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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS
Az étkezési paprikát (Capsicum annuum L.) a világ különböző országaiban a kevésbé
jelentős zöldségnövények közé sorolják, ellentétben Magyarországgal és Közép-Európa
magyarok lakta területeivel. Ezekben a régiókban fontos népélelmezési cikként tartják számon,
számos olyan beltartalmi értékekkel rendelkezik, melyeknek pozitív hatása van az emberi
szervezetre. Ilyen például a C-vitamin, a P-vitamin, a karotin, a B1- és a B2-vitamin, valamint
a kapszaicin. Az elmúlt években az átlagos paprikafogyasztás közel 10 kg/fő volt, amihez a
hagyományokon kívül az is hozzájárult, hogy az étkezési paprika egész évben friss és
feldolgozott formában is fogyasztható. A világ paprikatermelő országai közt az első helyen
Kína áll; Európában a legmagasabb termelési színvonallal Törökország, Spanyolország,
Hollandia és Olaszország büszkélkedhet. Hazánkban az étkezési a paprika a legnagyobb
felületen hajtatott zöldségnövény, a termőfelület körülbelül 1500-1600 hektáron stabilizálódott
az elmúlt években, szabadföldi termesztése 600 hektárra csökkent (Fruitveb, 2019).
Az elmúlt 5 évben nem változott jelentősen a hajtatott paprika termőterülete, azonban a
megtermelt fajtatípusok között jelentős átrendeződések történtek. Míg a kápia típusú paprikák
termőfelülete jelentősen nőtt a kevesebb munkaerő igénye és magasabb termelői árai miatt,
addig a Cecei fajták termőfelülete tovább csökkent, a hegyes erős fajták termelése pedig
kismértékű növekedést mutatott. Ezzel egyidejűleg nőtt a talaj nélküli termesztés területe,
valamint az integrált biológiai növényvédelmet használók aránya is. Az integrált termesztés
megköveteli a magasabb technikai és technológiai szintet, ezáltal csökkent a kislégterű
berendezések aránya, javult a termelés színvonala, pozitívan befolyásolva a megtermelt áru
mennyiségét és minőségét. Az országban megtermelt paprika mennyisége 2019-ben elérte a
185 ezer tonnát, míg 2013-ban csupán 155 ezer tonna volt hazánk paprikatermése. Az elmúlt
évben tovább szűkült az étkezési paprika export piaca, amely a jelentősen megnövekedett
belföldi keresletnek köszönhető (Fruitveb, 2019).
A monokultúrás termesztés során oly mértékben fertőződtek el talajaink, hogy a
termesztőknek két alternatívájuk maradt, vagy áttérnek a talaj nélküli termesztésre vagy oltott
növényeket alkalmaznak. A gyakorlatban ma Magyarországon hat zöldségfaj (görög- és
sárgadinnye, uborka, paradicsom, paprika, tojásgyümölcs) szaporítását végezhetjük oltva. Míg
a burgonyafélék családjába tartozó paradicsom esetében hosszú kultúrás hajtatásban az oltott
palánták aránya meghaladja a 90 %-ot, addig a paprika és tojásgyümölcs esetében ez a szám
alig éri el az 1-2 %-ot.
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Magyarországhoz hasonlóan az oltás technológiája a paprikatermesztésben a világ más
országaiban sem terjedt el számottevően. Az ázsiai országok közül Dél-Koreában a megtermelt
palánták mennyiségének 10 %-a oltott, míg Japánban ennek fele, 5 %. Kínában az oltott
növények aránya a sajátgyökerűekhez képest alig haladja meg az 1 %-ot, azonban így is vezető
a világon a maga 1450 ezer előállított paprika oltványával.
Spanyolországban az összes előállított oltott zöldségnövény palánták 70 %-át Almeria
és Murcia tartományban ültetik el. Magyarországhoz közel hasonlóan 3 %-ra tehető az oltott
paprikanövények alkalmazása a spanyoloknál, míg Görögország csak kicsivel elmaradva,
1-3 %-ban alkalmazza ezt a technológiát.
Az oltás nemcsak a talajból fertőző kórokozókkal és kártevőkkel szemben nyújt
ellenállóságot, azonban az oltvány gyökérzetének hideg- és hőtűrőképessége is fokozódik,
amely korábbi ültetést és akár korábbi szedést eredményezhet. További előnyei még az
oltásnak, hogy szabályozza a nemes növekedését, növelheti a termésméretet ezáltal a
termésátlagot, sőt a termés beltartalmi értékeire is hatással lehet.
Kísérleteim fő célja volt, hogy:
➢ mindkét termesztési évben (2016, 2017) vizsgáljam egy Cecei típusú és egy kápia
fajtakörbe tartozó étkezési paprika fajtát oltva és sajátgyökéren fűtetlen fóliás
termesztésben biológiai növényvédelem mellett,
➢ ne csak a hajtató berendezés talaján, de talajtól izoláltan kókuszpaplanon is vizsgáljam
az oltott és sajátgyökerű növényeket,
➢ vizsgáljam az oltott és oltatatlan növények habitusát és a beállított kezelések
terméseredményeit,
➢ laboratóriumi körülmények között meghatározzam mindkét fajtatípusba tartozó fajta
oltott és sajátgyökerű terméseinek refrakcióját, szárazanyag- és sav tartalmát,
antioxidáns kapacitását, összes polifenol tartalmát, NPK tartalmát, valamint a kápia
fajtakörbe tartozó termések likopin tartalmát,
➢ érzékszervi bírálatokat végezzek annak megállapítására, hogy a fogyasztók éreznek-e
különbséget a sajátgyökerű és oltott paprika termései, valamint a talajos és talaj nélküli
termesztésből származó bogyók között,
➢ különböző számításokat végezzek az oltott és sajátgyökerű étkezési paprikatermesztés
ökonómiájáról.
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER
2.1.

