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ÖSSZEFOGLALÁS

Kísérleteinkben, a mosonmagyaróvári gyakorlókertben található Mézes körte 2006 tava-
szán elvetett magoncainak szelekciós vizsgálatait végeztük. Nagy figyelmet fordítottunk 
a sziklevél, a lomblevél és a növénymagasság alakulására. A soronként elvetett 75 magból 
40–45 db kelt ki, így az elsô, szikleveles vizsgálat során már majd 40%-os pusztulással 
kellett számolnunk. 2006. április 12-én felvettük a szikleveles állapotban lévô magoncok 
néhány, a szelekció szempontjából fontos tulajdonságát (sziklevél alak, sziklevél hossz, 
sziklevél vastagság, sziklevél szín, sziklevélnyél hossz, sziklevélnyél vastagság, szikle-
vélnyél szín). A szikleveles állapot után a magoncok lomb leveles stádiumait is vizsgáltuk, 
nagy figyelmet fordítva a növények fejlettségi szintjének alakulására (lomblevélszám, 
növénymagasság). A két említett tulajdonságból statisztikai számításokat végeztünk. A 
variációs koefficiens a lomblevélszám esetében kisebb értékeket mutat (20–28%), míg 
az adatok nagyobb mértékû szóródását a növénymagasság vonatkozásában a 35–50% CV 
értékek jelzik. A magoncok 40%-os pusztulása a következô mérésig eltelt idôszak alatt 
elérte a 70–80%-os szintet. Ennek ellenére egyes magoncok erôteljes és kiegyensúlyo-
zott növekedést mutatnak (A44, B42, C25, D16, E5, E39, F38), amelyek további vizsgálata, 
szelekciója a jövôben esedékes.
Kulcsszavak: körte, sziklevélvizsgálat, lomblevélvizsgálat, lomblevélszám, növényma-
gasság, szelekció.
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BEVEZETÉS

Az elsô feljegyzések, amelyek a Mézes körtérôl származnak, Lippay (1664) nevéhez 
fûzôdnek. Arra vonatkozóan, hogy a keszthelyi génbankban ôrzött két Mézes körte fajta, 
milyen azonosságokkal rendelkezik a Lippay által említettel, mindeddig semmilyen további 
adatot nem találtunk. Valószínû, hogy egy régen nagy jelentôséggel bíró fajtakör különbözô 
változatait nevezték közel azonos névvel.  A Keszthelyen eltelepített fajtát Apostol gyûjtöt-
te be 1980-ban Szentlôrinc községbôl. 2000 nyarán került sor a fajta mosonmagyaróvári 
szaporítására BA 29 (Provance) alanyon. Célunk volt a fajtajelölt növekedési erélyének 
megfigyelése, a generatív tulajdonságok értékelése és a beltartalmi értékek vizsgálata. 
A kísérletekbe foglalt nemesítési munkát azért kezdeményeztük, mivel az agroökológiai 
potenciál jobb hasznosítása, a környezetkímélô technológiák és az ökotermesztés elter-
jedése olyan új, biotikus és abiotikus ellenállósággal rendelkezô körtefajták bevezetését 
teszik szükségessé, amelyekkel a termesztési költségek is mérsékelhetôk. A Mézes körtét 
a nemesítôk figyelmébe ajánljuk, mivel kiemelkedô beltartalmi értékeket mutat. Ezen 
elônyös tulajdonságnak köszönhetôen alkalmas lehet arra, hogy az elismert, termesztésben 
lévô, ipari célú fajtaválasztékot bôvítse.

IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A Mézes körtére vonatkozóan a korábbi években már végeztünk méréseket – a keszthelyi  körte 
génbankban – amelyek alapján az alábbi eredményeket kaptuk: leggyengébb együttvirágzási 
hajlamot az Árpával érô és a Korai szagos körtével mutatott, közepes együtt virágzást a Lôrinc 
kobak és a Magyar kobak fajtákkal, míg legszorosabb együttvirágzást (80%) a Köcsög körte 
és a Mosoly körte esetében tapasztaltunk. Az évek átlagát véve figyelembe a Mézes körténél 
(3,6), közepes virágzási erélyt figyeltünk meg. A keszthelyi génbankban ôrzött Mézes körte 
virágzására irányuló vizsgálatok, a 11 év alatt mért adatokból a következôképpen alakultak. 
A termôlevelenkénti léha magok száma 0,39; a termôlevelenkénti telt magok száma 1,64; az 
átlagos virágzási erély 0,86; az átlag termékenyülés 8,15; a virágzás kezdete az év 103,60 
napjára esik; a virágzás idôtartama 9,80; a virágzatonkénti virágszám 7,00 (Kocsisné 2006). 
A termôképletek alakulását vizsgálva, ahogyan a szakirodalom is említi (Nyéki 1976), a 
termôdárda szerepelt a legnagyobb mennyiségben (2002–2003 évek), a termôre fordulás 
idôszakában, míg a termôbogok nagyobb mértékû megjelenését a 2003 évtôl tapasztaltuk. 
A fajtajelöltek relatív érési sorrendjét az Árpával érô fajtához viszonyítva állapítottuk meg, 
mely fajta átlagosan július 16-án volt teljes érésben. Ehhez képest a Mézes körte átlagosan 
33,4 nappal ért késôbb. A Mézes körte felülete a feldolgozás alatt álló fajtákéhoz hasonló, a 
gyümölcshéj piros színezôdést mutat. A fajta héja kemény, nehezen rágható, a húsa gyengén 
leves, illata nem jellemzô, íze mindegyiknek középerôs, erôs. A fajta nagy, illetve arányos 
magházzal rendelkezik, a magház alakja orsó vagy kerekded. A gyümölcs fontosabb para-
méterei a következôk: hosszúság 42,30 mm, szélesség 37,90 mm, nyakhossz 5,50 mm, az 

Varga J. – Iváncsics J. – Kocsisné Molnár G.:



5

alak mutatója 0,89, a nyaki rész mutatója 0,13, alakja körte alak (5/6), tömege pedig 31,00 
gramm. A fontosabb beltartalmi értékek vizsgálata szerint a Mézes körte szárazanyag-
tartalma  16,2%, közel azonosnak bizonyult a kontroll Vilmos fajta meghatározott értékével 
(16,1%). Kiemelkedô összes savtartalmat mutatott a kontroll Vilmos fajtához viszonyítva 
(0,27%). A vizsgált fajták közül az Árpával érô (0,255%), a Magyar kobak (0,248%) és 
a Mézes körte (0,26%) pektintartalma a kontroll Vilmos körtéhez képest (0,33%) alacso-
nyabbak voltak. Legmagasabb C-vitamin-tartalommal az Árpával érô (8,83 mg/100 g), a 
Fehérvári körte (8,34 mg/100 g) és a Mézes körte (7,84 mg/100 g) fajták rendelkeztek. A 
fruktóztartalom mérése során az alábbi eredményeket kaptuk: Mosoly körte (9,6%), Mézes 
körte (8,1%) Fehérvári körte (6,8%). A kontroll Vilmos körte (5,1%) alacsonyabb százalékos 
értéket mutatott (Iváncsics 2004).

ANYAG ÉS MÓDSZER

A fentiekben említett kísérleteket a keszthelyi körte génbankban kezdtük, majd egyes 
fajták átkerültek a mosonmagyaróvári Kertészeti Tanszék gyakorló kertjébe, ahol BA 29 
(Provance) alanyon szaporítva újabb megfigyeléseket végeztünk. Az ültetvényben a fák 
karcsúorsó koronával rendelkeznek, sortávolság 3,5 m, tôtávolság 0,9 m. Két Mézes körte 
fa fenntartását különös gonddal végeztük, róluk a termést túlérett állapotban betakarítottuk 

1. ábra A sztratifikált magok elôkészítése vetésre
(Mosonmagyaróvár, 2006. 04. 04.)

