed át a gyümölcsökre.

VÉRBELŰ

Számos vérbelű körte ismert, amelyet vagy „pirosbelűnek” mondanak, de Keszthelyen őriznek ’Ferenc vérbélűt’ is 
stb. A piros jelző használata Erdélyre jellemző, míg a vér jelző a mai Magyarország termőhelyein terjedt el. Erdély-
ben a vörös bor inkább „piros bor”. Az erdélyi, énlakai gyümölcsnemesítő Szávai Márton híres gyűjteményében is 
’Pirosbelű’ fajta található (JANCSÓ, 2014).

GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS 
HOSSZ. (MM) ALAKINdEx KOCSÁNY-

HOSSZ. (MM)
KOCSÁNY-VAS-
TAGSÁG (MM)

MAGOK 
SZÁMA (dB)

TöMEG 
(g)

Átlag 52,7 1,01 36,91 2,82 6,16 71,5

Termése 5 cm gyümölcshosszúsággal jellemezhető, így kisebb, kevésbé darabos. Virágzási erélye közepes 
vagy azt olykor meghaladó (Keszthelyen kilenc év átlagában: 3,56) (KOCSISNÉ, 2006). 

Gyümölcsalak nagyon zömök, egyenes, középen a legszélesebb
Érés optimális érettség
Érési idő nagyon korai
Termőképesség kicsi
Alak egyöntetű
Szimmetria szimmetrikus
Méret kicsi 
Kocsánymélyedés mély
Kocsányvastagság közepes
Kocsány szöge 10-45°
Alapszín zöld
Fedőszín-borítottság nagy
Fedőszín piros
Fedőszín jellege főleg pöttyös
Rozsdabevonat kicsi-közepes
Csészemélyedés részben nyitott
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Kocsányhossz hosszú
Hús színe rózsaszínes
Magszám 6-10 db (6,16 telt mag) 9 mm

A virágszirmok fehérek, rózsaszín szegéllyel, általában a virágban 19 a portokok száma, a bibék száma a 
rózsavirágúakra jellemzően 5 db. A szabadon álló virágok terméskötése gyakran gyenge. Keszthelyen alacsony, 
3%-os kötődés mutatkozott két fa esetében, de más termőhelyen bővebb és kiegyensúlyozottabb termésho-
zásról számoltak be. A Keszthelyen őrzött ’Ferenc vérbélű’ körte átlagos gyümölcshosszúsága 56,8 mm és a 
gyümölcstömeg 90,6 g, jól látható, hogy a Fertődön őrzött ’Vérbelű’ körte kisebb gyümölcsű fajta (KOCSISNÉ, 
2006).

Faalak felálló
Alany vadkörtére oltott
Varasodás fán-levélen fertőzés az egész fán kb. 10-15%
Varasodás gyümölcsön néhány folt kevesebb 1%
Varasodás 1-3 éves részen néhány folt kevesebb 1%
Tűzelhalás nincs

A vérbélű körték fája meglehetősen erős csúcsdominanciával rendelkezik, így fiatalon figyelni kell a lehet-
séges „kikönyököltetésre”, a csúcsdominancia eltérő úton megvalósítható csökkentésére, akkor előbb fordítható 
termőre. A varasodás esetében magasabb fertőzöttséget találtak Fertődön a fák levelein, viszont a gyümölcsö-
kön csupán néhány folt, kevesebb, mint 1% adódott.

SZüCSI KöRTE I.

A szűcsi körték közül a ’Szűcsi őszi III.’ tájfajta leírása több szakcikkben szerepel. Ezt a fajtát Brózik gyűjtötte be 
1980-ban, Szűcsi községben, majd a keszthelyi azonosítás során diel-szerűnek találták, ugyanakkor a fa lombo-
zata mégsem azonos a ’diel vajkörte’ lombozatával (BRÓZIK, 1993).

GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS 
HOSSZ. (MM) ALAKINdEx KOCSÁNY-

HOSSZ. (MM)
KOCSÁNY-VAS-
TAGSÁG (MM)

MAGOK 
SZÁMA (dB)

TöMEG 
(g)

Átlag 98 1,21 19 7 6,55 280,2

ismeretes még a ’Szűcsi körte II.’ és a ’Szűcsi Körte IV.’ is, valamint a ’Szűcsi körte Bore’ típusa és a ’Szűcsi 
szegfű’ körte is. Minden esetben nagyobb méretű gyümölcsökről van szó, a termés mérete általában megfelelő, 
darabos. Küllemileg gyakran éretlenül zöld, és lassan sárguló, esetleg előfordul, hogy a termés java zöld marad, 
kevésbé színesedő. A gyümölcshús általában nem illatos, a héj vastag és parás bevonatú, szívós. Többnyire 
gyengén leves. 

Gyümölcsalak zömök, egyenes, középen a legszélesebb
Érés optimális érettség előtt
Érési idő középkorai
Termőképesség nagy 
Alak egyöntetű
Szimmetria kissé aszimmetrikus
Méret nagy
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Kocsánymélyedés a gyümölcshús folytatása
Kocsányvastagság vastag
Kocsány szöge nagyobb 45°
Alapszín zöldessárga
Fedőszín-borítottság hiányzik
Fedőszín hiányzik
Fedőszín jellege hiányzik
Rozsdabevonat közepes
Csészemélyedés részben nyitott
Kocsányhossz rövid
Hús színe sárgásfehér
Magszám 6-10 db (6,55 telt mag) 9 mm

Friss fogyasztásra a durvább külleme miatt kevésbé alkalmas, inkább feldolgozásra való. A ’Szűcsi őszi 
III.’ szárazanyag-tartalma 19%, összes savtartalma 0,3%, pektin 0,35%, C-vitamin-tartalma 6,5 mg/100 g. A 
szűcsi körték jellemzően őszi érésű fajták. Termésbiztonságuk csapadékosabb helyen megfelelő. Virágzá-
si erélyük jó. Középidőben virágoznak, így általában könnyebben termékenyülnek és maguk is jó pollenadók. 
Parthenokarpiára általában csak gyengén hajlamosak (a ’Szűcsi őszi III.’ 2,3%-os hajlamot mutatott Keszthe-
lyen) (IVÁNCSICS, 1998).

Faalak felálló
Alany vadkörtére oltott
Varasodás fán-levélen fertőzés az egész fán kb. 10-15%
Varasodás gyümölcsön néhány folt kevesebb 1%
Varasodás 1-3 éves részen néhány folt kevesebb 1%
Tűzelhalás nincs

Fájuk általában erőteljesen fejlődő, kezdetben felfelé törekvő. Mind vadkörtére oltva, mind pedig ’Provence 
BA 29’ birs alanyon szépen fejlődik, jól terem. Mivel nem piacos fajta, ezért feldolgozásra szorul, ökológiai ter-
mesztésre, továbbá élelmiszeripari célból továbbnemesítésre ajánlott.

EGRI KöRTE C/2

Elsők között BERECZKI (1899) hívta fel a figyelmet az ’Egri körtére’ kifejtve, hogy nem azonos a ’Virgouleuse’ 
fajtával, amelyhez hasonlították. Később ANGYAL (1926) és HORN (1941) munkáiban is különálló fajtaként sze-
repel, majd MOHÁCSY és PORPÁCZY (1958) szintén megerősítették a tényt, hogy az ’Egri körte’ különálló fajta, 
amely előnyös tulajdonságokkal rendelkezik. Jó asztali és piaci minőségűnek írták le. A Keszthelyen fenntartott 
’Egri körte C/2’-es fajta begyűjtését Nagy d-né 1985-ben a Budaörs-Kamaraerdő C tábla 2. sorából végezte el: 
nevét innen nyerte. A fajta Újfehértó és Keszthely mellett később Mosonmagyaróváron és Fertődön is szaporításra 
került.

GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS 
HOSSZ. (MM) ALAKINdEx KOCSÁNY-

HOSSZ. (MM)
KOCSÁNY-VAS-
TAGSÁG (MM)

MAGOK 
SZÁMA (dB)

TöMEG 
(g)

Átlag 80,5 1,41 17,08 3,63 6,25 149,25

Ahogyan a leíró táblázat mutatja, a termés nagyobb, igazán darabos, piacos. A szép pyriformis alak 
halványzöld, frissességet sugárzó színnel társul. Az ’Egri körte’ jellemzően a duna-Tisza köze, illetve a Ti-
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szántúl gyümölcse, így a dunántúlra történt adaptációk kevésbé sikeresek a ’Kieffer’ körtéhez, ’Mogyoródi 
óriáshoz’ és a ’Magyar kobak’ körtéhez hasonlóan, mert ezek a fajták a hidegebb időjárásban, a kötöttebb 
talajokon kevesebb termést hoznak, tehát jellemzően az Alföld és Észak-Magyarország egyes termőhelyeit 
kedvelik. 

Gyümölcsalak közepes, egyenes, középen a legszélesebb
Érés optimális érettség előtt
Érési idő kései
Termőképesség közepesen nagy
Alak egyöntetű
Szimmetria szimmetrikus
Méret kicsi-közepes
Kocsánymélyedés a gyümölcshús folytatása
Kocsányvastagság vastag
Kocsány szöge 10-45°
Alapszín zöld
Fedőszín-borítottság hiányzik
Fedőszín hiányzik
Fedőszín jellege hiányzik
Rozsdabevonat kicsi-közepes
Csészemélyedés teljesen nyitott
Kocsányhossz rövid
Hús színe zöldesfehér
Magszám 6-10 db (6,25 telt mag) 11 mm

A gyümölcs megfelel friss fogyasztásra, valamint rövid tárolás után is alkalmas lehet gyümölcs darabos fél-
termék (pulp) készítésére, a hosszabb tárolás során viszont ráncosodik. Magasabb pektintartalmú (0,35-0,4%), 
így lekvárnak, gyümölcsíznek megfelelő (IVÁNCSICS, 1995). Párlatai, kellő odafigyeléssel, jó minőséget bizto-
sítanak. ’Provence BA 29’ birs alanyon is megél, de jóval kisebb koronát nevel és kevesebbet terem. Vadkörte-
magonc alanyon érzi igazán jól magát. Az ’Egri körte C/2’ virágzása korai, érése viszont ennek ellenére késői: 
jellemzően őszi körte, ahogyan hozzá hasonlóan megfigyeléseink szerint a ’Magyar kobak’, ’őszi körte’, ’Lőrinc 
kovács’ és a ’Szűcsi körte III.’ fajtákra szintén ez a jellemző.

Faalak szétterülő
Alany vadkörtére oltott
Varasodás fán-levélen fertőzés az egész fán kb. 10-15%
Varasodás gyümölcsön néhány folt kevesebb 1%
Varasodás 1-3 éves részen néhány folt kevesebb 1%
Tűzelhalás nincs

Fája erős, általában egészséges. A varasodás inkább a lombon található, későbbi érése ellenére is csak kis 
mértékben figyelhetők meg varas foltok a gyümölcsökön. ökológiai termesztésbe javasolható fajta. 
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DATA COLLECTION AT THE pEAR GENE BANK of NARIC FRUITCULTURE RESEARCH STATION 
FERTŐD

VARGA, J.1, BÉKEFI, ZS.2,  IVÁNCSICS, J.3

1 NARIC Fruitculture Research Institute Fertőd Research Station, Sarród
2 NARIC Fruitculture Research Institute Érd Research Station, Budapest
3 University of Széchenyi, Győr, Faculty of Agricultural and Food Sciences, Mosonmagyaróvár

E-mail: varga.jeno@fruitresearch.naik.hu
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SUMMARY

In spring 2002, a pear gene bank accessions has been established at our research station. This collection (480 
accessions) originates from the research station Újfehértó: due to the threatening erwinia infection it had to be 
duplicated in Fertőd. The number of accessions is increasing due to some national and international collecting 
trips. The number of accessions at the gene bank of Fertőd is currently more than 500.

In order to identify accessions and avoid mislabeling descriptions of the accessions by most recent international 
methods is necessary. In our article we aimed at presenting detailed phenotypic descriptions of the most valuable 
pear accessions originating from the Carpathian Basin. By continuing this work we would like to characterize more 
accessions and establish a database. In this paper we present eight accessions: ’Fehérvári körte’, ’Solymári cu-
kor’, ’Sárkörte’, ’Mosolygós körte’, ’Király körte’, ’Vérbelű’, ’Szücsi körte I.’, ’Egri körte C/2’. We hope that our work 
can provide useful information for the breeding activity and the ecological cultivation.

TABLES AND FIGURES

FIGURE 1. ’Fehérvári körte’ fruits, appearance and morphology of core
FIGURE 2. ’Solymári cukor’ fruits, appearance and morphology of core
FIGURE 3. ’Sárkörte’ fruits, appearance and morphology of core
FIGURE 4. ’Mosolygós körte’ fruits, appearance and morphology of core
FIGURE 5. ’Király körte’ fruits, appearance and morphology of core
FIGURE 6. ’Vérbelű’ fruits, appearance and morphology of core
FIGURE 7. ’Szücsi körte I.’ fruits, appearance and morphology of core
FIGURE 8. ‘Egri körte C / 2’ fruits, appearance and morphology of core
TABLE 1. Parameters of fruits
TABLE 2. Morphological characteristics of fruits
TABLE 3. Observation of plant protection
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A lelevelezés idejének HATÁsA vörösborszőlő-fAjTÁkrA

fAzekAs isTvÁn, nAGY ATTilA, bÁlo borbÁlA
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A kezelések elvéGzésének időponTjAi                                                                                             1. táblázat  

ÉV

VL IDEjE ZSL IDEjE

 

turán

turán  

2007 5. 30. 8. 10.  
2008 5. 28. 8. 07.

vizsGÁlT évek, fAjTÁk szüreTi időponTjAi                                                                               2. táblázat 
fAjTA 2007 2008

  10. 11.
 10. 11.

turán   
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eredMénYek és MeGviTATÁsUk

le él el let

a             a 
               

   a             -
 

ter és e sé

a         a    -
             

               
eredmény.

A lelevelezés HATÁsA A levélfelüleT (M2/M2; M2/Tőke) AlAkUlÁsÁrA                                       3. táblázat  

KEZELÉS

levélfelüleT (M2/M2) levélfelüleT (M2/Tőke)
2007 2008 2007 2008

 tur.  tur.  tur.  tur.

zsl 1,5 1,62 1,53 1,36
l 1,53 1,37 1,56 1,38

sz a a1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
          

A lelevelezés HATÁsA A TerMésMennYiséG (kG/Tőke) AlAkUlÁsÁrA                                                 4. táblázat 

KEZELÉS

TerMésMennYiséG (kG/Tőke)
2007 2008

 turán  turán

zsl 2,58 2,27 3,27 3,25
l 0,75 1,83 1,26 1,18 2,81

sz a a1 n.s. n.s. n.s.
          

