TÁJFAJTÁK A ZÖLDSÉGTERMESZTÉSBEN

Friss fogyasztási magyar tájfajta paradicsomok
termésmennyiségi- és minőségi vizsgálata
Bevezetés
A paradicsom az egyik legjelentősebb
zöldségfaj Magyarországon. Az elmúlt
évtizedek professzionális nemesítő
munkájának eredményeképpen a modern paradicsomfajták abiotikus elváltozásokra való hajlama jelentősen csökkent, kiszorítva ezzel a kedvezőtlenebb
bogyótulajdonságokkal rendelkező tájfajtákat a piacról.
Három éves (2012-2014) szabadföldi
kísérletünkben négy magyar paradicsom tájfajtát hasonlítottunk össze a
Hellfrucht kereskedelmi fajtával. A kísérlet helyszíne a SzIE Soroksári Kísérleti
Üzeme és Tangazdaságának minősített
ökológiai területe volt. A vizsgált génbanki tételek kódszámai RCAT030275,
RCAT031012,
RCAT031095,
és
RCAT054422. Meghatározásra került
a termésmennyiség, a bogyószám, és
az átlagos bogyótömeg. A termést ép,
repedt és beteg frakciókra osztottuk.
Eredményeink alapján a Cigándi és Jánoshalmai tétel ép frakciójának men�nyisége közel azonos volt a Hellfrucht
fajtáéval, és egyes években meghaladta azt. A Ceglédi és Veresegyházi tétel
nem teljesített kiemelkedően, azonban
szokatlan bogyójellemzőik miatt érdeklődésre tarthatnak számot a piacon.
Irodalmi áttekintés
„A régi korok növényei –szemben a mai
monokultúrában tartott, genetikailag
sokszor túltenyésztett (…) fajtákkal- oly
mértékben illeszkedtek a környezetbe,
hogy azzal szerves egységet képeztek”(Ángyán et al., 2003). Termésmen�nyiségük alacsonyabb (Mansholt, 1909,
Ángyán et al., 2003), termésminőségben azonban konkurensei lehetnek a
modern fajtáknak (Ángyán et al, 2003,
Gyulai és Laki, 2005). Az extenzív termesztési rendszerekbe jól beilleszthetők
(Ángyán et al., 2003). Zeven (1998) szerint a tájfajták magas termésbiztonságuk miatt kerültek termesztésbe, míg az

újabb nemesített fajták magas termésmennyiségre lettek nemesítve, amelyet
fejlett termesztéstechnológiával lehet
elérni. A tájfajták termésbiztonságát az
adott populációk genetikai sokszínűsége adja – ha bizonyos genotípusok nem
tolerálják a környezeti feltételeket, a
populáció többi genotípusa még termést hozhat. Emiatt a tájfajtákat a Világ
minden részén termesztik, és ez az a
tulajdonság, ami 10.000 éven keresztül
táplálékot biztosított az emberiség számára.

A heterogén tájfajta populációk,
ahogy a múltban és a jelenben, a jövőben is fontos nemesítési alapanyagként szolgálnak majd (Zeven, 1998, Márai, 2010), így a jelenlegi genotípusok
megőrzése fontos feladat. A genetikai
források eredményes hasznosításához
elengedhetetlen az egyes tételek tulajdonságainak pontos meghatározása,
különös tekintettel a genotípusos és
fenotípusos tulajdonságokra (Mazzucato et al, 2010, Terzopoulos és Bebeli,
2010).
Anyag és módszer
A vizsgálatra kiválasztott négy tájfajta
tulajdonságait az 1. Táblázat ismerteti,
amelyek szaporítóanyagát a tápiószelei
Növényi Diverzitás Központ biztosította. A kísérlet kontroll fajtája a Hellfrucht
fajta volt, amely bogyói középnagyok,
gömbölyűek.

Ceglédi tájfajta

A hagyományos paradicsomfajták
iránti érdeklődés folyamatosan növekszik, mivel beltartalmi értékeiket
kedvezőbbnek tartják (Tigchelaar,
1986, Male, 1999, Casals et al., 2011,
Garcia-Martínez, 2012). A tájfajták
termesztésével választékbővítést és a
fogyasztói igények kielégítését is elérhetjük. Emellett hiánypótlóak lehetnek
speciális (tárolási, savanyítási, takarmányozási) felhasználási célok esetében
(Ertseyné Peregi, 2011).