Figure 1. The stratificated seeds preparation before sowing
(Mosonmagyaróvár, 2006. 04. 04.)
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(2005. 08. 28–2005. 09. 05.). A gyümölcsökbôl nyert magot megszámoltuk, elkülönítettük 
a léha magokat, felvételeztük a gyümölcsök méretét szélesség és hosszúság szerint. Szárítás 
után a magokat  Hrotkó (1999) szerint sztratifikáltuk, majd a vermelôbôl felvéve tavasszal 
(2006. 04. 04.) magonciskolába vetettük (1. ábra). 
A morfológiai jellemzôk felvételezését Okályi és Maliga (1956) módszertani leírása sze-
rint végeztük el. A szelekció több részletben történt. A kiválasztás a csírázó növényeknél 
kezdôdött a sziklevél alakja, nagysága, vastagsága, színezôdése, valamint a sziklevél 
nyelének hossza, vastagsága és színe alapján; a húsos, vastag sziklevelû magoncok értéke-
sebbek akkor, ha az egyik szülô primitív fajta. Fontos, hogy a sziklevélnyél inkább rövid 
legyen. A további szelekciók során a legjobb magoncok kitûntek erôs felépítettségükkel, 
nagy lombfelületükkel, vastag és rövid levélnyelükkel, erôs hajtáscsúcsukkal. A levélszél 
kialakulása is fontos bélyeg volt, így az erôsen fogazott levélszél. A felvett adatokból átlag-
értékeket, szórást és variációs koefficienst határoztunk meg Sváb (1973) szerint, továbbá 
táblázatokat, ábrákat készítettünk Microsoft Office Excel 2003 és Microsoft Office Word 
2003 programokkal.

EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁS

Sziklevélvizsgálat

Vetéskor minden sorba 75 magot helyeztünk el, amelybôl körülbelül 42, 45 db kelt ki. A 
pusztulás, illetve a kelési veszteség tehát 40% körül volt, amely a késôbbiek során tovább 
nôtt 75%-ra, olykor elérte a 90%-ot is. Okályi és Maliga (1956) szerint a sziklevél alakja, 
nagysága, vastagsága, színezôdése, valamint a sziklevél nyelének hossza, vastagsága és 
színe kiemelkedô fontosságú morfológiai bélyeg, melyek vizsgálatát elvégeztük (2. ábra). 
Bonitálási skála szerint vizsgáltuk a sziklevél és sziklevélnyél néhány tulajdonságát, so-
ronként értékeltük az adott tulajdonságok gyakoriságát.

Magoncok lomblevél és növekedés vizsgálata

Elônyös tulajdonság a sûrû érhálózat, sötétzöld levél, nagy pálhalevelek. A kiválasztás 
munkáját a magoncok felszedése elôtt tovább lehet folytatni. Súlyt kell helyezni a hajtás 
vastagságára, valamint a csúcsrügy nagyságára is és az oldalrügyek elhelyezkedésére. 
A sûrûbb levélállás az elônyösebb. A hirtelen lefutó spirális levélállás nem kívánatos. A 
széles, rásimuló rügy elônyös. A fenti bélyegek közül különös figyelemmel a levélnyél 
és levéllemez alakulását figyeltük meg. 2006 májusában megtörtént az elsô lomblevél 
vizsgálat (3. ábra), majd júliusban a második, az adatokat soronként rögzítettük.
A felvett adatokat statisztikai számításokkal (átlag, szórás, variációs koefficiens) értékeltük, 
az eredményeket pedig a 1–2. táblázatokban közöljük. Emellett grafikonon ábrázoltuk 
soronként a növénymagasság és a lomblevélszám egymáshoz való viszonyát, valamint az 
aktuális tulajdonság átlagtól való eltérését (4. és 5. ábra).
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2. ábra A kikelt magoncok szikleveles állapotban
(Mosonmagyaróvár, 2006. 04. 12.)

Figure 2. The hatched seedlings in cotyledonous stage 
(Mosonmagyaróvár, 2006. 04. 12.)

3. ábra Az elsô lomblevélvizsgálat (2006. 05. 15.)

Figure 3. The first foliage leaf analysis (2006. 05. 15.)