A kísérlet anyaga
Kísérleteimet 2016 és 2017 során a Szent István Egyetem Kísérleti Üzemének

Zöldségtermesztési Ágazatában állítottam be egy 350 m2 alapterületű fűtetlen fóliasátorban
talajon, illetve talajtól izoláltan, kókuszroston.
A kétéves kísérleteimben a két nemes fajtát (SV9702 PP F1- Cecei típus, Karpex F1kápia fajtatípus) vizsgáltam saját gyökéren és két alanyra (Snooker F1, Capsifort F1) oltva.
A szaporítás palántaneveléssel történt. A szaporítási időpontokat a 1. táblázatban
mutatom be. A palánták oltásánál a párosítást alkalmaztam, amely azt jelenti, hogy mind a
nemest és mind az alanyt egy 45 fokos szögben megvágjuk, majd egy szilikonhüvely
segítségével összeillesztjük azokat, vigyázva arra, hogy a nemes és az alany tökéletesen
illeszkedjen egymáshoz. Egy pálcika felhasználásával rögzítjük az oltványokat azért, hogy ne
dőljenek meg.
1. táblázat. Szaporítási időpontok, Szentes, 2016, 2017
2016

Magvetés

Oltás

Tápkocka

Kőzetgyapot

Tápkocka

Kőzetgyapot

Snooker
(oltáshoz)
Capsifort

március 4.

március 11.

március 25.

március 29.

SV9702 és Karpex
(sajátgyökerű)

március 7.

március 18.

március 1.

március 1.

március 23.

március 23.

március 8.

március 8.

SV9702 és Karpex

2017
SV9702 és Karpex
Snooker
(oltáshoz)
Capsifort
SV9702 és Karpex
(sajátgyökerű)

A Cecei típus kezeléseinél 100+40x33 cm-es, míg a kápia típusnál 100+40x25 cm-es
térállást alkalmaztam, így az egy négyzetméterre jutó növények száma 4,33 és 5,71 volt. A
növények 4 ismétlésben kerültek kiültetésre, ismétlésenként 12 db növényt ültettem.
A kísérlet éveiben (2016, 2017) a Cecei típus terméseit gazdasági, míg a kápia
kezelések bogyóit biológiai érettségben szedtem. A termések szedésére érettségüktől és
környezeti viszonyoktól függően 7-21 naponta került sor.
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2.2.

