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BEVEZETÉS

A méz már évezredek óta ismert és kedvelt táplálék, 

keletkezésének alapját, a növények nektár szekréció]át vi

szont csak a XVI , században /RUELL1US I543/ Írták le először. 

Ettől kezdődően azután fokozatosan szaporodtak a\.nektárról, 

nektáriumokról, mézelésről, mézről szóló tudományos munkák, 

Ez az idegen megporzásu növényekkel kapcsolatos, gaz

dasági szempontból feltétlenül fontos kutatási terület sok 

helyütt támogatásra talált a méhészek, mezőgazdasági szak

emberek körében, hisz az elért eredményeknek nem kis szere

pük van abban, hogy hazánkban ma már az egy méhcsaládra jutó 

mézhozam 17 kg, s ezzel Európában a Szovjetunió után a ma

gyar méhészet a második /GULYÁS Igyő/,

A méhészkedés eredményessége szempontjából alapvető fontos

ságú a méhészet környékén található jó méhlegelő. Méhészeti 

szempontból azok a méhlegelők a legértékesebbek, amelyeken 

a nektár termelő növények jelentős tömegvirágzást nyújtanak, 

ahol az egyszerre nyíló nagyszámú virág tömeges hordást biz

tosit, Magyarországon pl, az akác, a fűz, napraforgó, repce, 

gyümölcsfák, stb, a nagy tömegvirágzást, igy a legnagyobb 

hordást biztosító növények, A kutatók figyelme tehát olyan 

nektár termelő növények felé fordul, amelyek a fent említet

tek virágzása előtt, illetve utána is nagy tömegben virág

zanak és biztosítanak méhlegelőt.

Vizsgálataimhoz a mintegy I700 fajt számláló /TERPÓ

IpSl/ Solanaceae család egyes fajait, fajtáit választottam



- 2 -

alapul, A virágnyilás itt májustól október végéig, ill, a 

fagyokig tart,

Közismert, hogy a magyar gyógyszergyártás a világ 

élvonalában van, s alapanyagait az egyre inkább dinamiku

sabban fejlődő gyógynövény termesztéstől várja, A drogok 

közül igen sok a Solanaceae családból kerül ki, Az idetar

tozó növények fitokémiai jellemzőit TERPÓ /lg8l/ a követ

kezőképpen adta meg:

l, tropán alkaloidokat tartalmaznak;

Atropa, Datura, Hyosciamus, Scopolia

2Л nikotint

a Nicotiana genus tagjai

3, szteroidalkaioidok közül gyakoriak a szaponin

tulajdonságú pszeudoalkaloidok /pl, a szolanin 

és a tomatin/: ezek egyes Solanum fajok mérgező 

hatóanyagai

4, N-tartalmú hatóanyag a Capsicum fajokban előfor

duló csípős kapszaicin,

5, Egyes fajok C-vitaminban gazdagok /Capsicum,

Lycoper sic on/.

A fent említett család növényeinek mézelőértékét 

eddig alig vizsgálták. Manapság pedig egyre inkább fontos, 

hogy pl, egy nagy kiterjedésű gyógynövény tábla csak drogot 

szolgáltatva hajt hasznot, avagy méhlegelőként 

- szintén értéket termel,

A paprikafajták nektár termelésének vizsgálatával 

szintén ez volt a célom: kimutatni, hogy e nagyüzemi mód

szerekkel termesztett fontos exportcikkünk méhészeti szem-

- ha másod

lagosan is

pontból figyelemreméltó-e.