A lelevelezés HATÁsA A fürTÁTlAGTöMeG (G) AlAkUlÁsÁrA                                                                 5. táblázat 

KEZELÉS

fürTÁTlAGTöMeG (G)
2007 2008

 turán  turán

zsl 216,32
l 61,63 157,02 115,53

sz a a1 n.s. n.s. n.s. n.s.
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A lelevelezés HATÁsA A boGYÓÁTlAGTöMeG (G) AlAkUlÁsÁrA                                                                 6. táblázat 

KEZELÉS

fürTÁTlAGTöMeG (G)
2007 2008

 turán  turán

zsl 1,33 1,87 1,53 1,83 2,00
l 1,32 1,85 1,65 1,61 2,81

sz a a1 n.s. n.s. n.s. n.s.
          

A lelevelezés HATÁsA A MUsT refrAkciÓ %-ÁnAk (%) AlAkUlÁsÁrA                                                              7. táblázat 

KEZELÉS

refrAkciÓ %
2007 2008

 turán  turán

zsl 23,15 23,78
l 20,38

sz a a1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
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A lelevelezés HATÁsA A MUsT TiTrÁlHATÓ sAvTArTAlMÁnAk (G/) AlAkUlÁsÁrA                                   8. táblázat 

KEZELÉS

TiTrÁlHATÓ sAvTArTAloM (G/l)
2007 2008

 turán  turán

zsl 7,07 7,35 5,80
l 7,70 6,15 7,62 7,60 5,62

sz a a1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
          

A lelevelezés HATÁsA A MUsT pH-jÁnAk AlAkUlÁsÁrA                                                                              9. táblázat 

KEZELÉS

pH
2007 2008

 turán  turán

zsl 3,21 3,10 3,76 3,20 3,10 3,71
l 3,20 3,55 3,03 3,57

sz a a1 n.s. n.s. n.s. n.s.
          

A lelevelezés HATÁsA A MUsT összes polifenol-TArTAlMÁnAk (MG/1G boGYÓ) AlAkUlÁsÁrA          10. táblázat 

KEZELÉS

összes polifenol-TArTAloM (MG/1G boGYÓ)
2007 2008

 turán  turán

zsl 2,026 2,802 2,005 2,572 6,320
l 2,615 6,310

sz a a1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
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A lelevelezés HATÁsA A MUsT AnTociAnin-TArTAlMÁnAk (MG/1 G boGYÓ) AlAkUlÁsÁrA                11. táblázat 

KEZELÉS

összes polifenol-TArTAloM (MG/1G boGYÓ)
2007 2008

 turán  turán

zsl 1,511 1,830 2,008 5,283
l

sz a a1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
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TAbles And fiGUres

TABLE 1. t    
TABLE 2. e        
TABLE 3. t         m2 2  2  
TABLE 4. t         
TABLE 5. t           
TABLE 6. t           
TABLE 7. t           
TABLE 8. t           
TABLE 9. t          
TABLE 10. t             
TABLE 11. t            

irodAloMjeGYzék

1. aze as    t         b   
e  b

2. att   ber zzo   ar  s  o  s   e             
   s  a   e     

3. la    a ar   ra s   l  ll a s    oo be  b    o        
          Vitis vinifera  a     r   

 la   e art  a  s tters   ar es  a  br er    t         
      sa

5. tr er   l ett   alle ro   e t ar   o  s   e         
     s  Vitis vinifera l  a     r   

6. oblet   a ol as o elos   o ell  s  z e el    e   e    a -
   l   r  s  z   o       

7. oz a    a     a     a   b
8. ollat   a ll re                s   

 s   e         s   o       
 all ott  a  att   o  s   e            

    a   e    
10. o  s  asal  l  ber zzo   ar  s  tr er    e         

    a   e    
11. o  s  ber zzo   ar  s  l bell    e             

    Vitis vinifera l   a     r  
12. s art  r  rob so    s    a       a
13. tar a la    to a    o , s., d a o       e  l  r         

 Vitis vinifera l     a   e    
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HATÉKONY INNOVÁCIÓS MEGOLDÁSOK A SZŐLŐOLTVÁNY-ELŐÁLLÍTÁSBAN

SZABÓ PÉTER, KOCSIS LÁSZLÓ, PUPOS TIBOR, ÁBEL ILDIKÓ, KOVÁCS BARNABÁS,
VESZELKA MIHÁLY
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ALANYVESSZŐRŐL TöRTÉNŐ RÜGYEK ELTÁVOLÍTÁSA (VAKÍTÁS) – KONVENCIONÁLIS ÉS INNOVATÍV 
TECHNOLÓGIA KöLTSÉGELEMEINEK öSSZEHASONLÍTÁSA (1000 DB VESSZŐ)                         1. táblázat  

MEgnEVEZéS MÉRTÉKEGYSÉG
KonVEncIonÁLIS  
TECHNOLÓGIA (KÉZZEL 
TöRTÉNŐ VAKÍTÁS)

INNOVATÍV 
tEcHnoLógIA
(GÉPPEL TöRTÉNŐ VAKÍTÁS)

 0,55
b    0  

  
é  0 2384 
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A KONVENCIONÁLIS ÉS INNOVATÍV OLTÁSI TECHNOLÓGIÁK KöLTSÉGELEMEINEK öSSZEHASONLÍTÁSA 
(1000 DB OLTVÁNY)                                                                                                                              2. táblázat  

MEgnEVEZéS MÉRTÉKEGYSÉG

KonVEncIonÁLIS 
tEcHnoLógIA

INNOVATÍV 
tEcHnoLógIA
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  8,00 1,11
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A KONVENCIONÁLIS ÉS INNOVATÍV ELŐHAjTATÁSI TECHNOLÓGIÁK KöLTSÉGELEMEINEK öSSZEHA-
SONLÍTÁSA (1000 DB OLTVÁNY)                                                                                                               3 táblázat  

MEgnEVEZéS MÉRTÉKEGYSÉG

KonVEncIonÁLIS 
tEcHnoLógIA

INNOVATÍV 
tEcHnoLógIA

 a
Perlit

 b   

 0,33 0,33
a  10 000 0

 484 484 242
é  0 0 0

10 484 1084 242 



48 � kertgazdaság 2018. 50. (3) szőlőlészet és borászat

 a          
             

e         
a        

 szab          
                

 
a             

          a   
             
     a         

     

s olázás 

           
       

              
    

a             
   a       a   

              
    a         a    

          
  a        a   

            
       

         
 

a              ). 
a          

     b ttaro     lore zo    ra   

2. ÁBRA a      



kertgazdaság 2018. 50. (3) � 49 szőlészet és  borászat

a              
       t       

             
ro a    
a            

 e      szab   szab   szab  
   szab   a          

     e      
   a    ara     

ara ta              
          

        
             

         
 z         

ahogy a            
           

             
          
             

           
                

                a    
          

a            
   a           

             
     a     

  
           

       a    
              

             
   

A KONVENCIONÁLIS ÉS INNOVATÍV ISKOLÁZÁSI TECHNOLÓGIA KöLTSÉGELEMEINEK öSSZEHASON-
LÍTÁSA (1000 DB OLTVÁNY)                                                                                                                  4. táblázat  

MEgnEVEZéS MÉRTÉKEGYSÉG

KonVEncIonÁLIS
tEcHnoLógIA
(ISKOLÁZÁS SZABADföL-
DöN, BAKHÁTBAN)

INNOVATÍV 
tEcHnoLógIA 
(ISKOLÁZÁS ZÁRT TÉRBEN, 
TALAj NÉLKÜL)

  0
  3,33

a  30 000 10 000 
   2500 0 

  4840 2420 
é    

  12 420 
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AZ EGYES TECHNOLÓGIAI VÁLTOZATOK KöLTSÉGöSSZETÉTELE, %                                           5. táblázat  

MEgnEVEZéS
ANYAGKöLTSÉG GÉPKöLTSÉG MUNKAERŐ KöLTSÉG écS öSSZESEN

%
k1 3,8 34,8 0,0 100
k2 54,9 4,5 0,0 100
k3 4,1 30,5 0,3 100
k4 58,9 4,8 0,3 100

 49,4 0,0 23,1 100
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cream coloured) were used in the experiment, the control was uncovered. 
In the field we measured the soil temperature and the yield. During the laboratory analysis we examined the antioxidant 
capacity and polyphenol content.
We experienced a strong vintage effect and concluded that the color of the mulch did not influence the inner content 
values of the watermelon. despite this the usage of mulch between the rows is still recommended due to its many positive 
effects.

TABLES AND FIGURES

FIGURE 1. soil temperature measurements 2016, 2017
FIGURE 2. Yield in 2016, 2017
FIGURE 3. results of antioxidant capacity in 2016, 2017
FIGURE 4. Polyphenol values in 2016, 2017
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KÜLÖNBÖZŐ TAKARÓFÖLDEK-FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA ÉS 
HATÁSUK A TERMESZTETT CSIPERKEGOMBA HOZAMÁRA

SZUKÁCS GERGELY, GEÖSEL ANDRÁS

szent István egyetem, kertészettudományi kar, zöldség- és gombatermesztési tanszék

KULCSSZAVAK: kétspórás csiperke, takaróföld, tőzeg, Agaricus bisporus, eC, pH, szervesanyag

Az elmúlt 20 évben a világ gombatermesztésének rohamos növekedését figyelhettük meg. Ez a növekedés 
legnagyobb részben az ázsiai, azon belül is a kínai gombatermesztés fejlődésének köszönhető. Európában 
a kétspórás csiperkegomba (Agaricus bisporus) termesztésének van a legnagyobb hagyománya és legfejlet-
tebb technológiája, részben emiatt ez a világon a legnagyobb mennyiségben termesztett gombafajunk. 
az európai gombatermesztésben fokozódó gazdasági verseny miatt a versenyképesség fenntartása elengedhe-
tetlen a termesztők számára. A stagnáló friss gomba kereskedelmi árak miatt ez a versenyképesség az intenzív 
technológiák fejlesztésével, valamint a költségek csökkentésével oldható meg. A csiperkegomba termesztés-
technológiájának elengedhetetlen lépése a termesztőközeg (komposzt) takarása speciális takaróanyaggal. A 
takaróföld szerepe a termesztés során többrétű, nélküle termőtestek egyáltalán nem tudnának kifejlődni.
Elmondható azonban, hogy a termesztési gyakorlatban használt takaróföldek nincsenek kellő alapossággal 
megvizsgálva és összehasonlítva, csupán néhány tájékoztató adat áll a termesztők rendelkezésére. Szakiro-
dalmi adatok kapcsán is hasonló a helyzet, ugyanis sok az ellentmondás a takaróföldek termesztésre gyako-
rolt hatását illetően. Hazánkban 20 éve készült utoljára átfogó vizsgálat a termesztésben használt takaróföl-
dek minőségi jellemzőiről.
Munkánkban 7, a termesztésben használt takaróföldet elemeztünk először laboratóriumi mérések segítségé-
vel, majd később kisparcellás termesztési kísérletben követtük nyomon az elektromos vezetőképesség és a 
pH alakulását, továbbá mértük a különböző takaróföldekről szedett csiperkegomba mennyiségét. A kapott ho-
zamadatokat, összefüggés-vizsgálattal egyes takaróföld paraméterekhez kötöttük. Felvázoltuk a takaróföldek 
hatását a termesztés eredményességére. 

BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Az 1950-es évektől a csiperkegomba (Agaricus bisporus) termesztése világszerte növekedni kezdett (CHaNg, 
2005). Napjainkra a világon és Európában a legnagyobb mennyiségben termesztett gombafajjá vált. Így van ez 
hazánkban is, ahol a termesztett gomba több mint 90%-a csiperke (FruitVeB, 2017). 

Az egyre növekvő költségek és a piaci verseny következtében elengedhetetlenné vált a termesztési körül-
mények optimalizálása, intenzív termesztéstechnológiák kidolgozása. Ilyen intenzív termesztési technológia 
a csiperkegombáé is, amelynek nélkülözhetetlen technológiai lépése a termesztőközeg (gombakomposzt) 
takarása speciális takarófölddel, amelyen a termőtestek képződése zajlik. A takaróföld fő feladata a micélium 
generatív életszakaszának indukálása és a termőtestek rögzítése. Szerkezetéből adódóan nagy mennyisé-
gű víz megkötésére alkalmas, így a termőtest-növekedés szakaszában biztosítja a szükséges víz felvéte-
lét a micélium számára (OUDEN, 2016). A takaróföld felszínének egyenetlensége és kipárolgása kedvező 
mikroklimatikus környezetet teremt a primordium és később a kifejlett termőtest jó minőségéhez.

A takarás szükségességének felismerése csak lassan alakult ki a technológia fejlődése során. Erre a 
célra eleinte kőport alkalmaztak, amely nem bizonyult kellően hatékonynak, azonban az akkori elvárásoknak 
megfelelt (BALÁZS, 1979; GEÖSEL, 2016). A technológiai fejlődés során ezt váltotta fel a ma ismert speci-
ális takaróföld, amely általában többféle tőzegből és mészkőporból álló keverék (SZILI, 2008). Ezeknek a 
takaróföldeknek heterogén lehet a szerkezete és az összetétele, a bányászat helyétől és a hozzáadott egyéb 
anyagoktól függően (OUDEN, 2016). 

Elmondható azonban, hogy a takaróföldek ideális fizikai és kémiai paraméterei, azok hatása a gombák ter-
mőtest-fejlődésére és hozamára nem teljesen tisztázott. A különböző eredetű és árfekvésű takaróföldek össze-



kertgazdaság 2018. 50. (3) � 9 zöldség

hasonlítására az elmúlt 20 évben nem került sor, mindössze a termelők gyakorlati tapasztalatai és beszámolói 
alapján tudunk információkhoz jutni.