Mérések és vizsgálatok
2.2.1. Növénymagasság, termésmennyiség és morfológiai vizsgálatok
Az étkezési paprika növekedési erélyét magasság mérés útján mértem minden második

héten bambusz pálca segítségével.
A parcellánkénti szedéseket követően a terméseket egyesével mértem. Vonalzó és
digitális mérleg segítségével határoztam meg a termések vállátmérőjét, hosszát és tömegét,
továbbá lejegyeztem az eltéréseket a deformált, kalcium hiányos, gyapottok fertőzött
bogyókról. Így állapítottam meg a m2-kénti termésátlagot, m2-kénti darabszámot, tövenkénti
darabszámot, átlagos bogyótömeget továbbá osztályoztam a terméseket.
A termések méret szerinti csoportosítása során a következő besorolást követtem (2.
táblázat):
2. táblázat. A bogyók méret szerinti osztályozásának elve
Kápia

Cecei
min. átmérő (mm)

min. hossz (mm)

min. átmérő (mm)

min. hossz (mm)

70
60
50
40

140
100
80
70

67
57
47
44

150
140
130
90

extra
I.
II.
III.

Továbbá megkülönböztettem egy ötödik kategóriát, amelyet selejtnek neveztem a
továbbiakban. Ebbe a kategóriába soroltam a kalcium hiányos, napégett és méreten kívüli
bogyókat.
2.2.2. Laboratóriumi vizsgálatok
A laboratóriumi vizsgálatokhoz parcellánként 6 egészséges bogyót használtam fel. A
szedést követően került sor a minták feldolgozására, amelyeket három féle módon végeztem:
- turmix készítése, a refrakciós érték, titrálható savtartalom, szárazanyag és likopin tartalom
meghatározására
- szárítva, a makroelem tartalom (N, P, K) méréséhez
- liofilizálva, az antioxidáns kapacitás és az összes polifenol tartalom meghatározásához.
Refrakció mérés
A termések refrakció értékét digitális kézi refraktométerrel (PAL-1, ATAGO) mértem.
Mintánként három párhuzamos mérés történt. Az értékeket Brix̊-ban adtam meg.
6

Szárazanyag tartalom mérés
A termések összes szárazanyag tartalmának meghatározására az MSZ 2429-1980
szabványnak megfelelően történt, kezelésenként két párhuzamos vizsgálatot végeztem.
Titrálható savtartalom meghatározása
Az étkezési paprika titrálható savtartalmának meghatározására mindkét kísérleti évben
az MSZ 3619-1983 szabványát alkalmaztam.
Likopin tartalom mérés
A minták likopin taralmának meghatározásához Sadler és társai (1990) által kifejlesztett
hexán kivonás utáni spektrofotometriás módszert alkalmaztam. A méréseket 502 nm-en
végeztem. Az eredmények kiszámolásához moláris extenciós együtthatót használtam (Merck
& Co., 1989). Az értékeket mg/100g friss tömegben adtam meg, illetve 6 Brix̊ dimenzióban
normalizáltam (Barrett és Anthon, 2001).
A termések makroelem tartalma
A termések makroelem tartalmát mindkét év során vizsgáltam. A minták nitrogén
tartalmának meghatározására a Kjeldahl-módszert alkalmaztam (Erdey-Grúz, 1965). A
fosztartartalomat spektrofotometriás eljárással, míg a kálium méréseimet lángfotométerrel
végeztem.
Antioxidáns kapacitás meghatározása
A vizsgálatokat liofilizált, majd homogenizált mintákból végeztem Benzie és Strain
(1966) módosított módszerével. A módszert eredetileg a plazma antioxidáns kapacitásának
meghatározására dolgozták ki (FRAP, Ferric Reducing Ability of Plasma). Az eljárás lényege,
hogy a ferri-(Fe3+)-ionok az antioxidáns aktivitású vegyületek hatására ferro- (Fe2+)ionokkáredukálódnak, melyek alacsony pH-n a tripiridil-triazinnal (TPTZ, 2,4,6 tripiridil-Striazin) komplexet képezve színes vegyületeket adnak (ferro-tripiridil triazin). Ennek a
vegyületnek spektrofotometriásan, λ=593 nm-en mért értékéből, az aszkorbinsavval készített
kalibrációs görbe segítségével, μM aszkorbinsav/száraz tömegben (μMAS/száraz tömeg)
határhozható meg a mért minta összes antioxidáns tartalma.
Összes polifenol tartalom meghatározása
A galluszsavra vonatkoztatott összes polifenol tartalmat (μMGS/száraz tömeg) mindkét
kísérleti évben mértem Folin-Ciocalteu reagenssel, λ =760 nm-en (Singleton és Rossi,1965),
spektrofotometriás módszerrel.
A mérések időpontjait a Cecei és kápia típusoknál a két vizsgált évben 3-3 szedési
időpontban szemléltem (3. táblázat).
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3. táblázat. Mintaszedések időpontjai a laboratóriumi vizsgálatokhoz, Budapest, 2016, 2017
Kápia

