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Az Óvári-4® görögszénafajta (Trigonella foenum-graecum L.),
új fajtajelöltek termesztése, hasznosításuk eredményei
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ÖSSZEFOGLALÁS

Két évtizede kezdtük el azt a kutatási programot, mely a görögszéna (Trigonella foenum-
graecumg  L.)   nemesítésére, új fajták elôállítására, termesztéstechnológiájának kidolgozásáraa 

 és gazdasági értékének meghatározására irányul. E munka eredményeként, 1994-ben államiés gazdasági értékének meghatározására irányul. E munka eredményeként, 1994-ben állami 
elismerést kapott aze Óvári-4 fajta. A fajta, valamint az általunk kidolgozott termesztés-
technológia, szabadalmi oltalom alatt áll. t

 Kezdetben, mint pillangós szálastakarmány- és fehérjenövényt vizsgáltuk. Ezt követôen, 
mint másodvetésû zöldtrágya- és vadvédô növénynek a vadgazdálkodásban betöltött szere-m
pét, valamint a helyes mezôgazdasági gyakorlatban való felhasználhatóságát értékeltük.p

 Az utóbbi években intenzív kutatásokat folytatunk e növény különbözô szervei (mag, levélAz utóbbi években intenzív kutatásokat folytatunk e növény különbözô szervei (mag, levél 
és szár) gyógyászati értékének meghatározására, értékes kémiai komponenseinek elkü-é
lönítésére, ezek gyógyszer alapanyagként, funkcionális élelmiszerként történô felhasz-l
nálására. E munka eredményeként a görögszéna magjan (Trigonellae foenugraeci semen)  ,

r mint hazai termesztésû gyógynövény drog javaslatunkra, felvételre került a VIII. Magyarmint hazai termesztésû gyógynövény drog javaslatunkra, felvételre került a VIII. Magyar
Gyógyszerkönyvbe (Ph. Hg. VIII.).

 Saját nemesítésû fajtánkon, fajtajelöltjeinken kívül, a hazaitól eltérô ökológiai környezetbôll 
származó fajtákat is vizsgáljuk. Ezek szaporítását, szelekcióját és fajta összehasonlító
vizsgálatát (termésátlagok, beltartalmi érték, ezermag-tömeg) folyamatosan végezzük. v
Jelen publikációnkban 10 külföldi fajta és az J Óvári gold fajtajelölt 2002–2005. évek törzs-d
kísérleti eredményeit értékeljük, összehasonlítva azk Óvári-4® hazai fajtával. A fajtakí-
sérletben az alábbi fajták és fajtajelölt vettek részt: 19 X (Szíria), X Blidet (Spanyolország),t
Ciadoncha (Spanyolország), D-19 (Szíria), Gers (Franciaország), Ghahkamon (Líbia),
HHerbarH (India),r H-26 (Szíria), 6 Metha (India), Obanos (Spanyolország), Óvári-4® (Magyar-
ország), Óvári gold fajtajelölt (Magyarország).d
Kulcsszavak: g g , gy gy y, j ,görögszéna, gyógynövény, fajta, fag g , gy gy y, j , j j , g,jtajelölt, termésátlag, hasznosítás.j j , g,a
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BEVEZETÉS, IRODALMI ÁTTEKINTÉSB

A fejlett mezôgazdasággal rendelkezô országokban a háború után magasabb hozamú, jobbA fejlett mezôgazdasággal rendelkezô országokban a háború után magasabb hozamú, jobb 
beltartalmi értékû termékek elôállítása volt a fô feladat. A termelékenység nagyarányúbeltartalmi értékû termékek elôállítása volt a fô feladat. A termelékenység nagyarányú 