Már a régebbi szakirodalmak is úgy vélik, hogy a takaróföld optimális pH értéke valahol 5 és 8 között található, 
a gyakorlati tapasztalatok pedig a semleges irányába mutatnak (BALÁZS, 1979). A sokéves termesztésnek és 
gondos kutatómunkának köszönhetően napjainkra ez az érték olyannyira kis intervallumra szűkült, hogy a friss 
szakirodalmak a takaróföld optimális pH értékét 7,5-7,6 közé teszik, melynek beállítása cukorgyári mésziszappal 
történik (GYŐRFI, 2010). Külföldi szakirodalmak szerint a 7 alatti pH érték nagyban növeli a zöldpenész fertőző-
dés kockázatát a termesztés során (OUdeN, 2016).

a takaróföld elektromos konduktivitásának (eC) nagyon fontos szerepe van a gombatermesztés során. Meg-
határozó lehet abban is, hogy alkalmas-e egyáltalán az anyag csiperkegomba takarására, ugyanis a magas 
oldható sótartalom negatív hatással lehet a termőtestek formájára. A termesztés során a só a takaróföldben ak-
kumulálódik, ami az elektromos vezetőképességre is hatással van (JARIAL et al., 2005). A szakirodalmi források 
szerint az optimális takaróföld sótartalmának alacsonynak kell lennie (HaYes, 1981). a legfrissebb kutatások 
szerint az 5 mS/cm EC értékű takaróföld sem okoz semmiféle problémát, azonban késlelteti a tűfejképződést. 
Másrészről viszont a magasabb EC érték magasabb ozmotikus értéket is jelent, aminek köszönhetően nő a 
termesztett gomba szárazanyag-tartalma (OUDEN, 2016). A takaróföld jó víz és levegő arányú szerkezetét a 
felláptőzeg magas szervesanyag-tartalma biztosítja, de fontos figyelembe vennünk a hamutartalmát is. A magas 
hamutartalmú takaróföld „lekeményedik” túlöntözés hatására, ugyanis a magas hamutartalom miatt a takaró-
anyag könnyen tömörödik, ennek következtében a takaróföld levegőtlenné válik, ami terméskieséshez vezethet 
(GYŐRFI, 2010).

az elmúlt évek technológiai változásait (pl: komposzt keverése a takaróföldbe, gépi borzolás, darabos gom-
ba iránti igény) nem követték a takaróföldeket gyártó cégek, így azok továbbra is hagyományos módon, kevés 
odafigyeléssel készülnek. Ennek kapcsán szerettük volna feltárni, hogy milyen paraméterekkel rendelkeznek a 
termesztésben jelenleg használt takaróföldek. Célkitűzésünk továbbá megállapítani, hogy a különböző takaró-
földeknek van-e önmagukan hatásuk a termőhullámok alakulására és a termés mennyiségére. Ezért nyomon 
követtük a takaróföldek fontosabb kémiai paramétereinek alakulását a termesztés folyamán. 

ANYAG ÉS MÓDSZER

A kísérlethez 7 különböző, a termesztésben is használt takaróföldet szereztünk be. A takaróföldek piaci termékek, 
amelyekről a gyártók beleegyezése nélkül nem közölhetünk a termékre vonatkozó információkat. Ezért csak a 
származási helyük szerint tüntetjük fel ezeket: 1 db holland, 2 db lengyel, 2 db román, 2 db magyar. A statisztikai 
vizsgálatokhoz a IBM SPSS Statistics 2.0 programcsomag segítségével végeztük el.

LABORAtóRIUMI MéRéSEK

A laboratóriumi mérések előtt a felhasználásra kész, csomagolt takaróföldekből reprezentatív mintát vettünk a vo-
natkozó szabvány szerint (MSZ 21470-1:1998). Ezt követően a labormintákban a Hanna Instruments HI 2550 pH/
ORP & EC/tDS/NaCl Meter pH – EC mérő segítségével az útmutató alapján mértük az elektromos vezetőképes-
séget (EC), kémhatást (pH), mésztartalmat (StEFANOVItS et al., 1999), nedvességtartalmat (StEFANOVItS et 
al., 1999), izzítási veszteséget, hamutartalmat (HARGItAI, 1988), a nedvesen felvett víz mennyiségét (LENDVAI, 
2008), a légszárazon felvett víz mennyiségét (LENDVAI, 2008). a laboratóriumi méréseket a szent István egye-
tem Zöldség- és Gombatermesztési tanszék laboratóriumában végeztük.

tERMESZtéSI KÍSéRLEt

A takaróföldek termesztésre gyakorolt hatásának vizsgálatához kisparcellás termesztési kísérletet állítottunk be. A 
kísérlet során Agaricus bisporus ’A15’-ös fajtával átszövetett 3. fázisú komposztot használtunk, amelyből 2-2 kg-t 
mértünk ki polietilén zsákokba. Ezt követően a 7 különböző gombatakaró-földdel azonos vastagságban (5 cm) 
takartuk a komposztot. Egy zsák egy kezelésnek felelt meg és összesen 8 ismétlést állítottunk be. A kísérlet során 
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az általános termesztési gyakorlatnak megfelelő technológiát alkalmaztunk, borzolás nélkül kizárólag CAC-gel 
(Compost added to/at Casing). ez utóbbi lényege, hogy takaráskor 120 g/m2 komposztot keverünk a takaróföldbe 
és úgy hordjuk fel a komposztra. A termőhullámok megindulásával naponta került sor a termőtestek leszedésére 
és zsákonkénti mérésére. A kisparcellás termesztési kísérlet a tanszék termesztőhelyiségében folyt.

EREDMÉNYEK

A tAKARóFÖLDEK LABORAtóRIUMI VIZSGÁLAtÁNAK EREDMéNYEI

A laboratóriumi mérések eredményei a hét különböző gombatakaróföldről az 1. táblázatban láthatók.

Elektromos vezetőképesség (EC)
a vizsgálat során konduktométerrel mért értékek egy esetben sem haladták meg az 1 ms/cm-t koncentrációt. 

egy korábbi magyar takaróföld-vizsgálat során szintén meghatározták a takaróföldek oldható sótartalmát, 
azonban az ott mért eredmények az általunk mért értékekhez képest jóval nagyobbak voltak (ERDEI, 1999). 

Az említett vizsgálatban az 5 különböző takaróföld EC értéke 2,10 és 3,50 mS/cm között mozogott (ERDEI, 
1999). SASSINE et al. (2005) papírhulladék takaróanyagként való alkalmazása során gombatakaró tőzeggel ha-
sonlította össze az általa mért adatokat, a papírhulladékra 0,2, míg a tőzegre 0,5 mS/cm EC értéket kapott. Más 
irodalmi adatokat is megvizsgáltunk, ahol a takaróföld EC értéke 0,154 mS/cm, míg a letermett csiperkegomba 
takaróföld értéke 0,540 mS/cm volt (FARSI et al., 2011).

Az eredményeket összevetve a szakirodalmi adatokkal arra a következtetésre jutottunk, hogy közel húsz év 
elteltével a piacon kapható takaróföldek sótartalma (EC értéke) jelentősen csökkent. 

Az általunk vizsgált takaróföldek egyik esetben sem haladták meg az 1 mS/cm EC értéket, így a szakirodalmi 
adatokra hivatkozva alacsony sótartalmúnak tekinthetők.

Kémhatás (pH) és mésztartalom
A mésztartalom szorosan összefügg a pH értékkel, hiszen a takaróföld kémhatásának optimalizálására meszet 
(10-20%) vagy cukorgyári mésziszapot használnak (SZILI, 2008). Az adatokból jól látható (1. táblázat), hogy a 
takaróföldek többségének mésztartalma jól megközelíti a szakirodalmi átlagértéket, csupán a holland és a két 
román takaróföld esetén nagyobb ez az érték (pH 7,49-et meghaladó). a lengyel1 takaróföld esetén a mésztarta-

CSIPERKEGOMBA TAKARÓFÖLDEK FIZIKAI ÉS KÉMIAI PARAMÉTEREI (2017)              1. táblázat  
MéRéSEK HOLLAND LENGYEL 1 LENGYEL 2 rOMáN 1 rOMáN 2 MagYar 1 MagYar 2

eC (Ms/CM) 0,175 0,282 0,13 0,185 0,481 0,235 0,283

PH 7,66 7,51 7,08 7,65 7,49 7,04 7,15
MéSZtARtALOM 
(%) 24,93 17,22 21,56 28,1 23,35 18,27 21,48

NEDVESSéG– 
tARtALOM (%) 75,33 78,43 86,29 75,21 67,17 83,68 75,18

SZERVESANYAG 
(%) 77,34 82,38 86,7 83,39 71,49 81,25 84,52

HaMU (%) 22,66 17,62 13,3 16,61 28,51 18,75 15,48
szárazON 
FELVEtt VÍZ 
(ML/30G)

17 14 19 18 15 8 21

NEDVESEN 
FELVEtt VÍZ 
(ML/30G)

11 10 9 7 13 14 12
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lom csupán 17,22%, de a pH szintén magas (7,51), ami valószínűleg a magasabb pH értékű síkláptőzeg nagyobb 
arányú használatára vezethető vissza.

Mivel a pH értékek egyik esetben sem voltak 7 alatt a kezdeti stádiumban, így elmondható, hogy a takaróföl-
dek minden esetben megfeleltek a szakirodalmi elvárásoknak (OUdeN, 2016). 

Nedvességtartalom
A takaróföldeket általában a lehető legkisebb nedvességtartalommal szállítják, így csökkentve a szállításból 
adódó költségeket. A takaróföldet így a termelők takarás előtt és után is visszanedvesítik (BUtH, 2009). Mivel 
a takaróanyag biztosítja a csiperkegomba számára a termőtestek képződéséhez szükséges vízmennyiséget, 
ezért nagyon fontos a nedvességtartalma (GYŐRFI, 2010). A takaróföldet a takarást követően nagy mennyisé-
gű vízzel célszerű feltölteni, mert a termesztés későbbi szakaszában csak mérsékelten tudunk öntözni. Az ön-
tözés és a micélium növekedése antagonista hatással vannak egymásra, a víz hatására a micélium növekedé-
se egy időre megáll. A túlzott, nagyadagú öntözés vissza is vetheti a micéliumot a fejlődésben (OUDEN, 2015). 

A különböző vizsgált takaróföldeket a víztartalom alapján 3 csoportba sorolhatjuk: 70% alatti a román2 
takaróföld, 70 és 80% közötti a holland, román1, lengyel1 és a magyar2 takaróföld, valamint 80% feletti víztar-
talommal rendelkezik a lengyel2, valamint a magyar1 takaróföld. A magasabb víztartalom nagyobb szállítási 
költségekben és nehezebb felhordásban nyilvánul meg, így erre érdemes odafigyelni. Fontos paraméter a víz-
tartalom mellett, hogy az egyes takaróföldek miként képesek víz hatására regenerálódni és a szerkezetüket 
visszanyerni, ami nehezen vizsgálható paraméter.

Szervesanyag- és hamutartalom
a mért értékek között az 1. táblázatban jól láthatók a különbségek, hiszen a legnagyobb és legkisebb érték közt 
hamutartalom tekintetében közel 15%-os különbség látható. Ez pedig nem megfelelő cseppméretű öntözés 
esetén, így a zsákos termesztésnél is, nagymértékben növeli a tömörödés kockázatát. Ennek tekintetében 
megfontolandó az ily módon történő termesztésnél az alacsonyabb hamutartalommal rendelkező takaróföld 
alkalmazása. 

Szárazon- és nedvesen felvett víz mennyisége
A mért értékek alapján megállapítható, hogy a különböző takaróföldek más-más mértékben vesznek fel vizet 
száraz, illetve nedves állapotban. Megállapítottuk, hogy a takaróföld drasztikus (légszáraz) állapotában már 
nem hidratálható az eredeti állapotára. Ennek jelentősége és szerepe a takaróföld tárolásánál lehet, amikor a 
takaróanyagot nem megfelelő zsákokban vagy ömlesztve tárolják hosszabb ideig.

A takaróföldek gyári nedvességtartalmát és a nedvesen felvett víz mennyiségét ábrázoltuk a 1. ábrán. 
Megállapítottuk, hogy a különböző takaróföldek nedves állapotban igen eltérő mennyiségben képesek még 
vizet felvenni. Ennek hátterében a jó vízmegkötő képességű szervesanyag-tartalom áll, és a termesztés so-
rán erre érdemes odafigyelni. Kiemelkedően sok vizet képes megkötni az egyik magyar takaróföld, míg a két 
román gyártmányú között nagy az eltérés. Ez az eltérés négyzetméterenként akár 12-15 liter vizet is jelenthet, 
ami 6-7,5 kg gomba mennyiségének felel meg.

A termesztési kísérlet eredményei
A zsákokat az összehasonlíthatóság érdekében azonos mennyiségű vízzel öntöztük, még akkor is, ha a taka-
róföldek eltérő igényt mutattak. A termesztési kísérletről (2. ábra) elmondható, hogy a micélium jól átszőtte az 
összes takaróföldet és a termesztés során két termőhullámot sikerült leszednünk mindegyik takaróföldről. A 
termőtestek megjelenését követően naponta szedtük és mértük azokat, egészen a termesztési kísérlet végéig. 
A kísérlet során egyik takaróföldön sem jelent meg kórokozó, ami torzíthatta volna az eredményeket.

Az összesen 18 szedési nap alatt a különböző takaróföldekről leszedett gomba termőtestek zsákonkénti 
átlagmennyiségét a 3. ábra mutatja. Jól látható, hogy a termés mennyisége a különböző takaróföldek esetén 
közel azonos. Szembetűnő azonban, hogy az első és második hullámok aránya takaróföldenként változó, ám 
az összes termés mennyiségében az ANOVA nem mutatott ki szignifikáns különbséget (p>0,05). Megálla-
pítható, hogy a kísérletben a különböző takaróföldeknek nem volt hatása az összes termés mennyiségére.
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KÖVETKEZTETÉSEK

A kapott eredmények alapján megállapítottuk, hogy az elmúlt 20 évben a hazánkban forgalmazott takaróföldek 
elektromos vezetőképessége (EC) drasztikusan csökkent, 1 mS/cm-es érték alá (ERDEI, 1999). Ennek a drasz-
tikus csökkenésnek okai azonban nem tisztázottak, ugyanakkor elmondható, hogy eC érték tekintetében a taka-
róföldek nagymértékben javultak.

A Magyarországon is elérhető takaróföldek kémhatása széles skálán pH 7,04 és 7,66 mozog. Az kisebb pH-
értékkel rendelkező takaróföldeket érdemes lenne hozzáadott mész segítségével növelni 7,6-os értékig, ezzel is 
csökkentve a kórokozók fellépésének esélyét a termesztés során.