A kísérlet 2012-2014 között a SzIE Kísérleti Üzem és Tangazdaságának Ökológiai gazdálkodás Ágazatában, minősített
ökológiai területen folyt. A magvetés és
palántanevelés fűtetlen fóliasátorban,
szaporítóládába történt. A kiültetés térállása (45+90)*45 cm volt, egy parcellába tíz növény került. A négy ismétlés
miatt egy tájfajtát/fajtát 40 növény reprezentált. A terület talaját agroszövettel
takartuk, amely alá csepegtetőcsöveket
telepítettünk. A növényeket bambuszkaró támasz mellett egyszálasra neveltük. A bogyókat hetente egyszer teljes
érésben takarítottuk be, tájfajtánként/
fajtánként összesítettük, majd ép,

1. táblázat: A vizsgált tájfajta paradicsom génbanki tételek RCAT kódja, származási helye és bogyójellemzői

Katalógusszám
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piros
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Jánoshalma

2001

ovális

piros

*Az UPOV TG 44/11-es paradicsom deszkriptor alapján
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repedt és fertőzött frakciókra bontva
lemértük a tömegüket. Az ép frakcióba a maximum 1 cm hosszú, beforrott
repedést mutató, a repedt frakcióba
az ennél nagyobb, de minden esetben
beforrott, fertőzéstől mentes, míg a
fertőzött frakcióba a fertőzés egyértelmű jelét mutató bogyók kerültek. Az
eredményeket grafikonokon ábrázoltuk
kg/m2 dimenzióban.
A fajták és évek termésmennyiségének összehasonlításánál a fajta és a
tájfajták esetén az öt egymást követő
legnagyobb mennyiséget adó szedés
eredményét választottuk ki, ezeket kéttényezős MANOVA teszttel hasonlítottuk össze, Tukey-, vagy Games-Howell
post-hoc teszttel. Az össztermés esetén
ln x, míg mindegyik frakció esetében
1/√x transzformációt végeztünk. Az
egyes frakciók évenkénti, illetve éven
belüli arányának fajtánkénti összehasonlításakor Marascuillo-tesztet alkalmaztunk. A statisztikai vizsgálatokhoz
az IBM SPSS Statistics 23-as verziójú
programcsomagot használtuk.
Eredmények és értékelésük
A vizsgált tételek és a fajta esetében
is megfigyelhető a szélsőséges időjárás termésmennyiségre és –minőségre
gyakorolt hatása (1. Ábra). A szignifikáns különbségek kimutatását nehezítette az adatok magas szórása.
Az átlagos időjárású 2012-ben kiemelkedő termésmennyiséget hozott
a Cigándi tájfajta (8,6 kg/m2) és a Hellfrucht fajta (8 kg/m2). Az ép bogyók
arányában jelentős eltérések figyelhetők meg. A legalacsonyabb értéket a Cigándi tájfajta adta (29%), míg a legmagasabbat a Jánoshalmi tájfajta (83,4%),
megelőzve csoportjában a Hellfrucht
(50,2%), valamint az összes tájfajtát.
Ugyanennek a tájfajtának igen alacsony
volt a repedt (8,2%) és fertőzött (8,5%)
bogyó aránya is. Mennyiségi szempontból a Jánoshalmai tájfajta szignifikánsan
kevesebb repedt bogyót hozott, mint a
többi tájfajta és fajta. A Versegyházi,
Cigándi és Hellfrucht fajtáknál a repedt
bogyóarány 30% körül alakult, a Ceglédinél volt a legmagasabb a csoportban
(54,6%). A fertőzött frakció aránya 16,433,5% között volt a csoportban, a Jánoshalmai tájfajta rendre alacsonyabb
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Veresegyházi tájfajta