tnövekedésének köszönhetôen, a fejlett országok gabonából jóval többet termelnek, mintnövekedésének köszönhetôen, a fejlett országok gabonából jóval többet termelnek, mint 
amennyit a lakosság el tudna fogyasztani, viszont így egyéb növényfajok háttérbe szorul-
tak. A viszonylag kevés növényfaj, a nemesítô munka és a technológiák korszerûsítésetak. A viszonylag kevés növényfaj, a nemesítô munka és a technológiák korszerûsítése 

keredményeként, nagyfokú koncentráció és az intenzív termesztéstechnológiák kerültekeredményeként, nagyfokú koncentráció és az intenzív termesztéstechnológiák kerültek 
elôtérbe. A korábbi nagyüzemi termesztés során, – elsôsorban az utóbbi 10–15 évben – aelôtérbe. A korábbi nagyüzemi termesztés során, – elsôsorban az utóbbi 10–15 évben – a 
termesztett növények száma rohamosan csökkent. A termesztett növények kis száma,termesztett növények száma rohamosan csökkent. A termesztett növények kis száma, 
ezen belül a gabonafélék magas részaránya nemcsak értékesítési problémákat jelent, deezen belül a gabonafélék magas részaránya nemcsak értékesítési problémákat jelent, de 
a talajtermékenység fenntartása is kétségessé vált. Az igények folyamatos változásával, aa 

ttermelés költségoptimalizálása, az alternatív energiahordozók és a környezetvédelem kerülttermelés költségoptimalizálása, az alternatív energiahordozók és a környezetvédelem került 
a figyelem középpontjába. A természeti erôforrások óvása és a környezet terhelhetôségee 
egyébként is új megvilágításba helyezi, illetve korlátozza a mennyiségi növekedést, jelezveegyébként is új megvilágításba helyezi, illetve korlátozza a mennyiségi növekedést, jelezve 
a korlátlan minôségi fejlôdés irányát. A fent felsorolt objektív problémákon felül az éghaj-
latban érezhetô változások (mediterrán hatás) arra ösztönöz bennünket, hogy a korábbanlatban érezhetô változások (mediterrán hatás) arra ösztönöz bennünket, hogy a korábban 
nem termesztett növényfajok termesztésével is foglalkozzunk.n
A görögszéna A (Trigonella foenum-graecum L.) t az egyik legrégebben termesztett, a kelett 
mediterrán és a szubtrópusi éghajlatú országok kedvelt takarmány- és gyógynövénye.mediterrán és a szubtrópusi éghajlatú országok kedvelt takarmány- és gyógynövénye. 
Ôshonos a Földközi-tenger partvidékén, de India, Kína, Egyiptom, Törökország és Marokkó 

tszintén termesztési körzetének számít. Kiváló adaptálódó képessége miatt több mérsékeltt 
égövû országban is termeszthetô tavaszi vetésû növényként. Egyiptomban, Marokkóbanégövû országban is termeszthetô tavaszi vetésû növényként. Egyiptomban, Marokkóban 
és Indiában áttelelô növényként termesztik (é Makai et al(( . 1996).
Hazánkban 1945 elôtt az ország déli részén termesztették kiskerti körülmények között,Hazánkban 1945 elôtt az ország déli részén termesztették kiskerti körülmények között, 
de késôbb felhagytak termesztésével.
Fô- és másodvetésben is kiváló zöldtrágyanövény, N-kötô baktériumai (F Rhizobium meliloti(( )
révén mintegy 70–90 kg/ha nitrogént képes megkötni (r Makai et al.(( 1996).