A takaróföldek között szervesanyag- és hamutartalom, valamint vízkapacitás tekintetében jelentős különbség 
van. A nagyobb hamutartalmú takaróföldeknél érdemes lenne felláptőzeg hozzáadásával növelni a szerves-
anyag-tartalmukat. Ez javítja a takaróföld vízmegtartó képességét, valamint csökkenti a tömörödés kockázatát, 
így javítva a gombatermesztési jellemzőket. Amennyiben a termesztők nem rendelkeznek a megfelelő cseppmé-
retű öntözőrendszerrel, érdemes kisebb hamutartalmú takaróföldet választani, ezáltal csökkentve a tömörödés 
kockázatát. A takaróföldek vízmegtartó képessége közt jelentős különbség figyelhető meg, ami egyes gombafa-
joknál fokozottan javíthatja a termesztés hatékonyságát. Ezen felül érdemes odafigyelni a takaróföld tárolásának 
idejére és körülményeire. A különböző takaróföldek összes hozamra gyakorolt hatása között nincs különbség, 
tehát az általunk vizsgált összes takaróföld alkalmas a gyakorlatban való használatra.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-2 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával 
készült”

BUTTON MUSHROOM (AgAricus bisporus) CASING SOILS QUALITI’S INFLUENCE ONTO THE 
YIELD

SZUKÁCS, G., GEÖSEL, A.

Szent István University, Faculty of Horticultural Science, Department of Vegetable and Mushroom Growing

KEYWORDS: button mushroom, casing soil, peat, agaricus bisporus, eC, pH, organic material

SUMMARY

One of the necessary steps in button mushroom cultivation is the casing of the substrate by a special material. 
In spite of its importance, our knowledge about this material is not too extended. In the last 20 years, there were 
no comprehensive examinations conducted on the casing materials, and there are also many contradiction in 
literature.

In this study we examined the available casing soils in Hungary, and their physical and chemical parameters 
and also inspected the casings effect on the yield.

In this study, we collected 7 different casing soils from local farmers and casing soil producers. the casing 
materials originated from different countries, one from the Netherlands, two from Poland, two from Romania and 
two from Hungary. the casing materials were compared by lab analysis and small-scale cultivation. Both of the 
experiments were conducted at the Szent István University, Department of Vegetable and Mushroom Growing. 
We used bulk-colonised (Agaricus bisporus ‘a15’) substrate, and the crop ran for 35 days.

According to our results, the electrical conductivity (EC) level of the casing materials significantly decreased 
over the last 20 years, to below 1 mS/cm. the pH level of the available casing soils fluctuate between 7.66 and 
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7.66. Casing materials with lower pH level should be modified to 7.6 by adding lime. It can help protecting the 
casing layer and also the substrate against pathogens. there are differences between the casing materials in 
organic material and ash content and in water capacity. Sphagnum peat should be added to the casing soils 
with higher ash content, which can help to increase their water retaining capacity, also decreasing the chance 
of the casing soil compaction. In case farmers cannot apply irrigation with suitable droplet size, they should pick 
a casing soil with lower ash content to reduce the chance of compaction. there are also significant differences 
between the water retaining capacity of the casing materials, which might be a useful information in cultivation 
of other mushrooms where the degradation of casing soil is an important factor. In the case of yield there was no 
significant difference between the casing soils. According to our study all the used casing soils were suitable for 
button mushroom cultivation.

TABLES AND FIGURES

FIGURE 1. Water content and water absorption capacity of the different casing soils
FIGURE 2. Cultivation experiment on the day 28
FIGURE 3. Average yield of the first and second flush by different casing materials
TABLE 1. different physical and chemical parameters of the casing soils
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Az alanymagok csíraéletképességének meghatározására a legelterjedtebb módszer a topografikus tetrazólium 
vizsgálat, amely során festődési térképet kapunk. Egy másik módszer az R-teszt, amelynél a resazurin reagens 
élesztős oldatának elszíneződését figyelhetjük meg.
a kutatómunkánk során a magvizsgálatokat 4 csonthéjas gyümölcsfaj összesen 7 fajtáján végeztük. a Nemzeti 

Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Ceglédi Kutató Állomásának hűtőtáro-

lójából minden fajta esetében 2017-től 2009-ig visszamenőleg vettünk reprezentatív magmintát. A TTC- teszthez, 
az R-teszthez, valamint a mesterséges csíráztatáshoz egyaránt 3 x 100 magot használtunk fel, mind a 7 fajta 9 
évjáratából. Összesen több mint 56000 magot vizsgáltunk meg.

a frissebb (0-3 éves) minták esetében a ttC-teszt rendre magasabb életképességi arányt mutatott ki, mint az 

R-teszt. Ezzel szemben az idősebb magvaknál az R-teszt mutat jobb eredményeket. Az R-teszt színreakciója 
alapján a vizsgált magok tovább tartják meg a csírázási hajlamukat, mint azt a ttC módszer eredményei alapján 

várnánk. Grafikonunkból egyértelműen kirajzolódik a tényleges csírázással való összefüggés, valamint a degra-

dáció időbeli lefutása.

BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Az alanyok szaporítása a csonthéjasok esetében elsősorban ivarosan, kijelölt anyafákról történik, melynek nagy 
előnye az olcsó tömegszaporítás. A mag kezelése és tárolása hosszú ideig lehetséges, nem igényel speciális esz-

közöket és különleges kezeléseket, emellett nagy mennyiségben képződik a szaporítóanyag. Fontos előnye még 
a csemete-előállítás és a nemesítés szempontjából, hogy a magoncok több faj esetén is vírusmentes anyafákról 
származnak (HROTKÓ, 1999).

a csírázáshoz biztosítani kell a szükséges mennyiségű vizet, fényt, levegőt, hőmérsékletet és a csíráztatás 
közegét (1. ábra, lásd borító). a magok reális csírázóképességét a nyugalmi állapot miatt gyakran nem lehet 

meghatározni. Ilyen esetben a csíráztatás helyett más módszereket kell alkalmazni, amelyekkel megállapíthat-

juk, hogy a vetőmag hány százalékban tartalmaz olyan élő magvakat, amelyek normális növényekké fejlődnek.
A csonthéjas magtermő ültetvényekben a betakarítás napjainkban rázógéppel történik  (ANDOR, 2003). Ki-

váló minőségű magot jól beérett termésből kapnak. Ha a mag szedése és tárolása nem megfelelő körülmények 
között történik, a mag tönkremehet. A legfontosabb tárolási tényezők a hőmérséklet, a fény, a magvak nedves-

ségtartalma, érettsége és mikroflórája, a maghéj jellege és a rovarfertőzöttség. Ha valamelyik tényező nem 
kedvező, az csökkentheti a magvak élettartamát. A tárolás célja a minőség megőrzése akár éveken keresztül, a 
lehető legolcsóbb módszert alkalmazva. 

A több éven keresztül tárolt magvak veszítenek minőségükből, ha azonban szakszerűen járnak el, ez a 
veszteség csökkenthető (HROTKÓ, 1999). A raktározás további feladata, hogy a magokat génforrásként őrzik, 
megtartva így a termesztésből kikerült fajtákat. A magok raktározása gazdasági fontosságú a szűkösebb időkre 
való eltartás érdekében (PAPP, 1986). 

A mag életét meghosszabbíthatjuk jó raktározással, tehát megfelelő vízelvonással és hűtéssel le tudjuk lassí-
tani az életjelenségeket. a magnyugalomnak a maghéj víz- és a gázátjárhatatlansága, vagyis a maghéj kemény-

sége az egyik okozója. Előidézheti még a fény hiánya a fényen csírázóknál, vagy fordítva, a sötétben csírázóknál 
a fény, valamint a hőmérséklet is (PAPP, 1986). A Rosaceae családban több nemzetségre (pl. Prunus) jellemző 
az igen kemény endokarpium (VILLIERS, 1972).
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A vetőmagok csírázóképességének vizsgálatát tisztasági és egészségügyi vizsgálatok előzik meg, ame-

lyek a vetőmagvizsgálat és minősítés fontos elemei (PAPP, 1986). A mag minőségével kapcsolatban 1953-
ban dolgozták ki az ISTA (International Seed Testing Assotiation) szabványt, amelyet 1966-ban bővítettek és 
módosítottak. A vetőmagok vizsgálata és minősítése során Magyarországon is az ISTA követelményeit veszik 
figyelembe (PAPP, 1986).

A csírázást gátló anyagok az érés utolsó szakaszában alakulnak ki (PAPP, 1986). Már 1916-ban Crocker 
leírta a magnyugalom típusait, mely felosztást Hrotkó 1999-ben pontosította.

a magok reális csírázóképességét a dormancia miatt gyakran nem lehet meghatározni. Ilyen esetben 

a csíráztatás helyett más módszereket kell alkalmazni, amelyekkel megállapíthatjuk, hogy a vetőmag hány 
százalékban tartalmaz olyan élő magvakat, amelyek normális növényekké fejlődnek. Az életképesség meg-

határozására többféle módszer van. a legtöbbször használt módszer a redox-indikátorokon alapul (BrOkÉs 

és ROSTA, 1981). Lakon 1939-ben publikálta a tetrazóliumsók jelentőségét a magok csíraéletképességi 
vizsgálatában, amelyet a mai napig alkalmaznak. Legalkalmasabbnak a 2,3,5-trifenil-tetrazólium-kloridot 

tartotta a tetrazóliumsók közül. Majd 1948-ban FLEMION és POOLE fák magvain TTC-módszerrel végzett 
csíraéletképesség vizsgálatukat írták le. A TTC-vizsgálatot 1962 óta használják Magyarországon, először 
kalászos vetőmagvak, majd újabban a gyümölcs, zöldség és famagvak csíraéletképesség vizsgálatára és 
módszertani kutatására használják (gáspár, 1980). A redox-indikátorok a légzés állapotáról adnak felvilá-

gosítást. A magvizsgálatban a tetrazóliumsók a legmegfelelőbbek a redox-indikátorok közül. A topografikus 
tetrazólium vizsgálat a légzést szabályozó dehidrogenáz enzim aktivitását jelzi. a színtelen trifenil-tetrazólium-

klorid-ból (TTC-ből) vörös színű formazán képződik az élő sejtekben, viszont az élettelen sejt nem festődik 
(2. ábra, lásd borító). Így a csíra élő és élettelen részei jól kimutathatók a kezelés segítségével, ami alapján a 
magvak életképességét meg lehet becsülni (4. ábra, lásd borító) (BROKÉS és ROSTA, 1981).

TAI GI MIN és WOO SIK KANG 2011-ben egy gyors, egyszerű, és nem roncsoló vizsgálati módszert 
fejlesztettek ki a Brassicaceae vetőmag csíraéletképességének meghatározására, amelyben resazurin rea-

gens (RR) és élesztő keverékét használták. A resazurin egy hasznos redox-adjuváns, amely nem mérgező, 
és vízben oldható festék. A resazurin redukciós terméke a resorufin, amely könnyen mérhető, vízben oldódó 
fluoreszcens anyag (O’BRIEN és mtsi., 2000). A resazurin kék színű 6,8 pH érték felett és a piros színű 5,3 
pH érték alatt (NIXON és LAMB, 1945).

Az élesztős RR oldatban áztatott idősebb magvak kékről rózsaszínre vagy színtelenre változtatják az oldat 
színét. A kék színű oldatban az egészséges magvak, míg a rózsaszínű vagy színtelen oldatban a csírázásra 
képtelen abnormális, vagy halott magvak találhatók (TAI GI MIN és WOO SIK KANG, 2011). A teszt lényege, 
hogy az idősödő magvakban bekövetkező membrándegradáció miatt a kiszivárgó oldott anyagok aktiválják az 
élesztőgomba légzését. Az élesztősejtek enzimjei a kék színű resazurint redukálják rózsaszín vagy színtelen 
resorufinná. Minél idősebb a mag, annál több oldott anyag kerül az RR oldatba, és azzal lineáris korreláció-

ban növekszik a resarufin mennyisége az oldatban (3. ábra, lásd borító). az oldott anyagok lehetnek szerves 

vegyületek, mint például aminosavak és különböző oldható cukrok és elektrolitok (DADLAMI és AGRAWAL, 
1983; KHAN, 1982; SIMON, 1984). 

ANYAG ÉS MÓDSZER

FELHASzNÁLT FAjTÁK ÉS TÁROLÁSI KöRüLMÉNyEIK

a kutatómunkánk során a magvizsgálatokat 4 gyümölcsfaj esetében összesen 7 fajtán végeztük (1. táb-

lázat). A fajták közül 6 ceglédi nemesítésű államilag elismert alanyfajta. Egy fajta, az Altenweddingeni, 
Németországból honosított, értékelés alatt álló vadcseresznye magtermő klón. Az alanyfajták listája az  
1. táblázatban látható. a Nemzeti agrárkutatási és Innovációs központ gyümölcstermesztési kutatóintézet 

Ceglédi Kutató Állomásának hűtőtárolójából minden fajta esetében 2017-től 2009-ig visszamenőleg vettünk 
reprezentatív magmintát. A hűtőtárolóban állandó 4 °C-on tároljuk a megfelelően előkészített, mosott és szá-

rított magokat. 
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A MAGVAK CSÍRÁzTATÁSA

A csíráztatáshoz 3 x 100 darab magot választottunk ki véletlenszerűen a hűtőkamrában tárolt, tisztított magok 
közül. a magvakat egy éjszakán keresztül vízben áztattuk és a csírázás érdekében rétegezéssel szüntettük meg 

a magnyugalmat. A rétegező veremben a magokat december elején helyeztük el homokban, fajtánként és évjára-

tonként külön rekeszekbe. az egymásra helyezett rekeszeket homokkal betakarva védtük meg a kemény fagytól. 

A rétegező verem oldala téglából kirakott, így a felesleges vízmennyiség el tud szivárogni, viszont megtartja a kellő 
nedvességtartalmat. A téglafal védelmet biztosít a rágcsálókkal szemben is. A hideghatás időtartama iránti igény 
fajonként eltérő, amelyet a 2. táblázatban foglaltunk össze. 

A magokat március elején emeltük ki a veremből. A magokat kimostuk a homokból rosta segítségével. A 
magok többségénél a csonthéj felrepedt, így csírázásra alkalmasak voltak. A magokat nedves szűrőpapírra 
helyezve csíráztattuk 12-16 °C közötti hőmérsékleten egy hétig (HROTKÓ, 1999 alapján). Szűrőpapíron csírázó 
mirobalán C. 174/sz magok az 1. ábrán láthatók (lásd borító). 

A MAGVAK ÉLETKÉPESSÉGÉNEK VIzSGÁLATA TRIFENIL-TETRAzÓLIuM-KLORID (TTC) 
MÓDSzERREL

a vizsgálathoz 2,3,5-trifenl-tetrazólium-kloridból kálium-dihidrogén-foszfát és dinátrium-hidrogén-foszfát pufferrel 

0,5%-os oldatot készítettünk, amit sötétbarna üvegben, fénytől elzárva tároltunk.  A vizsgálatokat mindig frissen 
készített oldatokkal végeztük el.