3

A Solanaceae családba tartozó gyógynövények és ipari 

felhasználás szempontjából fontos fajokon kivül fontosnak 

láttam még a gyakori gyomnövények és dísznövények fenti 

szempontok szerinti feldolgozását is, mivel tövenkénti 

nagy virágszámuk alapján ezek mézelőértéke is jelentősnek 

Ígérkezett,

A fenti produkcióméréseken kivül szükséges volt szá

mos, e családba tartozó növény nektáriumszerkezetét fény

mikroszkópos módszerrel leírni, mivel az erre vonatkozó 

vizsgálatok hiányában ismereteink ezekről eddig elég hiá

ny osak+

A nektárprodukciós eredmények értékeléséhez elsősor

ban a mirigyek szállítónyalábokkal való ellátottsága kell, 

hogy ismert legyen, mivel többen kimutatták, hogy a háncs

nyalábokkal ellátott nektáriumok koncentrált, a fanyalá

bosok pedig hig nektárt termelnek /AGTHE Igsl, FREY Igss, 

MAURIZ10 Igóo, GULYÁS lgóy/4 Kevesebb adat ismert azonban 

a nyalábnélküli, illetve fa- és háncsnyalábbal ellátott 

mirigyek nektárprodukciójáról /GULYÁS lgóy/„

Érdekesnek ígérkezett továbbá annak megvizsgálása, 

hogy a családon belül a nektáriumok alakja alapján felállí

tott morfológiai sor s a mért nektáriumméretek hogyan hoz

hatók összefüggésbe a produkciós értékekkel, valamint a 

szín szerint megállapított fejlődési fokozatok milyen 

alaktipussal és nektár termelési adattal jellemezhetők#

Munkám fő célja tehát az volt, hogy az e szempont

ból eddig kevésbé vizsgált Solanaceae családban az egyes 

fajok, fajták nektáriumának morfológiai és anatómiai szer

kezetét megvizsgáljam, illetve szerkezet és produkció
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között kapcsolatot keressek,

Ezúton szeretnék köszönetét mondani cár, Gulyás 

Sándor egyetemi docensnek, aki mind a témaválasztásban, 

mind a vizsgálatok kivitelezésére vonatkozó szakmai Útmu

tatásban mindig segítségemre volt, valamint cár. Tihanyi 

Jenő főiskolai tanárnak, akinek támogatásával munkámat 

az általa vezetett tanszéken elvégezhettem,
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Д Т Г Е К I N Т É SI* IRODALMI

1,1, A témával kapcsolatos . korábbig , , irodalom rövid

áttekintése

A nektárkiválasztásról az első feljegyzés RUELLIUS- 

tól /I543/ ismert, a méz és a nektár kapcsolatát KOELREUTER 

/l$6l/ vizsgálatai óta ismerjük* LINNÉ már ezt megelőzően, 

I7 35-ben megalkotta a nektárium kifejezést, majd e témáról 

összefoglaló munkát l763-ban irt, A nektármirigy elnevezést 

SPRENGEL /1793/ alkalmazta előszört Ezután CASPARY munkás

sága emlitésreméltó, doktori disszertációja /I848/ volt a 

nektármirigyekről szóló első anatómiai munka, Megállapítá

sai a nektármirigyek szöveti felépítéséről, keményítő- és 

kristály tartalmáról, a nektárképződés okáról ma is általá

nos érvényűek,

A múlt század végi irodalom két legjobb összefogla

lója BEHRENS /I879/ és BONNIER /1879/, akik a nektáriumok 

morfológiájával, szövettani típusaival, a szekréció megha- 

nizmusával foglalkozó addigi eredményeketf fel tételezése

ket tekintették át,

A fenti eredmények által megalapozott kutatások a 

későbbiekben különböző irányokban folytatódtak tovább, 

többek között:

külső morfológia 

anatómia

a nektár szekréció mechanizmusa 

a nektárképződést befolyásoló tényezők 

a nektár kémiai összetétele

virágbiológiai kutatások, stb, térén.
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A fenti témakörökkel foglalkozó irodalom rövid átte