Cecei
2016

2017

2016

2017

június 28.

július 5.

auguszuts 1.

július 27.

július 20.

augusztus 18.

augusztus 24.

augusztus 17.

szeptember 5.

szeptember 11.

szeptember 21.

szeptember 18.

2.2.3. Érzékszervi vizsgálatok
Vizsgálataimat az ISO 13229-es szabványnak megfelelően végeztem. Minden vizsgálat
során 10 képzett munkatárs bírálta a mintákat.

Ez azt jelenti, hogy a bírálók a tesztet

megelőzően képzésen vettek részt, ahol az ISO 8586:2012 szabvány alapján lettek kiválasztva.
A bírálók mind a 11 érzékszervi jellemző esetében egy 0 és 100 közötti skálán
értékelték a mintákat úgy, hogy mindkét fajtatípus esetében a talajos termesztésből származó
sajátgyökerű kezelés volt referenciaként megadva (ISO 11035:1994).
2.2.4. Ökonómiai számítások módszertana
Az ökonómiai elemzéseim során, voltak olyan költségek, amelyeket a számításaimba
nem vettem bele, mert a kísérleti üzemben ezek adottak voltak: fólia váz, támrendszer kiépítése,
párásító rendszer, tartályok a tápoldatozáshoz, szivattyúk, kézi szerszámok. Voltak továbbá
olyan anyag/szolgáltatás költségek, amelyeket nem egy évre vetítettem, mivel azokat több éven
keresztül lehet használni. Ezeket két csoportra osztottam:
- amelyeket 7 éven keresztül: vektorháló, raschel háló, csepegtető cső, bajusz, gomba,
- és amelyeket 2 éven keresztül tudok használni: fólia palást, csepegtető szalag,
öntözővíz vizsgálat, tápoldat receptúra.
Az nyereség meghatározásához, a Nagybani Piac napi átlagárait alkalmaztam. Végül a
területegységre vetített kiadásokat és bevételeket figyelembe véve tudtam meghatározni az
egyes kezelések közötti nyereség különbségeket.
2.2.5. Statisztikai kiértékelés módszertana
Az eredményeim statisztikai kiértékelését IBM SPSS Statistics 25 programcsomaggal
végeztem 95 %-os szignifikancia szint mellett.
Az érzékszervi vizsgálatok eredményeit egytényezős ANOVA-val elemeztem a
legkisebb szignifikáns különbségek kiszámításával. Az adatelemzés ezen lépése be van építve
a ProfiSense szoftverbe, amely makróként fut a Microsoft Excel programban.
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3. EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK
3.1. A növények magasságának alakulása
A Cecei típusú (SV9702) fajta talajos termesztésénél mindkét kísérleti év során a
Snooker alany alkalmazása megnövelte a növények magasságát, míg a Capsifort alanynak nem
volt hatása a növények növekedésére. Talaj nélküli termesztési módnál egyik alanynak sem volt
hatása a növények átlag magasságára, amely megegyezik Saporta és Gisbert (2013)
eredményeivel.
A kápia fajtatípusnál talajon mindkét alany pozitív hatással volt a Karpex fajtára, talaj
nélküli termesztésben arra a megállapításra jutottam, hogy az oltás kis mértékben befolyásolta
csak a növények magasságát.
3.2. Terméseredmény
A Cecei típus vizsgálata során (1. és 2. ábra) talajon azt figyeltem meg, hogy a két
alany alkalmazása növelte a koraiságot, amely tapasztalataim megegyeznek Kong-Sang (2008)
kutatársaival és magasabb termésátlagot eredményezett, mint az oltatlan növények, amely
eredményeim megegyeznek Leal-Fernandez és munkatársainak (2013), Ergun és Aktas (2018)
és Sarswat és kutatótársainak (2020) méréseivel. Talaj nélküli termesztésnél arra a

kg/m2

megállapításra jutottam, hogy az oltás nem befolyásolta a termésátlagot.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
SV9702