A vizsgálati minta mennyisége 3 x 100 db fajtaazonos mag, amelyeket véletlenszerűen emeltünk ki a tisztított 
anyagok közül. 

A VIZSGÁLT ALANYfAJTÁK                                                                                                        1. táblázat  
FAj FAjTA
Cseresznye

Prunus avium L.
Altenweddingeni

tengeribarack

Prunus armeniaca L.
C. 1652

Mirobalán
Prunus cerasifera myrobalana L.

C. 162

Mirobalán
Prunus cerasifera myrobalana L.

C. 174/sz.

Mirobalán
Prunus cerasifera myrobalana L.

C. 359

Mirobalán
Prunus cerasifera myrpobalana L.

C. 679

Őszibarack
Prunus persica L. Cepe

A csírázáshoz szükséges hideghAtás időtArtAmA fAjonként                       2. táblázat  
ALANyFAj OPTIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET (°C) IDŐTARTAM (NAP)
Prunus armeniaca L. 8-12 80-100

Prunus cerasifera myrobalana L. 10-12 90-120
Prunus avium L. 5-8 100-150

Prunus persica L. 8-12 90-120
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az életképesség-vizsgálathoz a száraz csonthéjat satuval feltörtük, majd 18-20 órán keresztül desztillált vízben 

áztattuk. Duzzadás után bonctűvel eltávolítottuk a maghéjat. Az így előkészített magvakat a 0,5%-os TTC oldatba 
merítettük úgy, hogy azokat teljesen ellepje. A festést 18 órán keresztül sötétben, 30 °C hőmérsékleten végeztük.

A festődés kiértékelését a magvak festődési térképe alapján végeztük. Az élő magok esetében a szik teljesen 
festődött, vagy csak a fejlődéshez életfontosságúnak tartott területek festődtek. Életképtelenek azok a magvak, 
amelyek esetében az életfontosságú szövetek nem festődtek, vagy ha a nekrotikus terület nem mélyrétegű, de a 
sziklevél egyharmadát túllépte (gáspár, 1980 alapján).  A festődési térképek a 2. ábrán láthatók (lásd borító).

A MAGVAK ÉLETKÉPESSÉGÉNEK VIzSGÁLATA RESAzuRIN FESTŐDÉSI TESzTTEL (R-TESzT)

Az oldatkészítésnél 1 liter desztillált vízben 5 mg resazurint oldottunk fel, amelyet sötét üvegben, fénytől elzárva 
tároltunk. A resazurin oldathoz 0,4 g élesztőt adtunk literenként, frissen elkészítve. A véletlenszerűen kiválasztott 
magmintákról a csonthéjat satuval eltávolítottuk, majd kémcsőbe helyeztük, ahol 2 ml élesztős resazurin kék ol-
datát mértük rá. Sötét szárítószekrényben inkubáltuk 4 órán keresztül 35 °C-on (TAI GI MIN és WOO SIK KANG, 
2011). Az élő magvak oldata kék színű maradt, még az életképtelen magvak oldata rózsaszínné vagy színtelenné 
vált, amely a 3. ábrán látható (lásd borító).

EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK

Az ÉLETKÉPESSÉG-VIzSGÁLAT EREDMÉNyEI

Először a TTC-tesztet végeztük el. A teszt előnye, hogy nemcsak a táplálószövet, hanem konkrétan a magban 
kifejlődött csíra életképessége is közvetlenül megfigyelhető. Ezzel a módszerrel kiszűrhetők a valamelyik szö-

vettípus károsodásából eredő hibás negatív és pozitív eredmények. A 4. ábrán (lásd borító) a C. 359 mirobalán 
alanyfajta TTC-vizsgálat eredményéből látszik a csíraéletképesség csökkenése az évek előrehaladtával. 

Az R-teszt a sziklevelek táplálószöveteinek az állapotát vizsgálja. A sejtmembránok dezintegrációja a festő-

dés előidézője. A módszer nem tud különbséget tenni abban, hogy a szik vagy a csíra károsodott. 
a csíráztatási kísérlet a szabadföldben elvetett magok csírázását imitálja kontrollált körülmények között. ez-

zel a módszerrel csak azok a magok mutathatók ki, amelyek ténylegesen életképesek, ezáltal ez a legpontosabb 

vizsgálati módszer.

a három vizsgálati módszer eredményeit foglaltuk össze az 5. ábrán. A vízszintes tengelyen a különböző 
évek mintái szerepelnek, míg a függőleges tengelyen a csírázási százalékot tüntettük fel. 

a laboratóriumi csíráztatás áll a legközelebb a tényleges faiskolai kelési eredményhez, ezért tekinthetjük a 

többi vizsgálati módszer referenciájának. a frissebb (0-3 éves) minták esetében a ttC-teszt rendre magasabb 

életképességi arányt mutatott ki, mint az R-teszt. Ezzel szemben az idősebb magvaknál az R-teszt mutat jobb 
eredményeket. az r-teszt színreakciója alapján a vizsgált magok tovább tartják meg csírázási hajlamukat, mint 

ahogy a másik festési módszerrel vagy a tényleges csíráztatással kimutatható. ezzel a módszerrel olyan mag-

minták is mutattak normális színreakciót, amelyek koruknál fogva nem is lehetnek életképesek. 

Az Altenweddingeni cseresznye alanyfajta magjai közül a frissek megfelelő életképességet mutattak mindhá-

rom módszer szerint. A hároméves vagy annál idősebb magok csak az R-teszt eredményei szerint életképesek. 
a Cerasus avium L. fajú alany jó kompatibilitás mellett megfelelő csíraéletképességet mutat.

a C. 1652 tengeribarack alanyfajta friss és egyéves magjai jó életképességi arányt mutattak a három vizsgá-

lat mindegyikében. Az idősebb magok fokozatosan vesztik el csírázási hajlamukat, amit mindegyik módszer jól 
tükröz. ez az alanyfajta jól összefér minden nemes kajszival és magja sokáig felhasználható. 

A CEPE őszibarack alanyfajta friss és egyéves magjai kiválóan csíráztak és festődtek. Az ennél idősebb ma-

gok csak az R-teszt alapján tartották meg igen csekély mértékben a csíraéletképességet. A nagyméretű magok 
jól és erősen csíráznak, jól összeférnek akár más Prunus fajokkal is.

a mirobalán alanyfajták friss, egy- és kétéves magjai nagyon jó életképességet mutattak mindegyik vizsgálati 

módszer alapján, majd különböző mértékben fokozatosan vesztették el életképességüket. A C. 679 fajta idősebb 
magjai alig mutattak csírázási hajlamot, ezek vesztették el leghamarabb az életképességüket a mirobalán alany-

MODELL A TERMESZTETT RÓZSA (ROSA HYBRIDA HORT.) TERMÉSDEKORA-
TIVITÁSÁNAK  
OBJEKTÍV ÉRTÉKELÉSÉRE 
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fajták közül. a C. 174/sz mirobalán alanyfajta adta a legjobb eredményeket a vizsgálatok során. ennek a fajtának 

a magjai még négyéves korukban is kielégítő csírázási hajlandóságot mutattak. Kísérleteink alapján a C. 359 
mirobalán alanyfajta tartja meg legtovább az életképességét, bár kisebb százalékban, mint hogy jelentősége 
legyen. Ha a felhasználhatóság szempontjából rangsorolnunk kellene a mirobalán alanyfajtákat, a következő 
sorrendet állítanánk fel: C. 174/sz, C. 1762, C. 359 és C. 679. Azzal a megkötéssel, hogy a C. 174/sz fajta inkom-

patibilitást mutat nemes kajszifajtákkal.

JAVASLATOK

a három módszer közül természetesen a csíráztatás áll legközelebb a tényleges faiskolai kelési eredményekhez, 

így amikor van rá lehetőség, ezt a módszert ajánljuk az alanymagok vizsgálatához. Gyakran nincs idő, vagy 
kapacitás ennek a módszernek a kivitelezésére, ezért más módszert kell alkalmazni. a két színreakción alapuló 

eljárás közül a ttC-teszt adta a megbízhatóbb eredményeket, ezért ezt javasoljuk a magok vizsgálatára, ha gyor-

5. ÁBRA a csíraéletképesség meghatározására használt három vizsgálati módszer eredményei  

(Életképességi százalék, n=300)



20 � kertgazdaság 2018. 50. (3) gyümölcs

san kell életképességi százalékot megállapítani. Olyan eset is előfordul, amikor nem tudjuk ezt a módszert sem 
kivitelezni (például a maghéj eltávolítása lehetetlen dióféléknél), ezért rákényszerülünk az r-teszt elvégzésére. ez 

is megfelelő módszer, ám ennek eredményeit kritikusan kell kezelni. Általánosságban elmondható, hogy a friss, 
és 1 éves magok az összes általunk vizsgált alanyfajta esetében megfelelő mértékben mutat csíraéletképességet 
mindhárom módszer alkalmazásával, ezért törekedni kell az ilyen alanymagok használatára. 

Mivel a faiskolai termesztés sikerét az alanymagok kelésével alapozzuk meg, így ezeket csak kiváló minőség-

ben, megbízható termelőtől vásároljuk meg.

COMPARISON Of SEED VIABILITY TESTING METHODS ON STONE fRUIT ROOTSTOCK 
VARIETIES Of CEGLÉD

PÁSZTI, E., MENDEL, Á. 

National Agricultural Research and Innovation Center Fruitcultural Research Institute

e-mail: mendel.akos@fruitresearch.naik.hu

KEYWORDS: ttC, resazurin, rootstock, stonefruit

One of the most commonly used quick and cheap mass propagation methods is the budding. the most prevalent 

method for seed viability tests is the topographic tetrazolium test, wich gives a coloration map. An another method 
is the R-test: where the discoloration of yeast added resazurin reagent solution is observable in this case.

In our investigationthe seed trials were performed with 7 varieties of 4 stonefruit rootstock species. We took 
representative seed samples from the years 2009-2017 retroactively from all the examined species from the cold 
store of the National Agricultural Reaearch and Innovation Center Fruticulture Research Institute, Departement 
of Cegléd.

3*100 seeds were used as well for the TTC-test, the R-test, and artificial germinating from all the 9 years from 
every varieties. A total of more than 56000 seeds were tested.

In the case of younger (0-3 years old) seeds the TTC-test showed an overall a higher viability percentage 
than the R-test. In contrast, the older seeds had better results with the R-test. According the color reaction of 
the r-test, the seeds keeps their viability for a longer period than it could be expected by the results of the ttC 

method.

The correlation with the true germinating stands out from the graph below, such as the degradation in time.

TABLES AND fIGURES

TABLE 1.  examined rootstock varieties 

TABLE 2. duration of cold period required for germination

fIGURE 1. Myrobalan seeds germinating on filter paper
fIGURE 2. Coloration map

fIGURE 3. Color of the solution of viable and unviable seeds

fIGURE 4. Results of TTC-test of C. 359 myrobalan rootstock variety
5. fIGURE: results of the three methods used for testing seed viability (Viability percentage, n=300)
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ADATFELVÉTELEK A NAIK FERTŐDI KUTATÓÁLLOMÁSÁN TALÁLHATÓ KÖRTE GÉNBANKBAN

VARGA JENŐ1, BÉKEFI ZSUZSANNA2, IVÁNCSICS JÓZSEF3

1 NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet, Fertődi Kutatóállomás
2 NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet, Érdi Kutatóállomás
3 Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Növénytudományi Tanszék

E-mail: varga.jeno@fruitresearch.naik.hu 
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Állomásunk 2002 tavaszán új körte génbankkal gazdagodott. Akkori növényvédelmi problémák miatt a kutatók úgy 
döntöttek, hogy elengedhetetlen az Újfehértón található, 480 körüli egyedszámú fajtagyűjtemény duplikálása az 
állomány biztonságos megőrzése érdekében. A kiültetett és gondozott egyedek fajtagazdagsága folyamatosan 
bővült-bővül, hazai és nemzetközi gyűjtőutaknak köszönhetően a génbankban fellelhető fajták száma mára meg-
haladja az 500-at.
Ahhoz, hogy az egyedek keveredését elkerüljük, valamint a fajtákat elkülönítsük, állományfelmérésre, folyamatos 
fajtaleírásra van szükség. Cikkünkben néhány kiemelt, a Kárpát-medencéből származó fajta (SZANI, 2011) rész-
letesebb, fenotípusos bemutatását céloztuk meg. A megkezdett munkát tovább szeretnénk folytatni, hogy a gyűjte-
ményünkben eltelepített teljes szortiment részletes leírásokkal, adatlapokkal rendelkezzen. Első körben nyolc előre 
kiválasztott fajta: ’Fehérvári körte’, ’Solymári cukor’, ’Sárkörte’, ’Mosolygós körte’, ’Király körte’, ’Vérbelű’, ’Szücsi 
körte I.’, ’Egri körte C2’ vegetatív és generatív bélyegeit rögzítettük, összesítettük a felmért adatok alapján. 

BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Fajtagyűjteményeink részletes meghatározása, pomológiai értékelése elengedhetetlen feladat a változatok közti 
pontos megkülönböztethetőség érdekében. Génbankokban és különböző gyűjtőhelyeken fellelhető tételek lehet-
nek helyi fajták, tájfajták, őshonos fajták, vagy nemesített egyedek. A rendelkezésre álló adatok, felvett tulajdon-
ságok tükrében több kutató is foglalkozott gyűjtemények létrehozásával, az eltelepített egyedek leírásával (BE-
RECZKI, 1887; ANGYAL, 1926; PORPÁCZY, 1937; BRÓZIK, 1957; TERPÓ, 1957; MOHÁCSY és PORPÁCZY, 
1958; NYÉKI, 1980). A jellemzések évről évre pontosabb képet adtak a fajtákról, így biztosítva a könnyebb fel-
ismerhetőséget, megkülönböztetést. A feladat fontosságát nem lehet elégszer említeni: mint már kitértünk rá, 
tisztázni kell a fajták eredetét, a jelenlegi név ugyanis nem árulja el, hogy a fajta valóban egy régi örökség, esetleg 
egy honosodott egyed, vagy valamilyen keresztezés eredménye. A pontosítás további célja a fajták név szerinti, 
tájegység szerinti, valamint fordításból származó hibáinak kiszűrése. További veszélyforrás lehet az egyedek rög-
zítésekor az eredetitől eltérő név elterjedése, és a név elírása.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Vizsgálatainkban nyolc körtefajtán végeztünk adatfelmérést. Az adatokat az UPOV és más descriptorok (THI-
BAULT et al., 1983; LATEUR és SZALATNAY, 2015) alapján rögzítettük. A felmérést egy nemzetközi projekt 
(EcoHysPy) keretein belül végeztük: néhány vegetatív tulajdonság, fenológiai információ feljegyzése mellett a 
legnagyobb hangsúlyt a gyümölcs küllemi és beltartalmi paramétereire fektettük. Külön pontokban vizsgáltunk 
kiegészítésként néhány fontosabb kórtani problémát, valamint a kórokozókkal szemben tanúsított fogékonyság 
mértékét. Méréseinket egy év adataira alapoztuk.