kZölden etetve elsôsorban a kérôdzôk takarmányozásában hasznosítható, de zöldlisztekZölden etetve elsôsorban a kérôdzôk takarmányozásában hasznosítható, de zöldlisztek 
elôállítására is alkalmas. Egynyári takarmánykeverékek pillangós komponenseként iselôállítására is alkalmas. Egynyári takarmánykeverékek pillangós komponenseként is 
számításba jöhet. Magas cukortartalma miatt önmagában is jól silózható. 
Magjának táplálóértéke közel azonos a szója magjával, nagy elônye a szójamaggal szem-M
ben, hogy nem tartalmaz antinutritív anyagokat, így hôkezelést nem igényel (b t Sauvaire ett 
al.a 1976).
A görögszéna magjaA (Trigonellae foenugraeci semen) alkaloidot, kolint, keserûanyagot, 
nyálkát, zsíros olajat, fehérjét és C-vitamint tartalmaz (n Máthé (( 1975).
Ezenkívül tartalmaz még diasztázt és olyan anyagokat, amelyek hasznos ellenszerei aEzenkívül tartalmaz még diasztázt és olyan anyagokat, amelyek hasznos ellenszerei a 
beteges étvágytalanságnak és a lesoványodás miatti gyengeségnek. Javítja az étvágyat,beteges étvágytalanságnak és a lesoványodás miatti gyengeségnek. Javítja az étvágyat, 
általános erôsítô szer, hizlaló hatású, növeli a vörösvértestek számát, visszaadja a fizikailag
lemerült szervezet erejét. Gazdag foszforban, szerves vasban, szénhidrátokban (l r Fournierr 

,1972, 97 , Paris et aa is et al.l. ) 1975).975).
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JeJelen kísérletünk célja volt, hogy megállapítsuk, hogyan adaptálódnak az eltérô ökológiailen kísérletünk célja volt, hogy megállapítsuk, hogyan adaptálódnak az eltérô ökológiai
adottságú területekrôl származó görögszénafajták a honi viszonyokhoz? Melyek azok aa
fajták, amelyek perspektivikusak lehetnek a magyar mezôgazdaság számára is? f

ANYAG ÉS MÓDSZER

Az évjárat hatásának kimutatására, valamint az egyes fajták és fajtajelölt összehasonlí-A
tására a 2001-ben felszaporított vetômagokat alkalmaztuk. A maradék vetômagot elrak-t
tároztuk, majd a következô évben újra ebbôl vetettünk. Az így elvetett törzskísérlet aztároztuk, majd a következô évben újra ebbôl vetettünk. Az így elvetett törzskísérlet az

 évjáratot és a fajtákat illetôen kéttényezôs, split-plot elrendezésû volt. A kísérletet négyévjáratot és a fajtákat illetôen kéttényezôs, split-plot elrendezésû volt. A kísérletet négy 
 ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben vetettük el, évenként megközelítôleg azonosismétlésben, véletlen blokk elrendezésben vetettük el, évenként megközelítôleg azonos 

idôpontokban. A vizsgált (tavaszi vetésû) növények vetésére a talaj-elôkészítések utánidôpontokban. A vizsgált (tavaszi vetésû) növények vetésére a talaj-elôkészítések után
az alábbi idôpontokban került sor (2002, 2003, 2004, 2005): március 28., április 2.,

 április 2., április 4. A vetést minden évben Wintersteiger parcella vetôgéppel végeztük, 
parcellánként elôre elôkészített, minden esetben csávázatlan vetômagokkal 12 cm-esparcellánként elôre elôkészített, minden esetben csávázatlan vetômagokkal 12 cm-es
sortávolságra, 3 cm-es tôtávolságra, a vetésmélység pedig 2 cm volt. A hektáronkénti csíra-

 szám a fajtakísérletnél 2.000.000 volt. Kórokozók és kártevôk ellen nem védekeztünk. 
Tapasztalataink szerint a vegetáció kezdetén e növény gyomelnyomó képessége kicsi,Tapasztalataink szerint a vegetáció kezdetén e növény gyomelnyomó képessége kicsi,
– a kísérlet során növényvédôszer használatra, a természetes körülmények biztosítása– a kísérlet során növényvédôszer használatra, a természetes körülmények biztosítása
érdekében nem került sor – ezért szükség volt kézi gyomszabályozásra. A vegetációérdekében nem került sor – ezért szükség volt kézi gyomszabályozásra. A vegetáció
késôbbi szakaszaiban a növény gyomelnyomó képessége javul, ezért csak az alacsonykésôbbi szakaszaiban a növény gyomelnyomó képessége javul, ezért csak az alacsony