S/SV

C/SV

Talajos termesztés

SV9702

S/SV

C/SV

Talajnélküli termesztés
kezelések

október 12.
szeptember 27.
szeptember 15.
szeptember 5.
augusztus 24.
augusztus 15.
augusztus 3.
július 27.
július 20.
július 13.
július 6.
június 28.
június 21.

1. ábra. Az SV9702-es fajta és oltott kombinációinak termésmennyiség alakulása talajos és
talaj nélküli termesztésben - 2016
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kg/m2

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

október 19.
szeptember 27.
szeptember 11.
augusztus 28.
augusztus 17.
augusztus 7.
július 27.
július 17.
SV9702

S/SV

C/SV

SV9702

Talajos termesztés

S/SV

C/SV

Talajnélküli termesztés

július 5.
június 26.

kezelések

2. ábra. Az SV9702-es fajta és oltott kombinációinak termésmennyiség alakulása talajos és
talaj nélküli termesztésben – 2017
A kápia fajtatípus esetében (3. és 4. ábra) talajon a kétéves kísérleteimet követően azt
tapasztaltam, hogy kedvezőtlen talajviszonyok mellett magasabb termésátlagot lehet elérni,
amely a növények jobb gyökérrendszerének tudható be. Kókuszroston a kétéves eredményeim
átlagát tekintve azt figyeltem meg, hogy a Cecei típushoz hasonlóan az oltásnak nincs
termésátlag növelő hatása.

16
14

október 25.

12

október 5.

kg/m2

10

szeptember 21.

8

szeptember 5.

6

augusztus 24.

4

augusztus 10.

2

augusztus 1.

0
Karpex

S/K

C/K

Talajos termesztés

Karpex

S/K

C/K

július 20.

Talajnélküli termesztés
kezelések

3. ábra. A Karpex fajta és oltott kombinációinak termésmennyiség alakulása talajos és talaj
nélküli termesztésben - 2016
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16
14
október 31.

12

október 10.

kg/m2

10

szeptember 18.

8

szeptember 4.

6

augusztus 17.

4

augusztus 7.

2

július 27.