Megfigyelt fajták: ’Fehérvári körte’, ’Solymári cukor’, ’Sárkörte’, ’Mosolygós körte’, ’Király körte’, ’Vérbelű’, 
’Szücsi körte I.’, ’Egri körte C2’.

az 1. táblázatban feltüntetett gyümölcsparamétereket rögzítettük mind a nyolc fajtára, 12 minta alapján.  
A kapott értékeket minden tulajdonságra átlagoltuk.
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RÖGZTETT GYüMÖLCSpARAMÉTEREK                                                                                                     1. táblázat  

GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS-
HOSSZ.
(MM)

ALAK 
index

KOCSÁNY-
HOSSZ. 
(MM)

KOCSÁNY-
VASTAGSÁG 
(MM)

MAGOK 
SZÁMA

TöMEG 
(g)

1-12 minta átlagában

GYüMÖLCSÖK MORFOLÓGIAI JELLEMZŐI                                                                                                 2. táblázat  

JELLEMZő FOKOZATOK

Gyümölcsalak nagyon zömök      zömök       közepes       megnyúlt       igen megnyúlt       konkáv       egyenes konvex

Érés nagyon éretlen      optimális érettség előtt      optimális érettség      optimális érettség után      nagyon túlérett

Érési idő extrém korai      nagyon korai      korai      közép-korai      közepes      közép-kései      kései      nagyon kései      extrém kései

Termő-
képesség

nincs gyümölcs   nagyon alacsony  alacsony   alacsony-közepes  közepes   közepes-magas  magas  nagyon magas  extrém magas

Alak egyöntetűi      enyhén változó      nagyon változó

Szimmetria szimmetrikus      enyhén aszimmetrikus      erősen aszimmetrikus

Méret nagyon kicsi      kicsi      kicsi-közepes      közepes      közepes- nagy      nagy      igen nagy

Kocsány- 
mélyedés

a gyümölcshús folytatása      nincs mélyedés      igen sekély      sekély      közepes      mély      igen mély

Kocsány- 
vastagság

vékony      közepes      vastag      nagy

Kocsány 
szöge

egyenes      10-45 fok      nagyobb 45 foknál

Alapszín sárga      fehéres-sárga      zöldes-sárga      fehéres-zöld      zöld      narancsos-sárga

Fedőszín 
borítottság

nagyon kicsi     kicsi     kicsi-közepes     közepes     közepes-nagy     nagy     nagyon nagy     igen nagy

Fedőszín narancs      rózsa      piros      sötétpiros      viola      barna

Fedőszín 
jellege

szolidan bemosott      csíkos      pöttyös      fakó

Rozsdabevonat hiányzik      nagyon kicsi      kicsi      kicsi-közepes      közepes      közepes- nagy      nagy      nagyon nagy      igen nagy

Csésze- 
mélyedés

zárt      részben nyitott      teljesen nyitott

Kocsányhossz nagyon rövid      rövid      közepes      hosszú      nagyon hosszú

Hús színe fehér      zöldes-fehér      sárgás-fehér      sárga      rózsaszínes

Magszám nincs      1-5 db      6-10 db      11-15 db      16 db vagy több
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a 2. táblázat a vizsgált gyümölcstulajdonságokat foglalja össze, soronként feltüntetve a lehetséges választ-
ható értékeket. Ahogyan a táblázat szemlélteti, a gyümölcsökről szóló fontosabb adatok kerültek rögzítésre mind 
küllemi, mind pedig a beltartalmi tulajdonságok függvényében.

a 3. táblázat néhány fenotípusos tulajdonságot, valamint néhány fontosabb kórtani problémát foglal össze a 
megadott descriptorok alapján. Kiemelten vizsgáltuk, miként az alábbi táblázat szemlélteti, a ventúriás varaso-
dás (Venturia pyrina) és az erwiniás tűzelhalás (Erwinia amilovora) esetleges tüneti jelenlétét. Az ültetvényben 
a vizsgált évben (ősszel és tavasszal) csupán lemosó permetezés történt Vegasol eReS szerrel, ezt követően a 
vegetációban csak inszekticides védekezést folytattunk. A betegségre való fogékonyságot egyetlen év adataira 
alapoztuk. A felvétel időszakában csapadékhiány nem állt fent, öntözve az ültetvény nem volt.

NÖVÉNYEGÉSZSÉGüGYI ISMERETEK                                                                                                          3. táblázat
BETEGSÉG TüNETEK MÉRTÉKE

Varasodás 
fán-levélen

nincs szimptóma 
0%

néhány folt <1% 1-5% 5-50% erős fertőzés 
50-75%

maximális  
fertőzöttség 
>75%

Varasodás 
gyümölcsön

nincs szimptóma 
0%

néhány folt <1% 1-5% 5-50% erős fertőzés 
50-75%

maximális  
fertőzöttség 
>75%

Varasodás 1-3 
éves részen

nincs szimptóma 
0%

néhány folt <1% 1-5% 5-50% erős fertőzés 
50-75%

maximális  
fertőzöttség 
>75%

Tűzelhalás nincs szimptóma 
0%

néhány fertőzés 
látható 0-1%

szembetűnő 
fertőzés 1-5% 5-50% erős fertőzés 

50-90%

maximális  
fertőzöttség 
>90%

EREDMÉNYEK

FEHÉRVÁRI KöRTE

Első értékelt tájfajtánk kisebb gyümölcsű, extrém korai érésű, varasodásra kevésbé fogékony típus. A ’Fehérvári 
körte’ előzetes vizsgálatát IVÁNCSICS (1995), VARGA (2013) és KOCSISNÉ (2006) közleményeiben találhatjuk 
meg. Bizonytalan eredetű fajta. Székesfehérváron gyűjtötték be 1980-ban. Igen korai érésű, néhány nappal követi 
az ’Árpával érő’ körtét. Friss fogyasztásra javasolt, roppanó húsú, ízletes. Csak száraz években kövecsesedik és 
ritkán „szotyósodik”. Magasabb szárazanyag-, pektin- és C-vitamin tartalmával tűnik ki a korai fajták közül.

GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS- 
HOSSZ (MM) ALAKINdEx KOCSÁNY-

HOSSZ (MM)
KOCSÁNY-VASTAG-
SÁG (MM)

MAGOK 
SZÁMA (dB) TöMEG (G)

Átlag 43,5 1,01 28 2,9 7,16 44,83

A gyümölcs kicsi, inkább alma alakú (maliformis), héja középvastag, fénylő, szalmasárga alapszínen 
bordópiros vagy világosbarna fedőszínnel. Sűrű, de gyengén látható, zöld udvarú, bordópiros pontozott-
sággal rendelkezik. A fenti táblázat értékei jól mutatják a gyümölcsök kevésbé darabos méretét és tömegét.

‘Fehérvári körte’ morfológiai leírása

Gyümölcsalak nagyon zömök, konvex, középen a legszélesebb
Érés kicsivel az optimális érettség előtt
Érési idő extrém korai
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Termőképesség közepes-nagy
Alak egyöntetű
Szimmetria szimmetrikus
Méret kicsi
Kocsánymélyedés igen sekély
Kocsányvastagság vastag
Kocsány szöge 10-45°
Alapszín zöldessárga
Fedőszín-borítottság nagy
Fedőszín piros
Fedőszín jellege főleg pöttyös
Rozsdabevonat kicsi
Csészemélyedés zárt
Kocsányhossz közepes
Hús színe sárgásfehér
Magszám 6-10 db (7,16 telt mag) 7 mm

Faalak felálló
Alany vadkörtére oltott
Varasodás fán-levélen az egész fán kb. 25-30%
Varasodás gyümölcsön néhány folt, kevesebb 1%
Varasodás 1-3 éves részen néhány folt, kevesebb 1%
Tűzelhalás nincs

Gyenge növekedésű fajta, meglehetősen kevés elágazást képez, ugyanakkor szabályos koronát nevel. Vad-
körtemagonc alanyon is mérsékelt növekedést mutat. Termőképessége tápanyagban gazdag talajon jó, de szá-
razságra érzékeny. Alternanciára kevésbé hajlamos. Virágzási erélye jó, de korai virágzású, így egyes években 
fagykár érheti. Parthenokarpiára gyengén hajlamos. Jó pollenadó, többek között megfelelően termékenyíti a 
’Piroska körtét’, a ’Köcsög körte VK3’ fajtát és a ’Mézes’ körtét (IVÁNCSICS, 1998). A fajta a betegségeknek 
többnyire jól ellenáll, varasodásra nem, vagy csak kevésbé hajlamos. ökológiai gazdálkodásba vonható.

SOLYMÁRI CUKOR

Ugyancsak egy extrém korai és kis gyümölcsméretű fajta.

GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS-
HOSSZ
(MM)

ALAKINdEx KOCSÁNY-
HOSSZ (MM)

KOCSÁNY- 
VASTAGSÁG  
MM)

MAGOK 
SZÁMA
(dB)

TöMEG 
(g)

Átlag 34,8 0,93 29,9 2,62 6,83 31,08

A gyümölcsméret a ’Fehérvári körtéhez’ képest még kisebb. Alma (maliformis) vagy körte alakú (pyriformis), 
világos, szalmasárga alapszínű, gyengébben színeződő, mosolygós fajta. Száraz évben kövecsesedésre hajla-
mos, valamint, ahogyan a fotó is mutatja, könnyen „szotyósodik”. Mindezek által kevésbé ajánlott friss fogyasz-
tásra, ugyanakkor feldolgozásra kitűnően alkalmas, párlata is jó minőséget biztosíthat. 
 

MODELL A TERMESZTETT RÓZSA (ROSA HYBRIDA HORT.) TERMÉSDEKORA-
TIVITÁSÁNAK  
OBJEKTÍV ÉRTÉKELÉSÉRE 
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’Solymári cukor’ morfológiai leírása

Gyümölcsalak nagyon zömök, konvex, középen a legszélesebb
Érés optimális érettségben
Érési idő extrém korai
Termőképesség igen nagy
Alak enyhén változó alak
Szimmetria szimmetrikus
Méret nagyon kicsi
Kocsánymélyedés mély

Kocsányvastagság közepes
Kocsány szöge 10-45°
Alapszín zöldessárga
Fedőszín- borítottság kicsi-közepes
Fedőszín piros
Fedőszín jellege főleg pöttyös
Rozsdabevonat hiányzik
Csészemélyedés teljesen nyitott
Kocsányhossz közepes
Hús színe sárgásfehér
Magszám 6-10 db (6,83 telt mag) 7 mm

KOCSISNÉ (2003) a ’Solymári cukor’ fajtát középkései virágzásúnak írta le (04. 18. fővirágzás kezdete tíz 
év átlagában Keszthely, 1995-2005). A fa meglehetősen érzékenyen reagál az évjárathatásra, virágzási erélye 
közepes vagy gyenge. A virágok kötődési hajlama szintén a keszthelyi vizsgálatokra támaszkodva gyenge vagy 
egyes években közepes. Termése jellemzően július közepétől érik. Termőlevelenként 1,12 telt magszámot és 
átlagosan 0,88 léha magszámot figyeltek meg. A gyümölcsmérettel kapcsolatban felvett keszthelyi adatok nagy 
hasonlóságot mutatnak a fertődi vizsgálatokkal.

Faalak szétterülő
Alany vadkörtére oltott
Varasodás fán-levélen néhány pötty, kevesebb 1%
Varasodás gyümölcsön nincs szimptóma
Varasodás 1-3 éves részen nincs szimptóma
Tűzelhalás nincs

A fajta vadkörtemagonc alanyon nem mutat túlzott növekedési erélyt, kevésbé felfelé törekvő, inkább jel-
lemzően szétterülő koronával rendelkezik. Fája jó termőhelyen többnyire egészséges, varasodásra kevésbé 
hajlamos. A fajta számos jó tulajdonsággal rendelkezik, de a gyümölcs igen kicsiny mérete, valamint a gyors 
túlérés miatt a jövőben leginkább nemesítési alapanyagként szolgálhat.

SÁRKöRTE

Kevésbé ismert fajta, nem szerepel a Keszthelyen vizsgálatba vett fajták jegyzékében sem. Alakra pyriformis, 
méretét tekintve nagyobb, olykor szép, darabos. A fotója jól mutatja, ahogyan a magház körül szotyósodásra 
hajlamos. Kövecsesedést is jellemzően a magház körül mutat, leginkább száraz időjárás esetén. 
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GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS-
HOSSZ
(MM)

ALAKINdEx
KOCSÁNY-
HOSSZ 
(MM)

KOCSÁNY- 
VASTAGSÁG 
(MM)

MAGOK 
SZÁMA
(dB)

TöMEG (G)

Átlag 79,9 1,23 37,41 2,83 5,83 146,6

SERESS (2015) kutatásai által értesülhetünk arról, hogy ősi gyümölcsfajtáink magángyűjteményekben, az ún. 
„tündérkertekben” élnek tovább. A gyűjteményeket magánszemélyek vagy természetbarát közösségek hozzák 
létre. Országunkban és Erdélyben is számos található (például dunaszigeten Varga és Iváncsics közreműködé-
sével létesített, az Erdei Iskola mellett a Pisztráng Kör Egyesület gondozásában található tündérkert), valamint a 
Sárkörtét őrző Kovács Gyula pórszombati erdész tündérkertje. KOVÁCS (2015) elmondása szerint egyes fajták 
jobban tűrték az időjárás szélsőségeit, példa erre a franciák Szent Márton körtéje, amelyről füvészkönyv írt az 
1500-as évek közepén, miszerint Szent Márton hozta Pannóniából Toulouse-ba. Feltehetően a ’Kármán körtéről’ 
van szó, ugyanakkor a történelmi időkből elsők között fennmaradt körtefajta a ’Sárkörte’ is, az 1250-es évekből.