kintését az alábbiakban adom meg,

1,2, A nektáriumok külső morfológiája

A nektáriumkutatás ok eredményei alapján FREI /1955/ 

rámutat, hogy szekréciós szövet minden egyes virágrészen 

előfor dúlhat, A nektármirigyek elhelyezkedése szerint meg

különböztethető florális és extraflorális nektárium 

/CASPARY 1848, BEHRENS l8?g, EWERT I932, BEUTLER 1953/, 

virágzat esetén nuptiális és extranuptiális típusokat lehet 

elkülöníteni /FILARSZKY Igll, SOÓ I963/, Elhelyezkedés sze

rint LENGYEL /I943/ § csoportot különböztet meg: virágten- 

gelynektáriumokat, virágievélnektáriumokat és virágtáji 

vagy fel lev élnektáriumokat,

A nektáriumok aszerint, hogy van-e jól leírható ön

álló alakjuk, lehetnek: rejtettek /epimorf/, önállóak /autó- 

morf/ és átalakulással létrejöttek /metamorf/ DELPHINO 

1886, SCHOEN1NCHEN I922/, Az epimorf nektáriumok mirigyter

mészete anatómiailag még nem teljesen bizonyított /ZIMMER

MANN 1932, FREY-WYSSL ING és HÄUSERMANN 1góo/,

A nektáriumok morfológiáját FORSCH /I9I3/ az egyszikü- 

ekkel foglalkozó munkájában értékes rokonsági bélyegként 

jellemzi, a virágnektáriumok morfológiájának értékelését 

minden beható családjellemzés alapvető részének tartja, A 

kapott eredmények mindig összhangban vannak a nektáriumok 

filogenetikájával, Más kutatók /GREGORY I9I5, JANDA I937, 

NORRIS I94I/ szintén taxonómiai jelentőséget tulajdonítanak 

bizonyos családokon belül /pl, boglárkái élék, rózsái élék,
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mályva félék, stb,/ a nektáriumok előfordulási sokféleségé

nek és f ormagazdagságának, Hasonlóképpen a filogenetikai 

jelentőséget hangsúlyozza DAUMANN /1930 és I93I/ és BROWN 

/1938/ф BROWN /I938/ szerint a discus tipusu nektáriumokkal 

rendelkező fajok között filogenetikai kapcsolat van, igy pl, 

az Ericales - Polemoniales - Boraginales - Solanales - 

Personales - Lamiales rokonsági sort alkot, A Cruciferae 

családban előforduló nektáriumok szisz tematikai jelentősé

gét SCHWEIDLER /I9U/ irta le.

Hazai kutatók közül GULYÁS /I975/ foglalkozott behatóan 

nektármirigymorfológiával, különösen az ajakosvirágu fajok 

nektáriumtipusaival. Említésre méltóak továbbá KINCSEK

/1-977/ pillangósviráguaknál végzett megfigyelései,valamint 

PESTI /I980/ fészkesvirágzatuakról szóló munkája,
A Solanaceae család nektáriumainák morfológiájára

az irodalomban meglehetősen kevés utalás van, ezekre a fa

jokra vonatkozó ismertetésnél még visszatérek.

1,3, A nektáriumok szövettana

Az elmúlt évtizedekben az anatómiai vizsgálatok a nek

táriumok szerteágazó sokféleségét tárták fel,SPERLICH /I939/ 

szerint szövettani alapokon nyugvó felosztásuk eredménytelen 

fáradozásnak Ígérkezett,

Az un, epimorf nektáriumokat ZIMMERMANN /I932/ иду 

jellemezte, mint amelyeknél a kiválasztószövet és többnyire 

a hozzávezető nyalábok is hiányoznak, ZIMMERMANN /I932/,

FREY-WYSSLING és HÁUSERMANN /I960/ szerint ezek túlnyomó

részt csak anatómiailag vagy csak hisztokémiailag elkülö

níthető nektáriumparenehimából állnak, Epidermális kiválasz-
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tószövetük еду еду- vagy többrétegű epithelből vagy mirigy