0
Karpex

S/K

C/K

Talajos termesztés

Karpex

S/K

C/K
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nélküli termesztésben – 2017
3.3. A termések átlagtömege
A bogyók átlagtömeg mérése során talajon mindkét fajta esetében arra jutottam, hogy
az oltásnak csak kedvezőtlen talajadottságok mellett van pozitív hatása. Továbbá a kápia
fajtatípusnál talaj nélküli termesztésben megfigyeltem, hogy a Capsifort alany a legtöbb szedés
alkalmával megnövelte a termések átlagtömegét, amely több kutatócsoport eredményeivel
megegyezik (Donas-Ucles et al., 2014; Campesco-Montejo et al. és 2018; Sarswat et al., 2020),
azonban ez a tálcázhatóságát nem befolyásolja.
3.4. A termések méret szerinti eloszlás
A Cecei típusú termések méret szerinti eloszlását tekintve mindkét termesztési közegen
az oltás kedvezően befolyásolta az I. osztályú bogyók arányát a vizsgált években, továbbá talaj
nélküli termesztés során mindkét alany alkalmazása csökkentette a kalcium hiányos és napégett
bogyók arányát (5. és 6. ábra). Utóbbi arra enged következtetni, hogy a növények jobban tudták
a közegben lévő kalciumot hasznosítani, ezzel növelve a piacképes bogyók arányát hasonlóan
Leal-Fernandez és munkatársainak (2013) eredményeivel.
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6. ábra. Az SV9702-es fajta és oltott kombinációinak terméseinek méret szerinti eloszlása
talajos és talaj nélküli termesztésben - 2017
A kápia fajtatípusnál azt tapasztaltam talajon, hogy az oltás hatására csökkent a selejt,
kalcium hiányos bogyók aránya, ezzel alátámasztva Leal-Fernandez és kutatótársainak (2013)
tapasztalatait, miszerint az oltás pozitív hatással van a piacos termések mértékére.
Eredményeimet azzal magyarázom, hogy a növények gyökérzete több kalciumot tudott
hasznosítani a talajból. Továbbá megfigyeltem, hogy az oltás hatására a két év során az extra
és I. osztályú bogyók aránya 60-70 % között volt. Ez arra enged következtetni, hogy az évjárat
kisebb hatással van az oltott kombinációk terméseinek méretére. Kókuszroston a túl sok
napégett és kalcium hiánytünetes bogyó megjelenése miatt a tápoldat receptúra változtatását
javaslom (7. és 8. ábra).
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8. ábra. A Karpex fajta és oltott kombinációinak terméseinek méret szerinti eloszlása talajos
és talaj nélküli termesztésben - 2017
3.5. Refrakció, sav- és szárazanyag tartalom
A Cecei típus esetében mindkét termesztőközeg esetében a kezelések között
szignifikáns különbség nem volt tapasztalható, az oltásnak nem volt negatív hatása e három
paraméterre. Azonban az eltérő szedési időpontokban mért eredmények nagyobb különbséget
mutattak.
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A kápia termések refrakció és szárazanyag tartalom eredményeinek alakulását tekintve
hasonló tendenciát figyeltem meg mind talajon, mind pedig talaj nélküli termesztésben, amely
alapján a két paraméter között összefüggés lehet.
A termések titrálható sav tartalmának meghatározását követően arra a megállapításra
jutottam, hogy ezen paraméterek változását az eltérő szedési időpontok jobban befolyásolják,
mint a kezelések, amely eredményeim Colla és kutatótársainak (2008) tapasztalataival, akik
szintén nem mértek különbséget e paramétereknél.
3.6. Likopin tartalom
A kápia termések likopin tartalmának meghatározását követően arra a megállapításra
jutottam talajos és talaj nélküli termesztés során, hogy ezen paraméterek változását az eltérő
szedési időpontok jobban befolyásolják, mint a kezelések.
3.7. Antioxidáns kapacitás
Az egészségmegőrzésben is fontos szerepet játszó antioxidáns kapacitás mérése során a
Cecei típusnál talajos és talaj nélküli termesztésben a három vizsgált szedés alkalmával a mért
értékek átlagai alapján a Snooker alany csökkentette, míg a Capsifort alany növelte a
sajátgyökerű kontrollhoz viszonyítva az értékeket.
A kápia fajtatípus esetében a három szedés átlagait tekintve mindkét alany (Snooker,
Capsifort) megnövelte a termések antioxidáns kapacitását mind talajon, mind pedig
kókuszroston.
3.8. Összes polifenol
A növények védelmi szerepében fontos szerepet játszó összes polifenol tartalom
meghatározása után arra a következtetésre jutottam a Cecei típus esetében, hogy a három
vizsgált szedés értékeinek átlagolását követően a különböző termesztési módoknál a vizsgált
években az oltás vagy növelte, vagy csökkentette ezen értékeket az oltatlan kezeléshez képest.
A két év során a kápia fajtatípusnál eltérő eredményeket kaptam. A 2017-es kísérleti
évben eltérően Chavez-Mendoza és munkatársainak (2013) eredményeivel talajon és talaj
nélkül is mindkét oltási kombináció minden szedés alkalmával megnövelte ezen értékeket.
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3.9. Érzékszervi vizsgálat
Mindkét fajtánál az érzékszervi vizsgálataim alapján arra a következtetésre jutottam,
hogy a megfelelő alany-nemes kombináció megválasztása nem befolyásolja a termések
minőségét. Továbbá megcáfoltam azt a vásárlói hiedelmet, hogy a talaj nélküli termesztés során
a bogyók beltartalmi minősége gyengébb, mint talajon termesztve.
Ökonómiai számítások

3.10.