Gyümölcsalak zömök, konkáv, középen a legszélesebb
Érés optimális érettség
Érési idő nagyon korai
Termőképesség magas, rendkívül magas
Alak egyöntetű
Szimmetria szimmetrikus
Méret közepes
Kocsánymélyedés sekély
Kocsányvastagság közepes
Kocsány szöge 10-45°
Alapszín zöld
Fedőszín- borítottság közepes
Fedőszín rózsa

Fedőszín jellege csíkos
Rozsdabevonat kicsi-közepes
Csészemélyedés részben nyitott
Kocsányhossz hosszú
Hús színe sárgásfehér
Magszám 6-10 db (5,83 telt mag) 9 mm

A fajta fája és gyümölcse is karakteres, jól elkülöníthető. A faalak egyöntetű, jó termőhelyen egyenletesen, 
arányosan növekvő. A gyümölcs érdekessége, hogy a sárga alapszínen gyakran csíkos fedőszínnel (pirosas, ró-
zsaszín) tetszetős termést ad. A gyümölcs többnyire egyöntetű, szép, darabos, a gyümölcskocsány hosszú. Húsa 
bár meglehetősen gyorsan túlérő, miként a korai fajtákra jellemző, ugyanakkor frissen zamatos, színe sárgásfehér.

Faalak felálló
Alany vadkörtére oltott
Varasodás fán-levélen varasodás jelenléte kevesebb 5%
Varasodás gyümölcsön néhány folt kevesebb 1%
Varasodás 1-3 éves részen néhány folt kevesebb 1%
Tűzelhalás nincs
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A fertődi gyűjteményben a vadkörtemagoncra oltott fajta egészséges, az időjárás viszontagságainak és a 
legtöbb betegségnek, valamint kártevőnek jól ellenállt. Varasodásra nem hajlamos. A tűzelhalás baktériumos 
fertőzés mindeddig nem támadta meg.

MOSOLYGÓS KöRTE

Azokhoz a nyáron érő fajtákhoz tartozik, amelyek mérete nagyobb, darabosnak mondható, így egyben piacosabb, 
valamint szépen színesedő, valóban „mosolygós” fajta.

GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS-
HOSSZ (MM) ALAKINdEx KOCSÁNY-

HOSSZ (MM)
KOCSÁNY-VAS-
TAGSÁG (MM)

MAGOK SZÁMA
(dB)

TöMEG 
(g)

Átlag 66,9 1,40 29,16 2,63 5,91 62,16

A keszthelyi génbankban szintén őrzik ezt a fajtát, amelyet APOSTOL 1981-ben Szentendrén gyűjtött be. Azon-
nali friss fogyasztásra vagy rövidebb idejű tárolásra alkalmas (IVÁNCSICS, 1998). Alacsonyabb szárazanyag-tar-
talma miatt élelmiszeripari feldolgozásra kevésbé javasolható. Zöld, majd érve szalmasárga alapon pirosra színező-
dő. Héja vastag, kemény és sima; húsa fehér, olvadó, bőlevű, édes-savas, kevésbé vagy nem szotyósodó.

Gyümölcsalak közepes konkáv, alul a legszélesebb
Érés optimális érettség
Érési idő nagyon korai
Termőképesség közepes
Alak egyöntetű
Szimmetria szimmetrikus
Méret kicsi
Kocsánymélyedés a gyümölcshús folytatása
Kocsány astagság közepes
Kocsány szöge 10-45°
Alapszín fehéreszöld
Fedőszín- borítottság nagy
Fedőszín piros
Fedőszín jellege csíkos
Rozsdabevonat kicsi-közepes
Csészemélyedés teljesen nyitott
Kocsányhossz közepes
Hús színe sárgásfehér
Magszám 6-10 db (5,91 telt mag) 7 mm

A fája középerős vagy erős növekedést mutat, nem túl sűrű, szabályos koronát nevel. Meglehetősen későn vi-
rágzik, így jobban elkerüli a kora tavaszi fagyokat, ennek ellenére terméskötődése nem kiegyensúlyozott, csak jó 
pollenadóval együtt terem megfelelően, mert a fán meglehetősen kevés virágot hoz, virágzási erélye gyengébb 
(KOCSISNÉ és IVÁNCSICS, 2012). Parthenokarpiára a fenti fajtáknál jobban hajlamos (4%). Meglehetősen jó 
pollenadó, kiválóan termékenyíti többek között az ’őszi körtét’ és a ’Piroska körtét’.

Faalak lógó
Alany vadkörtére oltott
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Varasodás fán-levélen varasodás jelenléte kevesebb 5%
Varasodás gyümölcsön nincs szimptóma
Varasodás 1-3 éves részen nincs szimptóma
Tűzelhalás nincs

A fán, a leveleken mutatkozó varasodás nem minden esetben terjed át a gyümölcsökre. Többnyire egész-
séges, kevésbé érzékeny fákat kapunk. Mind vadkörtemagonc alanyon, mind ’Provence BA 29’ birs alanyon 
megfelelő affinitást és növekedést tapasztaltunk (IVÁNCSICS és VARGA, 2012).

KIRÁLY KöRTE 

A Cordus által leírt ’Király körte’ (’Königsbirn’) a ’Téli Kálmán’ (’Téli Kármán’) körtével azonos (RAPAICS, 1940). 
Erről számol be NAGY-TÓTH (2006) is Régi erdélyi körték és más gyümölcsök című könyvében.

GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS 
HOSSZ. (MM) ALAKINdEx KOCSÁNY-

HOSSZ. (MM)
KOCSÁNY-VAS-
TAGSÁG (MM)

MAGOK 
SZÁMA (dB)

TöMEG 
(g)

Átlag 73,7 1,31 40,25 4,42 5,41 97,7

Valóban meglepő a ’Király körte’ és a jól ismert ’Kármán körték’ közötti hasonlóság. A Paloznak Mandula 
utcában ma is megtalálható és jól termő ’Kármán körte’ termését a ’Király körte’ termésével összehasonlítva 
elmondható, hogy azonos fajtáról van szó. Ezt támasztja alá, hogy a Mosonmagyaróváron ’Provence BA 29’ 
alanyon nevelt ’Kármán’ vagy úgynevezett ’Kálmán körte’ termése szintén nagyfokú hasonlatosságot mutat az itt 
látható ’Király körtével’, bár az korábban érik. Fent nevezett körték érési ideje eltérő lehet. Korábban érő változa-
taik szintén ismertek. Többnyire szeptemberben, míg más, úgynevezett téli változatok október hónapban érnek.

Gyümölcsalak közepes, konkáv, alul a legszélesebb
Érés optimális érés előtt
Érési idő nagyon korai
Termőképesség kicsi
Alak egyöntetű
Szimmetria szimmetrikus
Méret közepes
Kocsánymélyedés gyümölcshús folytatása
Kocsányvastagság vastag
Kocsány szöge 10-45°
Alapszín zöld
Fedőszín-borítottság nagy
Fedőszín piros
Fedőszín jellege főleg pöttyös
Rozsdabevonat kicsi-közepes
Csészemélyedés teljesen nyitott
Kocsányhossz hosszú
Hús színe fehér
Magszám 6-10 db (5,41 telt mag) 7 mm
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A ’Király körte’ szeptember második felétől Fertődön megfelelő érettséget mutatott, majd október közepétől 
túlérett állapotba került. Mivel a gyümölcshús kásás állagúvá válhat, ezért friss fogyasztása kizárólag megfelelő 
érettségben történhet, illetve azonnali feldolgozásra szorul.

Faalak felálló
Alany vadkörtére oltott
Varasodás fán-levélen varasodás jelenléte kevesebb 5%
Varasodás gyümölcsön nincs szimptóma
Varasodás 1-3 éves részen nincs szimptóma
Tűzelhalás nincs

Fája ellenálló, meglehetősen erős növekedésű, általában a nyári, illetve nyár végén érő körték közül a leg-
nagyobb koronát neveli. Betegségekkel szemben többnyire ellenálló, kivételnek mondható az általunk vizsgált 
varasodás, hiszen közismerten a leveleken gyakran jelennek meg varas foltok, de elmondható, hogy a fertőzés 
nem minden évben terjed át a gyümölcsökre.

VÉRBELŰ

Számos vérbelű körte ismert, amelyet vagy „pirosbelűnek” mondanak, de Keszthelyen őriznek ’Ferenc vérbélűt’ is 
stb. A piros jelző használata Erdélyre jellemző, míg a vér jelző a mai Magyarország termőhelyein terjedt el. Erdély-
ben a vörös bor inkább „piros bor”. Az erdélyi, énlakai gyümölcsnemesítő Szávai Márton híres gyűjteményében is 
’Pirosbelű’ fajta található (JANCSÓ, 2014).

GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS 
HOSSZ. (MM) ALAKINdEx KOCSÁNY-

HOSSZ. (MM)
KOCSÁNY-VAS-
TAGSÁG (MM)

MAGOK 
SZÁMA (dB)

TöMEG 
(g)

Átlag 52,7 1,01 36,91 2,82 6,16 71,5

Termése 5 cm gyümölcshosszúsággal jellemezhető, így kisebb, kevésbé darabos. Virágzási erélye közepes 
vagy azt olykor meghaladó (Keszthelyen kilenc év átlagában: 3,56) (KOCSISNÉ, 2006). 

Gyümölcsalak nagyon zömök, egyenes, középen a legszélesebb
Érés optimális érettség
Érési idő nagyon korai
Termőképesség kicsi
Alak egyöntetű
Szimmetria szimmetrikus
Méret kicsi 
Kocsánymélyedés mély

Kocsányvastagság közepes
Kocsány szöge 10-45°
Alapszín zöld
Fedőszín-borítottság nagy
Fedőszín piros
Fedőszín jellege főleg pöttyös
Rozsdabevonat kicsi-közepes
Csészemélyedés részben nyitott
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Kocsányhossz hosszú
Hús színe rózsaszínes
Magszám 6-10 db (6,16 telt mag) 9 mm

A virágszirmok fehérek, rózsaszín szegéllyel, általában a virágban 19 a portokok száma, a bibék száma a 
rózsavirágúakra jellemzően 5 db. A szabadon álló virágok terméskötése gyakran gyenge. Keszthelyen alacsony, 
3%-os kötődés mutatkozott két fa esetében, de más termőhelyen bővebb és kiegyensúlyozottabb termésho-
zásról számoltak be. A Keszthelyen őrzött ’Ferenc vérbélű’ körte átlagos gyümölcshosszúsága 56,8 mm és a 
gyümölcstömeg 90,6 g, jól látható, hogy a Fertődön őrzött ’Vérbelű’ körte kisebb gyümölcsű fajta (KOCSISNÉ, 
2006).

Faalak felálló
Alany vadkörtére oltott
Varasodás fán-levélen fertőzés az egész fán kb. 10-15%
Varasodás gyümölcsön néhány folt kevesebb 1%
Varasodás 1-3 éves részen néhány folt kevesebb 1%
Tűzelhalás nincs

A vérbélű körték fája meglehetősen erős csúcsdominanciával rendelkezik, így fiatalon figyelni kell a lehet-
séges „kikönyököltetésre”, a csúcsdominancia eltérő úton megvalósítható csökkentésére, akkor előbb fordítható 
termőre. A varasodás esetében magasabb fertőzöttséget találtak Fertődön a fák levelein, viszont a gyümölcsö-
kön csupán néhány folt, kevesebb, mint 1% adódott.

SZüCSI KöRTE I.

A szűcsi körték közül a ’Szűcsi őszi III.’ tájfajta leírása több szakcikkben szerepel. Ezt a fajtát Brózik gyűjtötte be 
1980-ban, Szűcsi községben, majd a keszthelyi azonosítás során diel-szerűnek találták, ugyanakkor a fa lombo-
zata mégsem azonos a ’diel vajkörte’ lombozatával (BRÓZIK, 1993).

GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS 
HOSSZ. (MM) ALAKINdEx KOCSÁNY-

HOSSZ. (MM)
KOCSÁNY-VAS-
TAGSÁG (MM)

MAGOK 
SZÁMA (dB)

TöMEG 
(g)

Átlag 98 1,21 19 7 6,55 280,2

ismeretes még a ’Szűcsi körte II.’ és a ’Szűcsi Körte IV.’ is, valamint a ’Szűcsi körte Bore’ típusa és a ’Szűcsi 
szegfű’ körte is. Minden esetben nagyobb méretű gyümölcsökről van szó, a termés mérete általában megfelelő, 
darabos. Küllemileg gyakran éretlenül zöld, és lassan sárguló, esetleg előfordul, hogy a termés java zöld marad, 
kevésbé színesedő. A gyümölcshús általában nem illatos, a héj vastag és parás bevonatú, szívós. Többnyire 
gyengén leves. 

Gyümölcsalak zömök, egyenes, középen a legszélesebb
Érés optimális érettség előtt
Érési idő középkorai
Termőképesség nagy 
Alak egyöntetű
Szimmetria kissé aszimmetrikus
Méret nagy
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Kocsánymélyedés a gyümölcshús folytatása
Kocsányvastagság vastag
Kocsány szöge nagyobb 45°
Alapszín zöldessárga
Fedőszín-borítottság hiányzik
Fedőszín hiányzik
Fedőszín jellege hiányzik
Rozsdabevonat közepes
Csészemélyedés részben nyitott
Kocsányhossz rövid
Hús színe sárgásfehér
Magszám 6-10 db (6,55 telt mag) 9 mm

Friss fogyasztásra a durvább külleme miatt kevésbé alkalmas, inkább feldolgozásra való. A ’Szűcsi őszi 
III.’ szárazanyag-tartalma 19%, összes savtartalma 0,3%, pektin 0,35%, C-vitamin-tartalma 6,5 mg/100 g. A 
szűcsi körték jellemzően őszi érésű fajták. Termésbiztonságuk csapadékosabb helyen megfelelő. Virágzá-
si erélyük jó. Középidőben virágoznak, így általában könnyebben termékenyülnek és maguk is jó pollenadók. 
Parthenokarpiára általában csak gyengén hajlamosak (a ’Szűcsi őszi III.’ 2,3%-os hajlamot mutatott Keszthe-
lyen) (IVÁNCSICS, 1998).