A Pyrus communis L. cv. Mézes körte magoncainak szelekciós vizsgálata...
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2. táblázat Statisztikai számítások a növénymagasság alakulására
(Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

Table 2. Statistical calculations for the formation of the height of plants
(Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

(1) description, (2) average, (3) spread, (4) variety coefficient,
(5) the plants of series A, (6) the plants of series B, (7) the plants of series C,

(8) the plants of series D, (9) the plants of series E,
(10) the plants of series F, (11) total

Megnevezés (1) Átlag (2) Szórás (3) Variációs koefficiens (4)

A sorozat növényei (5) 13,83 5,38 38,9010%

B sorozat növényei (6) 16,21 5,8191 35,8980%

C sorozat növényei (7) 15,61 7,0081 44,9230%

D sorozat növényei (8) 15,30 8,3881 54,8240%

E sorozat növényei (9) 12,82 4,1427 32,3140%

F sorozat növényei (10) 12,83 6,2121 48,4190%

Összesen (11) 14,43 6,1583 42,5465%

1. táblázat Statisztikai számítások a lomblevélszám alakulására
(Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

Table 1. Statistical calculations for the formation of foliage leaf number
(Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

(1) description, (2) average, (3) spread, (4) variety coefficient,
(5) the plants of series A, (6) the plants of series B, (7) the plants of series C,

(8) the plants of series D, (9) the plants of series E,
(10) the plants of series F, (11) total

Megnevezés (1) Átlag (2) Szórás (3) Variációs koefficiens (4)

A sorozat növényei (5) 13,22 3,6443 27,5660%

B sorozat növényei (6) 14,64 3,4970 23,8860%

C sorozat növényei (7) 15,64 3,3934 21,6970%

D sorozat növényei (8) 15,80 4,5782 28,9760%

E sorozat növényei (9) 13,41 2,7203 19,1970%

F sorozat növényei (10) 14,11 3,2298 22,8910%

Összesen (11) 14,47 3,5105 24,0355%
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4. ábra Az elvetett magoncok lomblevélszámának szélsôértékei
(Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

Figure 4. The marginal values of number of foliage by seedlings 
(Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

(1) marginal values, (2) number of foliage (db), (3) average

5. ábra Az elvetett magoncok növénymagasságának szélsôértékei
(Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

Figure 5. The marginal values of height of plants by seedlings  
(Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

(1) marginal values, (2) height of plants (cm), (3) average

A Pyrus communis L. cv. Mézes körte magoncainak szelekciós vizsgálata...
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KÖVETKEZTETÉSEK

Az A sorozat növényeit vizsgálva látható, hogy a két görbe együtt halad, nagyobb, pozitív 

irányú (alacsonyabb lomblevélszámhoz nagyobb növénymagasság tartozik) különbség, (4 

egység, vagy azt meghaladó) csak két helyen figyelhetô meg, az A15-ös számmal, és az 

A37-es számmal jelzett növénynél. Itt az alacsonyabb lomblevélszámhoz szembetûnôen 

magasabb növénymagasság tartozik (6. ábra).  

6. ábra A növénymagasság és a lomblevélszám alakulása
az A sorozat magoncainál (Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

Figure 6. Formation of the height of plants and the number of foliage leaves
by the seedlings of series A (Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

(1) plant of series A (2) Height of plants (cm); number of foliage leaves (db),
(3) number of foliage leaves (4) height of plants

A második sorozatnál a két görbe szintén együtt halad, pozitív irányú kiugrások (4 egy-

ség, vagy azt meghaladó) a sorozat végén, a B32-es, a B34-es, és a B42-es számmal jelzett 

növényeknél figyelhetôk meg (7. ábra). 

A C sorozatban már elôfordult olyan eset is, amikor negatív irányú különbséget mutattak 

a növények (egy alacsonyabb növényhez magasabb lomblevélszám kapcsolódott). Ezt 

tapasztaltuk a C19-es és a C33-as növényeknél. Pozitív irányú eltérés két egymást követô 

növénynél volt megfigyelhetô: C23, C25. Különbség alatt a 4 egység, vagy azt meghaladó 

eltérés értendô itt is (8. ábra).