értékeinek figyelmen kívül hagyásával.
Az ép bogyók aránya növekedett a száraz és forró időjárású 2013-ban az előző
évhez viszonyítva, mennyisége viszonyt
erősen visszaesett. Kiemelkedően jó
arányokat ért el a Jánoshalmai tájfajta (88,4%), valamint a Hellfrucht fajta
(80,3%). A Jánoshalmai és Hellfrucht
ép termésmennyiség alapján szignifikánsan meghaladta a Ceglédi tájfajta
eredményeit. A Ceglédi tájfajta esetében a repedt bogyók aránya 27,7% volt,
a többi fajta esetében 20% alatti arányokat mértünk. A Jánoshalmai tájfajta
esetében mind a repedt (5,8%), mind a
fertőzött frakció (5,8%) aránya rendkívül alacsony volt, a 19 tétel viszonylatában. A Hellfrucht fertőzött bogyóaránya
is viszonylag alacsony volt (11,5%), a
Ceglédi, Veresegyházi és Cigándi tájfajták esetében 30% körüli arányokat
kaptunk.
A 2014-es szélsőségesen csapadékos
év összesített adatai alapján látszik,
hogy az előző évhez viszonyítva nőtt a
termés mennyisége, de a frakcióarányok kedvezőtlen irányba változtak.
A 2012-es évhez hasonlóan a legtöbb
termést a Cigándi és Hellfrucht tételek
adták. Szignifikáns különbséget men�nyiségi szempontból nem találtunk.
Az ép bogyók aránya rendkívül alacsony, míg a másik két frakció jelentős arányokat ért el. A friss fogyasztási
csoportban az ép bogyók aránya 25,434,7% között volt. Az előző két évtől
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eltérően a Jánoshalmai tájfajta repedt
frakciójának aránya rendkívül magas
volt (50,3%). A legalacsonyabb repedt
frakció arányt a Hellfrucht fajta érte el
(21,7%). Arányaiban a legkevesebb fertőzött bogyó a Jánoshalmai tájfajta esetében volt (24,3%), míg a Cigándi érte el
a legmagasabb százalékot (49,5%).
Következtetések
A három éves kísérlet lehetővé tette a
génbanki tételek szélsőséges időjárásra
való érzékenységének vizsgálatát, ami
jelentős hatással volt a terméspotenciálra és a termésminőségre is. Minden
tétel esetében az első, hosszú nyárutójú év volt a legkedvezőbb a terméspotenciál szempontjából, azonban a repedésre való hajlam esetenként ebben
az évben volt a legszembetűnőbb egyes
tételeknél, így például a Ceglédi és Veresegyházi tájfajtánál. A második év
drasztikus terméscsökkenést okozott,
míg a harmadik évre ez mérséklődött,
néhol megközelítette az első év eredményeit, viszont a repedt és fertőzött
frakciók aránya jelentősen megnőtt a
csapadékos időjárás miatt. Az időjárási
szélsőségektől való viszonylagos függetlenséget figyeltünk meg a Ceglédi
tétel esetében, frakcióarányai nem változtak jelentősen a három év során. A
harmadik évben a Jánoshalmai tájfajta
repedt frakciójának aránya jelentősen
megnőtt, amely a túlzott csapadékra
való érzékenységét mutatja, míg a töb-
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1. ábra: A tájfajták és a kontroll fajta éves termésmennyisége és összetétele, a három kísérleti év során.
Az oszlopok melletti eltérő kisbetűk a frakciók közötti, illetve az oszlopokon szereplő eltérő nagybetűk
az összes termésmennyiségben adódó szignifikáns különbséget jelzik (p=0,05).

bi tétel esetében a repedt frakció men�nyiségét inkább genetikailag kódolt tulajdonságnak tekinthetjük. A fertőzött
frakcióarányok utalhatnak az egyes
tételek betegség-ellenállóságára, vagy
annak hiányára. Ez utóbbira, magas fertőzött frakcióarányuk miatt jó példa a
Cigándi tétel és a Hellfrucht fajta.
A Hellfrucht fajta terméspotenciálja
mindhárom évben közel azonos volt a
Cigándi tétellel, a második évben pedig
a Veresegyházi és Jánoshalmai tételek
is hasonló eredményeket értek el, tehát
nem jelenthető ki, egyértelműen, hogy
a tájfajták termésmennyisége alacsony,
viszonyítani szükséges az alkalmazott
termesztéstechnológiához is. Ép bogyó
kihozatala minden évben közel azonos
volt a Jánoshalmaiéval, de egyes években hasonlóan jól teljesített a Cigándi
és Veresegyházi tétel is. Lényeges különbségeket a repedt frakció arányában sem találtam. Az első két évben a
Jánoshalmai kevesebb repedt bogyót
adott, míg a harmadik évben a Cigándi múlta alul a Hellfruchtot. Fertőzött
bogyó arányát tekintve a Jánoshalmai
minden évben, míg két évben a Ceglédi
is jobb eredményt hozott a Hellfruchtnál.
Összefoglalás
Összes termésmennyiséget tekintve a
Ceglédi és Veresegyházi tételek alacsonyabb értékeket hoztak. Azonos termesztéstechnológia mellett a Cigándi és

Jánoshalmai tételek is képesek voltak a
kontroll fajtával azonos mennyiségű ép
termést produkálni. Kísérletünkben a
négy tájfajta és a Hellfrucht fajta összehasonlításában nem igazolódott egyértelműen, hogy a tájfajták gyengébb
termésmennyiséggel rendelkeznének,
ezért indokolt azok tételes vizsgálata.
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