Faalak felálló
Alany vadkörtére oltott
Varasodás fán-levélen fertőzés az egész fán kb. 10-15%
Varasodás gyümölcsön néhány folt kevesebb 1%
Varasodás 1-3 éves részen néhány folt kevesebb 1%
Tűzelhalás nincs

Fájuk általában erőteljesen fejlődő, kezdetben felfelé törekvő. Mind vadkörtére oltva, mind pedig ’Provence 
BA 29’ birs alanyon szépen fejlődik, jól terem. Mivel nem piacos fajta, ezért feldolgozásra szorul, ökológiai ter-
mesztésre, továbbá élelmiszeripari célból továbbnemesítésre ajánlott.

EGRI KöRTE C/2

Elsők között BERECZKI (1899) hívta fel a figyelmet az ’Egri körtére’ kifejtve, hogy nem azonos a ’Virgouleuse’ 
fajtával, amelyhez hasonlították. Később ANGYAL (1926) és HORN (1941) munkáiban is különálló fajtaként sze-
repel, majd MOHÁCSY és PORPÁCZY (1958) szintén megerősítették a tényt, hogy az ’Egri körte’ különálló fajta, 
amely előnyös tulajdonságokkal rendelkezik. Jó asztali és piaci minőségűnek írták le. A Keszthelyen fenntartott 
’Egri körte C/2’-es fajta begyűjtését Nagy d-né 1985-ben a Budaörs-Kamaraerdő C tábla 2. sorából végezte el: 
nevét innen nyerte. A fajta Újfehértó és Keszthely mellett később Mosonmagyaróváron és Fertődön is szaporításra 
került.

GYüMöLCS- 
PARAMÉTEREK

GYüMöLCS 
HOSSZ. (MM) ALAKINdEx KOCSÁNY-

HOSSZ. (MM)
KOCSÁNY-VAS-
TAGSÁG (MM)

MAGOK 
SZÁMA (dB)

TöMEG 
(g)

Átlag 80,5 1,41 17,08 3,63 6,25 149,25

Ahogyan a leíró táblázat mutatja, a termés nagyobb, igazán darabos, piacos. A szép pyriformis alak 
halványzöld, frissességet sugárzó színnel társul. Az ’Egri körte’ jellemzően a duna-Tisza köze, illetve a Ti-
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szántúl gyümölcse, így a dunántúlra történt adaptációk kevésbé sikeresek a ’Kieffer’ körtéhez, ’Mogyoródi 
óriáshoz’ és a ’Magyar kobak’ körtéhez hasonlóan, mert ezek a fajták a hidegebb időjárásban, a kötöttebb 
talajokon kevesebb termést hoznak, tehát jellemzően az Alföld és Észak-Magyarország egyes termőhelyeit 
kedvelik. 

Gyümölcsalak közepes, egyenes, középen a legszélesebb
Érés optimális érettség előtt
Érési idő kései
Termőképesség közepesen nagy
Alak egyöntetű
Szimmetria szimmetrikus
Méret kicsi-közepes
Kocsánymélyedés a gyümölcshús folytatása
Kocsányvastagság vastag
Kocsány szöge 10-45°
Alapszín zöld
Fedőszín-borítottság hiányzik
Fedőszín hiányzik
Fedőszín jellege hiányzik
Rozsdabevonat kicsi-közepes
Csészemélyedés teljesen nyitott
Kocsányhossz rövid
Hús színe zöldesfehér
Magszám 6-10 db (6,25 telt mag) 11 mm

A gyümölcs megfelel friss fogyasztásra, valamint rövid tárolás után is alkalmas lehet gyümölcs darabos fél-
termék (pulp) készítésére, a hosszabb tárolás során viszont ráncosodik. Magasabb pektintartalmú (0,35-0,4%), 
így lekvárnak, gyümölcsíznek megfelelő (IVÁNCSICS, 1995). Párlatai, kellő odafigyeléssel, jó minőséget bizto-
sítanak. ’Provence BA 29’ birs alanyon is megél, de jóval kisebb koronát nevel és kevesebbet terem. Vadkörte-
magonc alanyon érzi igazán jól magát. Az ’Egri körte C/2’ virágzása korai, érése viszont ennek ellenére késői: 
jellemzően őszi körte, ahogyan hozzá hasonlóan megfigyeléseink szerint a ’Magyar kobak’, ’őszi körte’, ’Lőrinc 
kovács’ és a ’Szűcsi körte III.’ fajtákra szintén ez a jellemző.

Faalak szétterülő
Alany vadkörtére oltott
Varasodás fán-levélen fertőzés az egész fán kb. 10-15%
Varasodás gyümölcsön néhány folt kevesebb 1%
Varasodás 1-3 éves részen néhány folt kevesebb 1%
Tűzelhalás nincs

Fája erős, általában egészséges. A varasodás inkább a lombon található, későbbi érése ellenére is csak kis 
mértékben figyelhetők meg varas foltok a gyümölcsökön. ökológiai termesztésbe javasolható fajta. 
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DATA COLLECTION AT THE pEAR GENE BANK of NARIC FRUITCULTURE RESEARCH STATION 
FERTŐD

VARGA, J.1, BÉKEFI, ZS.2,  IVÁNCSICS, J.3

1 NARIC Fruitculture Research Institute Fertőd Research Station, Sarród
2 NARIC Fruitculture Research Institute Érd Research Station, Budapest
3 University of Széchenyi, Győr, Faculty of Agricultural and Food Sciences, Mosonmagyaróvár
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SUMMARY

In spring 2002, a pear gene bank accessions has been established at our research station. This collection (480 
accessions) originates from the research station Újfehértó: due to the threatening erwinia infection it had to be 
duplicated in Fertőd. The number of accessions is increasing due to some national and international collecting 
trips. The number of accessions at the gene bank of Fertőd is currently more than 500.

In order to identify accessions and avoid mislabeling descriptions of the accessions by most recent international 
methods is necessary. In our article we aimed at presenting detailed phenotypic descriptions of the most valuable 
pear accessions originating from the Carpathian Basin. By continuing this work we would like to characterize more 
accessions and establish a database. In this paper we present eight accessions: ’Fehérvári körte’, ’Solymári cu-
kor’, ’Sárkörte’, ’Mosolygós körte’, ’Király körte’, ’Vérbelű’, ’Szücsi körte I.’, ’Egri körte C/2’. We hope that our work 
can provide useful information for the breeding activity and the ecological cultivation.

TABLES AND FIGURES

FIGURE 1. ’Fehérvári körte’ fruits, appearance and morphology of core
FIGURE 2. ’Solymári cukor’ fruits, appearance and morphology of core
FIGURE 3. ’Sárkörte’ fruits, appearance and morphology of core
FIGURE 4. ’Mosolygós körte’ fruits, appearance and morphology of core
FIGURE 5. ’Király körte’ fruits, appearance and morphology of core
FIGURE 6. ’Vérbelű’ fruits, appearance and morphology of core
FIGURE 7. ’Szücsi körte I.’ fruits, appearance and morphology of core
FIGURE 8. ‘Egri körte C / 2’ fruits, appearance and morphology of core
TABLE 1. Parameters of fruits
TABLE 2. Morphological characteristics of fruits
TABLE 3. Observation of plant protection
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A lelevelezés idejének HATÁsA vörösborszőlő-fAjTÁkrA

fAzekAs isTvÁn, nAGY ATTilA, bÁlo borbÁlA
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A kezelések elvéGzésének időponTjAi                                                                                             1. táblázat  

ÉV

VL IDEjE ZSL IDEjE

 

turán

turán  

2007 5. 30. 8. 10.  
2008 5. 28. 8. 07.

vizsGÁlT évek, fAjTÁk szüreTi időponTjAi                                                                               2. táblázat 

fAjTA 2007 2008

  10. 11.
 10. 11.

turán   
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eredMénYek és MeGviTATÁsUk

le él el let

a             a 
               

   a             -
 

ter és e sé

a         a    -
             

               
eredmény.

A lelevelezés HATÁsA A levélfelüleT (M2/M2; M2/Tőke) AlAkUlÁsÁrA                                       3. táblázat  

KEZELÉS

levélfelüleT (M2/M2) levélfelüleT (M2/Tőke)
2007 2008 2007 2008

 tur.  tur.  tur.  tur.

zsl 1,5 1,62 1,53 1,36
l 1,53 1,37 1,56 1,38

sz a a1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
          

A lelevelezés HATÁsA A TerMésMennYiséG (kG/Tőke) AlAkUlÁsÁrA                                                 4. táblázat 

KEZELÉS

TerMésMennYiséG (kG/Tőke)
2007 2008

 turán  turán

zsl 2,58 2,27 3,27 3,25
l 0,75 1,83 1,26 1,18 2,81

sz a a1 n.s. n.s. n.s.
          

A lelevelezés HATÁsA A fürTÁTlAGTöMeG (G) AlAkUlÁsÁrA                                                                 5. táblázat 

KEZELÉS

fürTÁTlAGTöMeG (G)
2007 2008

 turán  turán

zsl 216,32
l 61,63 157,02 115,53

sz a a1 n.s. n.s. n.s. n.s.
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A lelevelezés HATÁsA A boGYÓÁTlAGTöMeG (G) AlAkUlÁsÁrA                                                                 6. táblázat 

KEZELÉS

fürTÁTlAGTöMeG (G)
2007 2008

 turán  turán

zsl 1,33 1,87 1,53 1,83 2,00
l 1,32 1,85 1,65 1,61 2,81

sz a a1 n.s. n.s. n.s. n.s.
          

A lelevelezés HATÁsA A MUsT refrAkciÓ %-ÁnAk (%) AlAkUlÁsÁrA                                                              7. táblázat 

KEZELÉS

refrAkciÓ %
2007 2008

 turán  turán

zsl 23,15 23,78
l 20,38

sz a a1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
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A lelevelezés HATÁsA A MUsT TiTrÁlHATÓ sAvTArTAlMÁnAk (G/) AlAkUlÁsÁrA                                   8. táblázat 

KEZELÉS

TiTrÁlHATÓ sAvTArTAloM (G/l)
2007 2008

 turán  turán

zsl 7,07 7,35 5,80
l 7,70 6,15 7,62 7,60 5,62

sz a a1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
          

A lelevelezés HATÁsA A MUsT pH-jÁnAk AlAkUlÁsÁrA                                                                              9. táblázat 

KEZELÉS

pH
2007 2008

 turán  turán

zsl 3,21 3,10 3,76 3,20 3,10 3,71
l 3,20 3,55 3,03 3,57

sz a a1 n.s. n.s. n.s. n.s.
          

A lelevelezés HATÁsA A MUsT összes polifenol-TArTAlMÁnAk (MG/1G boGYÓ) AlAkUlÁsÁrA          10. táblázat 

KEZELÉS

összes polifenol-TArTAloM (MG/1G boGYÓ)
2007 2008

 turán  turán

zsl 2,026 2,802 2,005 2,572 6,320
l 2,615 6,310

sz a a1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
          



kertgazdaság 2018. 50. (3) �  szőlészet és  borászat

st sszes ol e ol tartalo

a             10. 
 a           

               
e           t  l    zsl    

              
t              a  -

           o      
           

tar a la   
a      t           

st a to a tartalo

a            -
        t     

    

THe effecT of leAf reMovAl TiMinG on red GrApe cUlTivArs

fAzekAs, i., nAGY, A., bÁlo, b. 

s       s    

keYWords          

sUMMArY

                      
                   

  b                o     
                    

o                      
             t        

                 
                 o    

A lelevelezés HATÁsA A MUsT AnTociAnin-TArTAlMÁnAk (MG/1 G boGYÓ) AlAkUlÁsÁrA                11. táblázat 

KEZELÉS

összes polifenol-TArTAloM (MG/1G boGYÓ)
2007 2008

 turán  turán

zsl 1,511 1,830 2,008 5,283
l

sz a a1 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
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TAbles And fiGUres

TABLE 1. t    
TABLE 2. e        
TABLE 3. t         m2 2  2  
TABLE 4. t         
TABLE 5. t           
TABLE 6. t           
TABLE 7. t           
TABLE 8. t           
TABLE 9. t          
TABLE 10. t             
TABLE 11. t            

irodAloMjeGYzék

1. aze as    t         b   
e  b

2. att   ber zzo   ar  s  o  s   e             
   s  a   e     

3. la    a ar   ra s   l  ll a s    oo be  b    o        
          Vitis vinifera  a     r   

 la   e art  a  s tters   ar es  a  br er    t         
      sa

5. tr er   l ett   alle ro   e t ar   o  s   e         
     s  Vitis vinifera l  a     r   

6. oblet   a ol as o elos   o ell  s  z e el    e   e    a -
   l   r  s  z   o       

7. oz a    a     a     a   b
8. ollat   a ll re                s   

 s   e         s   o       
 all ott  a  att   o  s   e            

    a   e    
10. o  s  asal  l  ber zzo   ar  s  tr er    e         

    a   e    
11. o  s  ber zzo   ar  s  l bell    e             

    Vitis vinifera l   a     r  
12. s art  r  rob so    s    a       a
13. tar a la    to a    o , s., d a o       e  l  r         

 Vitis vinifera l     a   e    
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HATÉKONY INNOVÁCIÓS MEGOLDÁSOK A SZŐLŐOLTVÁNY-ELŐÁLLÍTÁSBAN

SZABÓ PÉTER, KOCSIS LÁSZLÓ, PUPOS TIBOR, ÁBEL ILDIKÓ, KOVÁCS BARNABÁS,
VESZELKA MIHÁLY
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ALANYVESSZŐRŐL TöRTÉNŐ RÜGYEK ELTÁVOLÍTÁSA (VAKÍTÁS) – KONVENCIONÁLIS ÉS INNOVATÍV 
TECHNOLÓGIA KöLTSÉGELEMEINEK öSSZEHASONLÍTÁSA (1000 DB VESSZŐ)                         1. táblázat  

MEgnEVEZéS MÉRTÉKEGYSÉG
KonVEncIonÁLIS  
TECHNOLÓGIA (KÉZZEL 
TöRTÉNŐ VAKÍTÁS)

INNOVATÍV 
tEcHnoLógIA
(GÉPPEL TöRTÉNŐ VAKÍTÁS)

 0,55
b    0  

  
é  0 2384 
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A KONVENCIONÁLIS ÉS INNOVATÍV OLTÁSI TECHNOLÓGIÁK KöLTSÉGELEMEINEK öSSZEHASONLÍTÁSA 
(1000 DB OLTVÁNY)                                                                                                                              2. táblázat  

MEgnEVEZéS MÉRTÉKEGYSÉG

KonVEncIonÁLIS 
tEcHnoLógIA

INNOVATÍV 
tEcHnoLógIA

 
a     

o    
 b  

 
 

  8,00 1,11
b   10 000 400 000 8 000 000 

       
é  4 159  

  3934  

1. ÁBRA a      
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