k tôszámú parcellákban kellett késôbb kézi gyomszabályozást végrehajtani. A vetésektôszámú parcellákban kellett késôbb kézi gyomszabályozást végrehajtani. A vetések
k idôzítését a talajhômérséklet és az idôjárás alakulása befolyásolta. A vizsgált növényekidôzítését a talajhômérséklet és az idôjárás alakulása befolyásolta. A vizsgált növények

betakarítására az alábbi idôpontokban került sor (2002, 2003, 2004, 2005): mindenbetakarítására az alábbi idôpontokban került sor (2002, 2003, 2004, 2005): minden
évben július 31-én.é

t A növények betakarításának idôzítését az egyes növényfajták fejlettségi állapota mellettA növények betakarításának idôzítését az egyes növényfajták fejlettségi állapota mellett
az idôjárás, elsôsorban a lehullott csapadék mennyisége és eloszlása határozta meg. AA
betakarításhoz Wintersteiger típusú parcella betakarítógépet használtunk.b
A kapott terméseket 14%-os nedvességtartalomra korrigáltuk. A kísérletek területeA kapott terméseket 14%-os nedvességtartalomra korrigáltuk. A kísérletek területe
így a teljes vizsgálati idôszakban egy 500 m-es átmérôjû körön belül helyezkedett el. Aígy a teljes vizsgálati idôszakban egy 500 m-es átmérôjû körön belül helyezkedett el. A

 szántó földi kísérleteket a Nemesítési és Termesztéstechnológiai Állomás Kísérleti Telepén, 
a laboratóriumi vizsgálatokat a Növénytermesztési Intézet laboratóriumában végeztük.
A kísérleti terület megválasztásakor törekedtünk arra, hogy az általunk vizsgált fajta,A kísérleti terület megválasztásakor törekedtünk arra, hogy az általunk vizsgált fajta,

t fajtajelölt és ökotípusok számára azonos feltételeket biztosítsunk. Szerves és mûtrágyátfajtajelölt és ökotípusok számára azonos feltételeket biztosítsunk. Szerves és mûtrágyát
kísérleteinkben nem használtunk. Az egész területen azonos, jó minôségû, egyenleteskísérleteinkben nem használtunk. Az egész területen azonos, jó minôségû, egyenletes

 mélységû, osztóbarázda nélküli talaj-elôkészítést valósítottunk meg. A szántás irányáramélységû, osztóbarázda nélküli talaj-elôkészítést valósítottunk meg. A szántás irányára 
keresztben kerültek a kísérletünk parcellái. Kontroll-standard fajtának az k Óvári-4® t -ett
jjelöltük meg, mint államilag minôsített fajtát, és ehhez viszonyítottuk a többi fajta je-j
löltet és ökotípust. Kísérleteinkben 9 ökotípust és 1 fajtajelöltet hasonlítottunk össze alöltet és ökotípust. Kísérleteinkben 9 ökotípust és 1 fajtajelöltet hasonlítottunk össze a
standardként használt Óvári-4 fajtával (minden egyes parcella ugyanazzal a tôszámmall
került vetésre). Minden mûveletünk kiterjedt az összes parcellánkra. Fajtakísérleteinkben  került vetésre). Minden mûveletünk kiterjedt az összes parcellánkra. Fajtakísérleteinkbenkerült vetésre). Minden mûveletünk kiterjedt az összes parcellánkra. Fajtakísérleteinkben  
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fenológiai, morfológiai, kórtani, termés és beltartafenológiai, morfológiai, kórtani, termés és beltartalmi megfigyeléseket végeztünk.lmi megfigyeléseket végeztünk. 
Kísérleteink során mechanikai gyomirtást alkalmaztunk mindegyik parcellán. Kór-
okozók és kártevôk elleni védekezést nem alkalmaztunk, mivel kártevôk kártételét nemm 
tapasztaltuk. Kórokozók közül csak lisztharmat jelenlétét észleltük egy-két ökotípusnál.tapasztaltuk. Kórokozók közül csak lisztharmat jelenlétét észleltük egy-két ökotípusnál.
Minden évben, minden kísérletbe vont ökotípus azonos elv alapján került felvételezésre.Minden évben, minden kísérletbe vont ökotípus azonos elv alapján került felvételezésre. 
A kísérletben az azonos megfigyelések minden ökotípusról egy napon lettek feljegyezve.A kísérletben az azonos megfigyelések minden ökotípusról egy napon lettek feljegyezve. 
A virágzás és érés ideje nem egy napon mutatkoztak és a jelenség észlelésekor, kerül-A
tek feljegyzésre. A parcellánként learatott és kitisztított szemtermést megmértük, és atek feljegyzésre. A parcellánként learatott és kitisztított szemtermést megmértük, és a 