szőrökből áll /SCHNEPF Igóg/,

A bonyolultabb, automorf nektáriumok szöveti szerke

zetével sok kutató foglalkozott,, FELDHOFEN /I933/ megállapí

tása szerint kutikula nélküli nektármirigy nincs, A nektá- 

riumokat boritó epidermisz szorosan záródó, változatos alakú 

sejtekből áll, A kiválasztás formáját mindig a bőrszövet 

szerkezete határozza meg /GULYÁS így5/, Az epidermisz gyak

ran sztomatizált, a sztómák működésképtelenek, Ebből a meg

figyelésből vezette le FREY-WYSSLlNG /1д35/ az un, "nedv- 

szelep-elméletet", Ezt azóta számos kutató - köztük maga 

FREY-WYSSLING /I954/ is - megcáfolta,

Az epidermisz alatti glanduláris szövetet HELDER /lgs8/ 

sejtalak, nagy sejtmag, nagy plazmatartalom, stb, alapján 

a merisztematikus szövetekhez hasonlítja, E szövet nagysága 

a mirigy méretével fordítottan arányos /GULYÁS 1д8з/, Mivel 

a glanduláris szövet speciális anyagcserével bir /AGTHE lgsl/, 

igy a hisztokémiai vizsgálata mindig tanulságosnak ígérkezett. 

Sejtjeiből a következő anyagokat mutatták ki: proteint 

/BUXBAUM Igzy/, keményítőt /STADLER l88ó, BÖHMKER I9I7/, 

zsírokat és éterikus olajokat /BEHRENS 18уд/, tannint és 

kálciumoxalátot /BÖHMKER Igly/,

A glanduláris szövetet gyakran körülvevő nektárium- 

parenchima tulaj dónképpen a mirigy raktározó szövetének 

tekinthető /GULYÁS I975/»

A nektáriumok nyalábellátottságának vizsgálatával 

igen sok hazai és külföldi kutató foglalkozott, CASPARY 

/I848/ megállapítása szerint a nektárt kiválasztó szövetek

nek sohasincsenek nyalábjaik, A múlt század vége felé
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STADLER /I886/ a Saxifraga nektármirigyének phloémét иду 

jellemzi, mint amely a tulajdonképpeni nektárszövetben 

számos nyalábszerü ágra oszlik, Különösen kedvelt vizsgá

lati objektum volt az Impatiens, melynél AUFRECHT /l8gl/ 

megállapította, hogy a száll it ónyalábok a mirigyszövetben 

végződnek, Más növények vizsgálatánál PEKAREK /Igzg/ és 

RADTKE /Igzó/ ugyanezt állapították meg, DAHLGREN /Í928/ 

az Impatiens nektáriumának csúcsán izolált tracheidákat 

talált, DAUMANN /1928/ az Iris nemzetséget иду jellemzi, 

mint ahol csak a nyaláb farésze hatol be a mirigyszövetbe, 

A nyalábvégződéseket nemcsak a glanduláris szövetben, ha

nem a hozzá csatlakozó alapszövetben is észlelte,

FELDHOFEN /1дзз/ viszont иду találta, hogy a vezetőelemek 

sohasem futnak be a szekréciós szövetbe, hanem ezalatt 

még az alapszövetben erősen elágaznak és csak mint xylém- 

parenchimatikus elemek folytatódnak a mirigyszövetben. 

Bizonyos esetekben /pl, a Ranunculus nemzetségben/ a nek- 

tárium nyalábjának phloemje túlsúlyban van, s a rostacsö

vek a farész elemeinél mélyebbre hatolnak /ARBER 1дз0/,

A kizárólag phloémmel ellátott illetve a túlnyomórészt 

faelemeket tartalmazó nektáriumok közötti számos átmenet

re utal AGTHE /Igsl/, Ez utóbbiakat a hydatodákkal hozza 

összefüggésbe. Azóta már tisztázódott, hogy ezek szerkeze

te nem azonosítható az előbbiekével,

A florális nektáriumok nyalábellátottságának 

/DAHLGREN /1дг8/, ZIMMERMANN /1д32/* DAUMANN /1д35/f és 

ARBER /1дзб/ taxonómiai jelentőséget tulajdonítanak,

GULYÁS /Igys/ a Labiatae család fajainál irta le a nek

tármirigy nyalábozot tságának típusait.
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A Solanaceae család nektáriumszerkezetére az iroda

lomban csak kisszámú utalás található, ezekre a fajok rész

letes jellemzésénél fogok visszatérni.