Az ökonómiai számításaim rávilágítottak, hogy az oltás technológiája, a megnövekedett
palántanevelési költségek révén nem térül meg a termesztés során. A Cecei fajtához (9. ábra)
hasonlóan a kápia fajtánál (10. ábra) is bebizonyosodott, hogy a talaj nélküli termesztés
magasabb bekerülési költsége ellenére magasabb nyereséget eredményezett. Ezért egy
egyszerűbb talaj nélküli termesztésre való átállás kedvezőbb lehet, mint talajos termesztésben
oltott palántákat alkalmazni.
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9. ábra. Az SV9702-es fajta és oltott kombinációinak nyereség számítás eredményei - 2016,
2017
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÉS A GYAKORLAT
SZÁMÁRA MEGFOGALMAZHATÓ JAVASLATOK
A 2016-ban és 2017-ben beállított étkezési paprika (Capsicum annuum L.) oltási
kísérletek eredményeinek kiértékelése alapján az következő új tudományos eredményeket
fogalmaztam meg:
1. A Cecei típusú SV9702 PP F1 fajta talajos termesztésénél megállapítottam, hogy az
oltás fokozza a koraiságot (első szedés alkalmával nagyobb terméseredmény).
2. A kétéves eredményeim megmutatták, hogy az oltás a vizsgált étkezési paprika fajták
(SV9702 PP F1, Karpex F1) terméseredményeit nem minden esetben növelte meg, mint
más zöldségfajok (szabadföldi görög- és sárgadinnye, hajtatott hosszúkultúrás
paradicsom) esetében, ahol tudományosan igazolták, hogy az oltás hatására akár
duplájára is növekedhet a négyzetméterenkénti terméshozam.
3. A laboratóriumi vizsgálataim alátámasztották, hogy az oltás nem rontja a vizsgált két
étkezési paprika fajta (SV9702 PP F1, Karpex F1) beltartalmi értékeit.
4. Az érzékszervi vizsgálataim alátámasztották, hogy a bírálók nem tudtak különbséget
tenni az oltott és sajátgyökerű, illetve talajon és kókuszroston termesztett növények
terméseinek állagában és ízvilágában. Ezzel megcáfoltam azt a fogyasztói tévhitet, hogy
talaj nélküli termesztésben előállított termések gyengébb beltartalommal rendelkeznek.
5. A sajátgyökerű és oltott étkezési paprika termesztés ökonómiai számításai rávilágítottak
arra, hogy az oltásból származó megnövekedett vetőmag és palántanevelési költségek
nem tudnak fűtetlen, kislégterű fóliasátras termesztés során oly módon megtérülni, hogy
az gazdaságosabb legyen, mint a sajátgyökéren történő termesztés.
6. A kísérleteim alátámasztották, hogy egy többéves monokultúrás termesztést követően
kislégterű fűtetlen fólisátorban egy egyszerűbb talaj nélküli rendszerre való átállás
nagyobb jövedelmet tud képezni, mint oltott növények termesztése talajon.

A 2016 és 2017 évben elvégzett étkezési paprika oltási kísérletek alapján a gyakorlat
számára a következő javaslatokat és következtetéseket fogalmaztam meg:
1. Talajos termesztésben mindkét fajtánál (SV9702, Karpex) a Capsifort-tal szemben
Snooker alany alkalmazását ajánlom a termésbiztonság fokozása érdekében.
2. A Cecei típusú SV9702 fajtánál mindkét alany (Snooker, Capsifort) pozitív hatással volt
a koraiságra talajos termesztésben.
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3. Az eredményeim alapján arra jutottam, hogy az oltás a vizsgált fajták minőségi
paramétereit nem rontja.
4. Az érzékszervi bírálat rámutatott, hogy az oltás nincs negatív hatással a bogyók
ízvilágára és állagára.
5. A fogyasztók nem tudnak különbséget tenni a két termesztési módból származó
termések között, ezért érdemes lehet egy egyszerűbb talaj nélküli termesztésre áttérni,
amellyel nagyobb jövedelmet lehet elérni.
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