t Magyarországon hivatalosan elfogadott szemnedvesség %-ra számoltuk át. A learatottMagyarországon hivatalosan elfogadott szemnedvesség %-ra számoltuk át. A learatott 
termésbôl vettünk mintát a nedvességtartalom megállapítására, valamint a beltartalmitermésbôl vettünk mintát a nedvességtartalom megállapítására, valamint a beltartalmi 
vizsgálatokhoz.v
A kísérletek megbízhatóságát varianciaanalízissel mutattuk ki. A táblázatoknál azA kísérletek megbízhatóságát varianciaanalízissel mutattuk ki. A táblázatoknál az 

kSQ és MQ adatokat, a többtényezôs kísérletekbôl az A (év) x B (fajta) kölcsönhatásokk 
szignifikanciáját is közöljük. A kísérletek eredményeit az elrendezéseknek megfelelôenn 
SvábS  (1981) szerint varianciaanalízissel értékeltük.

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

A fajta összehasonlító kísérletek eredményeit értékelve az AA (év)v x B (fajta)aa  kölcsönhatásnál, 
valamint a B tényezô (fajta) hatására mutattunk ki egyaránt P = 0,1%-os valószínûségivalamint a B tényezô (fajta) hatására mutattunk ki egyaránt P = 0,1%-os valószínûségi 
szinten megbízható terméskülönbségeket.

t Az eltérô évjáratú években vetett genetikailag azonos anyagokból származó termések közöttAz eltérô évjáratú években vetett genetikailag azonos anyagokból származó termések között 
mért különbségek 5% hibavalm ószínûségi szinten voltak igazolhatók (1. táblázat).

1. táblázat Görögszénafajták maghozam-vizsgálatainak varianciatáblázatat

Table 1. Results of the analysis of variance for the seed yield of fenugreek varieties

Tényezôk SQ FG MQ

Összesen 16.627.053 191

Ismétlés 443.351 3

A tényezô 4.952.400 3 1.650.800*

Hiba a 555.876 9  61.764

B tényezô 4.343.386 11  394.853***

AxB kölcsönhatás 4.051.041 33  122.759***

Hiba b 2.280.998 132 17.280

A vizsgált A fajták négy év átlagában mért termései között az eltérések egyes esetekben szig-
nifikánsak voltak. A legtöbb termést az n Óvári gold tfajtajelölt (1560 kg/ha), a leg kevesebbett d
a D-19 g p (1026 kg/ha) produkáltag p  (2. táblázat).
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Az eredménytáblázat szerint a különbözô években a fajták átlagában mért termések közöttiAz eredménytáblázat szerint a különbözô években a fajták átlagában mért termések közötti
különbségek 5% szinten statisztikailag is igazolhatók voltak, vagyis a 2002-es esztendôkülönbségek 5% szinten statisztikailag is igazolhatók voltak, vagyis a 2002-es esztendô