Varga J. – Iváncsics J. – Kocsisné Molnár G.:



11

7. ábra A növénymagasság és a lomblevélszám alakulása a B sorozat magoncainál
(Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

Figure 7. Formation of the height of plants and the number of foliage leaves
by the seedlings of series B (Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

 (1)  plant of series B (2) height of plants (cm), number of foliage leaves (db),
(3) number of foliage leaves (4) height of plants

8. ábra A növénymagasság és a lomblevélszám alakulása a C sorozat magoncainál 
(Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

Figure 8. Formation of the height of plants and the number of foliage leaves
by the seedlings of series C (Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

(1) plant of series C (2) height of plants (cm); number of foliage leaves (db),
(3) number of foliage leaves (4) height of plants

A Pyrus communis L. cv. Mézes körte magoncainak szelekciós vizsgálata...
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A D sorozat szinte minden növényénél nagy különbségek láthatók. Negatív irányultságú 
eltérést tapasztaltunk a D20-as és a D35-ös növényeknél. Okályi és Maliga (1956) szerint 
a sûrûbb levélállás az elônyösebb. Ugyanakkor a növénymagasság a D17 és D20 növények 
esetében túlságosan alacsonynak bizonyult. Pozitív irányú volt az összefüggés a D16-os és 
a D21-es növényeknél. Ha a sorozatra vetítjük vissza az eltérést, szembetûnik, hogy nagyon 
sok magonc elpusztult a D sorozatból a kísérlet alatt. A megmaradt egyedeknek megnôtt 
a tenyészterülete, ami részben magyarázat lehet a különbségekre (9. ábra).

9. ábra A növénymagasság és a lomblevélszám alakulása a D sorozat magoncainál 
(Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

Figure 9. Formation of the height of plants and the number of foliage leaves
by the seedlings of series D (Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

(1) plant of series D, (2) height of plants (cm); number of foliage leaves (db),
(3) number of foliage leaves, (4) height of plants

Az E sorozatban volt a legtöbb eltérés a két tulajdonságban, ugyanis öt növénynél tapasz-
taltunk negatív irányultságú eltérést (E5, E7, E15, E42, E45), kettônél (E18, E35) pedig pozitív 
irányultságút (10. ábra).
Az utolsó, F sorozatban ismét nagymértékû pusztulást tapasztaltunk. A két görbe együtt 
mozog, a kezdetben negatív irányú különbségek (F14, F21, F32), a sorozat utolsó növényénél 
(F46) térnek át pozitív irányúba (11. ábra). 
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10. ábra A növénymagasság és a lomblevélszám alakulása az E sorozat magoncainál 
(Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

Figure 10. Formation of the height of plants and the number of foliage leaves
by the seedlings of series E (Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

 (1) plant of series E, (2) height of plants (cm); number of foliage leaves (db), 
(3) number of foliage leaves, (4) height of plants

11. ábra A növénymagasság és a lomblevélszám alakulása az F sorozat magoncainál 
(Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

Figure 11. Formation of the height of plants and the number of foliage leaves
by the seedlings of series F (Mosonmagyaróvár, 2006. 07. 05.)

(1) plant of series F, (2) height of plants (cm); number of foliage leaves (db),
(3) number of foliage leaves (4) height of plants

A Pyrus communis L. cv. Mézes körte magoncainak szelekciós vizsgálata...
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SUMMARY

We have concluded the selection tests of the Mézes körte seedlings planted in the spring of 
2006, with special emphasis on the cotyledonary, foliage leaf and the height of plant. Out 
of the 75 seeds planted in rows, there were 40–45 pieces growing out, so during the first 
cotyledonary test we had to calculate with almost 40% decay. On 12th April 2006. We 
recorded some of the important characteristics of the seedlings in their cotyledonary stage 
which characteristics were important from the point of view of selection (cotyledonary  
form, cotyledonary length, cotyledonary thickness, cotyledonary colour, cotyledonary 
petiole length, cotyledonary petiole thickness, cotyledonary petiole colour). We have also 
tested the seedling in foliage leaf state, paying special attention on the development stage 
of the plants (colour of foliage leaf , height of plant). We have completed statistical calcula-
tions of the two above mentioned characteristics. The variation coefficient show smaller 
value in the case of the foliage leaf number (20–28%), while the wider range of spread of 
the data referring to the height of the plant is shown by the 35–50% CV values. Based on 
the above charts and graphs it can be defined that the 40% destruction of the developing 
seedlings during the period till the next measurement reached 70–80% level. In spite of 
this however some seedlings showed strong and balanced growth (A44, B42, C25, D16, E5, 
E39, F38), the further testing and selection of those is to be completed in the future.
Keywords: pear, fruit quality, internal contents, vegetative expansion, selection of varieties, 
development of varieties.
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A Pyrus communis L. cv. Mézes körte magoncainak szelekciós vizsgálata...