1.4* A nektárszekréció mechanizmusa

Már а XVIII, században felismerték /SPRENGEL I973/, 

hogy nektár csak azokban a virágokban fordul elő, ahol ro- 

varmegporzás van, Jóval később, lg24-ben állapította meg 

WOLFF, hogy a szekréció eredetileg nem a beporzás céljából 

létezik /FREI ,1.955/. A témával kapcsolatban SCHNEPF még 

Igóg-ben is azon a véleményen volt, hogy a nektár kiválasz

tásról még nincs egyértelmű egységes elképzelés, A külön

böző lehetőségeket főleg LÜTTGE /Igól/, ZIEGLER /1д$6/ és 

SCHNEPF /Igóg/ elemezte részletesen# Az, hogy nincs egysé

ges elképzelés, az a mirigyek szövettani felépítésének és 

a kiválasztott nektár típusoknak sokféleségével magyaráz

ható• Ezek alapján feltételezhető, hogy a különböző nektá- 

riumok különböző módon szecernálnak, Az a már általánossá 

vált elképzelés, miszerint a nektáriumok önálló aktiv ki

választó szervek, SCHNEPF /1góg/ szerint semmiképp nem 

állítható minden nektármirigyre, Ezt az is alátámasztja, 

hogy az ATP-termelés inhibitorai által a nektárszekréció 

meggátolható# Ezek az anyagcseremérgek azonban sohasem ki

zárólag a nektáriumokra lokalizálódnak.

A nektárnak a mirigy felszínére való jutásáról töb

bek között a következő elméletek születtek. BEUTLER /1дзз/

- kutikulával fedett -szerint a nektár vagy a mirigy 

epidermiszén dif fundál ki, vagy a sztómákon keresztül

vagy a kutikula dezintegrálódásával illetve felrepedésével,
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Az epimorf nek tári lmoknál SCHNEPF /Igóg/ feltéte

lezi, hogy a háncsnedv a rostacsövekből a nektárparenchima 

inter céllulárisain és a nektársztómákon keresztül jut a 

felszínre anélkül, hogy a nektáriumsej tek önmaguk székre

torikusán aktivak lennének#

Ismeretes, hogy a rostacsőtartalom hidrosztatikus 

nyomás alatt áll# Egy kelyi permeábilitásemelkedés, mint 

amilyet ESCHRICH /1965/ a kalló képződésnél feltételezett, 

egy levéltetű szúrásához hasonlítható /KOLLMANN és DÖRR 

1góó/t s egy, a filtrációs ellenállás során egy többé vagy 

kevésbé megváltozott szekrétum kilépését eredményezik Ezek 

szerint a nektár szekréció pumpája nem a nektáriumban, hanem 

a phloémben van0

A szekrétum eredetére vonatkozó elképzelések is sok

félék# ACTON /1888/, RADTKE /1д2б/, STADLER /1886/, EWERT 

/1д32/ a nektárt raktározott fehérjéből, keményítőből il

letve tanninból származtatjáké

A nektár szekréciót magyarázó un. "nedvszelep-elmélet" 

amely a hydatodákka1 hozza kapcsolatba a nektármirigyeket, 

sokáig elfogadott elképzelés volt, PFEFFER /1877/,

LINSBAUER /1дзд/ és ZIMMERMANN /Iдз2/ hangsúlyozták, hogy 

minél közelebbi a nektáriumoknak a hydatodákkal való kap

csolata, annál kevésbé lehet élesen elkülöníteni őket# 

ZIMMERMANN /1дз2/ is hangsúlyozza ezt az analógiát# 

Hasonlóképpen EWERT /1дзг/ a virágnektáriumokat a növények 

nedv szel epének nevezi# A nektár szekréció okát meglepő módon 

FREY - IVYSSLING /1д35/ a cukor transzport elégtelenségével 

magyarázta, BEUTLER /1дзо/ és BOETIUS /1д^8/ szintén a 

nedv szelepelméletet hirdették, véleményük szerint a virág-

nektáriumok phloémnedvvel való ellátottságuk miatt a
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mirigyek elsősorban háncsnedvet választanak ki. Az epimorf 