 idôjárása feltehetôen kedvezôbb volt a görögszénafajták számára, mint a 2003-as év, mígidôjárása feltehetôen kedvezôbb volt a görögszénafajták számára, mint a 2003-as év, míg 
 a 2004-es és 2005-ös évben, a vegetációs idôben hullott csapadék mennyisége meghaladtaa 

a 2002–2003. évi csapadékmennyiséget (3. táblázat).
Kísérleteink elsô két évében megállapítottuk, hogy a fajták között, valamint a fajta és
évjárat kölcsönhatás között szignifikáns különbségek voltak. A legtöbb termést a hazaiévjárat kölcsönhatás között szignifikáns különbségek voltak. A legtöbb termést a hazai
viszonyokhoz legjobban alkalmazkodó fajtajelöltünk az v Óvári gold   (1560 kg/ha) érte el aad
négy év átlagában, de a n Ghahkamon (1240 kg/ha) és a Metha (1242 kg/ha) fajták termés-
átlaga is hozzá hasonló, míg a D-19 (1026 kg/ha) és a Ciadoncha (1005 kg/ha) termett aa
legkevesebbet.l

2. táblázat2 áblá 5A vizsgált  görögszénafajták termésátlagai (2002–2005)A i ál é f j ák é á l i (2002 2005)

Table 2. Yield difference of varieties (2002–2005)

Fajta 2002
(t/ha)

2003
(t/ha)

2004
(t/ha)

2005
(t/ha)

Átlag
(t/ha)

Óvári gold 1,443 1,391 1,703 1,702 1,560
Óvári-4® 1,124 0,892 1,573 1,550 1,285
Metha 1,300 1,101 1,069 1,497 1,242
Ghahkamon 1,188 1,237 1,164 1,370 1,240
19 X 1,017 1,081 1,090 1,380 1,142
H-26 1,176 0,837 1,076 1,429 1,130
Obanos 0,981 0,979 1,186 1,170 1,079
Blidet 0,813 1,145 1,191 1,158 1,077
Herbar 0,796 0,939 1,333 1,163 1,058
Gers 0,785 0,789 1,349 1,209 1,033
D-19 0,957 0,427 1,529 1,191 1,026
Ciadoncha 0,991 0,618 1,163 1,249 1,005
SzD5% 56,200

3. táblázat Görögszénafajták termésátlagat
Table 3. Yield average of Trigonella variety

Év Termés
(kg/ha)

2002 1047,4
2003 953,0
2004 1285,4
2005 1338,9
Átlag 1156,2
SzD5% 86,9

Az Óvári-4® görögszénafajta (Trigonella foenum-graecum L.), új fajtajelöltek ...
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Comparison of yield product of fenugreek variety
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SUMMARY

Experiments in connection with fenugreek have been carried out at our university for twoExperiments in connection with fenugreek have been carried out at our university for two 
decades. As a part of this work the variety Óvári-4 was awarded with a state certificate inn 
1994. The variety and the developed production technology were given patent protection.
At the beginning testing concentrated on the plant as leguminous roughage and as proteinAt the beginning testing concentrated on the plant as leguminous roughage and as protein 
plant, however recently the tests were spread to the use as medicinal plant.p
Plants from different ecological environment were obtained from institutes abroad, thesePlants from different ecological environment were obtained from institutes abroad, these 
plants were propagated, selected and compared (average yield, inner content value). Asplants were propagated, selected and compared (average yield, inner content value). As 
for today two new national variety candidates were bred, their introduction for qualifica-f
tion is planned for 2007.t
In our studies the comparative examination of 10 foreign, the variety I Óvári-4 and thee 
variety candidate mentioned under the namev Óvári gold is evaluated.d
Keywords: fenugreek, virtuous plant, variety, variety candidate, yield, germamound.
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