nektáriumok nemcsak anatómiailag, hanem élet tanilag is nagy 

számban megfelelhetnek az un, passzív hydatodáknak / FREY- 

WYSSLING és HÄUSERMANN Igóo/, SCHNEPF /Igóg/ иду összegzi 

az előbbieket, коду a jól fejlett parenchimával rendelkező 

epimorf nektáriumok szintén lehetnek valódi mirigyek,

A nedv szelep-elmélet ma már túlhaladott, megcáfolói 

között volt egyik megalkotója, maga FREY-M/YSSLING is.

Az elektronmikroszkópos vizsgálatok elterjedésével 

tovább bővültek a nektár szekrécióra vonatkozó ismeretek, 

Külföldi kutatók közül EYMÉ /1góó/, MERCER és RATHGEBER 

/I góz/ , SCHNEPF /I9Ó4/, ZIEGLER /I95Ő/, VASZILjEV /Igóg/ 

állították fel a felületre történő kiválasztásra vonatkozó 

- egymástól sokban különböző - véleményeket,

Hazai kutatók közül GULYÁS és KÁLMÁN /1дуз/ készí

tettek elektronmikroszkópos felvételeket működő és szek

réciós tevékenységét már befejezett nektáriumokról, s arra 

a következtetésre jutottak, hogy a Golgi-készülék hólyagecs- 

kái és a retikulxm leváló vezikulumai döntő szerepet ját

szanak a cukor transzportban, A sejtek közötti és a nektár

mirigy felületére történő nektárvezetésben a csöves plaz- 

modezmák töltik be a legfontosabb szerepet.

1,5, A nektár szekréciót befolyásoló tényezők rövid

áttekintése

A nektár szekréciót nagyszámú külső és belső tényező 

befolyásolja. Tekintettel arra, hogy vizsgálataim során 

ezekkel nem foglalkoztam, ezek hatására csak vázlatosan

térek ki.
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A külső tényezők közül a hőmérséklet, talajnedves

ség, légnedvesség és az ásványi sók szerepe emelhető ki,

A hőmérséklet hatása a nektárszekrécióra

WILSON /I88I-85/ kijelentése szerint a hőmérséklet 

hatása a nektárszekrécióra csekély, KENOYER /I9I7/ és 

BEUTLER /I930/ ugyanezen a véleményen volt, HAUPT /Igoz/ 

иду találta, hogy a szekréció megindulásához kell egy mi- 

minális hőmérséklet, Több kutató igyekezett a kiválasztás

hoz szükséges.optimális hőmérsékleti intervallumot megha

tározni, KENOYER /Igly/erre a l5-250C közötti hőmérsékle

ti értékeket jelölte mege Tőle származik az a megállapí

tás is, hogy a megváltozott hőmérséklet nem vonja maga 

után a cukorkoncentráció megváltozását, Különösen nagy je

lentőséget tulajdonított a hőmérséklet hatásának LOVELL 

/I948/, aki szerint ez a külső környezeti tényező gyako

rolja a legnagyobb hatást a növényre, igy a nektárképző

désre is„ Megfigyelései alapján rámutat, hogy a nappali 

magas hőmérséklet kedvez a nektárkiválasztásnak, mivel a 

mirigysejtek határhártyáit permeábilisabbá teszi, a viz 

oldóképessége emelkedik és a növényben a kémiai folyama

tok sokkal gyorsabban mennek végbe, Számos kutató 

/DEMUTH, lg23, BEUTLER,!930, LOVELL,I948, SHUEL , 1д54/ 

véleménye találkozott abban, hogy meleg nappalt követő 

hűvösebb éjszaka sokkal kedvezőbb, mint az állandó hőmér

séklet,

BARBIER /1д$1/ a hőmérséklet befolyását иду jellemzi,

mint amely az enzimreakciók sebességére hat, SHUEL /I952/
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a vöröskerévei folytatott kísérletében nem tudta ezt 

igazolni, Az eredményeket HÜBER /195Ó/ иду összegzi, 

hogy azok annál inkább ellentmondanak egymásnak, minél 

több fajt vonunk be a vizsgálatokba, GULYÁS /I975/ a 

nektár termeléshez szükséges hőmérséklet kardinális pont

jait jelöli meg: a szekréció megindulásához szükséges 

minimális, a leg intenzivebb nektár termelést eredményező 

optimális és azt a maximális hőmérsékleti értéket, amely 

még nem gátolja a kiválasztást, Megállapítása szerint ma 

még nagyon kevés növénynél ismerjük a nektár termeléshez, 

szükséges hőmérsékleti küszöbértékeket, gyakorlati szem

pontból különösen az optimumér tékek meghatározása ígér

kezik hasznosnak,

A légnedvesség hatása a nektárkiválasztásra

Azt, hogy a levegő nedvessége hatással van a nek

társzekrécióra számos kutató vizsgálta és bizonyította, 

BONNIER, HAUPT, KENŐVER, PARK, VANSELL, BEUTLER, KLEBER 

és mások egybehangzóan megállapították, hogy a cukorkon

centráció nagy légnedvességnél alacsony, száraz periódus

ban magas, RADTKE /1 gzó/ és BEUTLER /I930/ ezt nem a nö

vény intenzivebb vizkiválasztására vezette vissza, hanem 

a nektár higroszkópos tulajdonságára. Ezt a megállapí

tást támasztja alá PARK /1д2д/ megállapítása, miszerint 

a cukorkoncentráció-ingadozások nyitott virágoknál sok

kal nagyobbak, mint zártaknál. Ugyanakkor BEUTLER /1дзо/ 

leszögezi, hogy - bár a cukorkoncentráció tág határok

a szárazanyag tar tál от állandó marad.között mozoghat -
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Az e témával kapcsolatos megfigyeléseket VANSELL /Igqo, 

I94I/ szintén értékes adatokkal gyarapítótta, A relativ 

páratartalom és a cukor koncentráció közötti kapcsolatot 

SCULLEN /I940/ negativ lineáris korrelációval jellemezte,

A talajnedvesség hatása a nektár szekrécióra

Erről - először az Allium nutans esetében megfigyelt - 

be folyásról BONNIER /18у8/ számolt be, Később többek kö

zött OSTASHENKO-KOODRYAVZEVA /I929/, ANDREJEVNA /1дз6/, 

illetve BEUTLER és WAHL /1дз0/ vizsgálták e környezeti 

tényező hatását, VEPRIKOV /1936/ például megfigyelte, 

hogy a fehér herét száraz talajon- alacsony szekréciós 

értéke miatt - sokkal kevesebb méh látogatjar mint nedves 

talaj esetén. Magas talajnedvesség mellett KENOYER /I9I7/ 

nagyobb cukorkoncentrációt észlelt, A mérési adatok összeg

zéseként megállapíthatóf hogy a talajnak legalább óo % 

nedv es ség tartalmúnak kell lennie, hogy a nektárszekréció 

megfelelő'• legyen,

A talaj ásványi sóinak hatása a nektárprodukcióra

Jól mézelő Rubus, Ribes, Brassica, Medicago fajok 

virágainak nektár termelését mérte SCHÖNTAG /I952/ kálium, 

nitrogén és foszfor műtrágyázás előtt és után. Véleménye 

szerint a fenti mineráliák hatása a nektár termelésre köz

vetett, csak azáltal növelik a nektárprodukciót, hogy 

megsokszorozzák.a virágszámot, ZAURALOV /Igóó/ vizsgálati 

eredményei is ezt támasztják alá, A mustárral végzett kí

sérleteinél ugyanilyen eredményről számol be CZARNOWSKY
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/I952/, Az előbb f elsorolt elemek hatására a nektár cu

kortartalma a korábbinak nyolcszorosára nőtt,

A kálcium és magnézium tartalmú műtrágyázásnál 

SCHÖNTAG /1952/, ROZOV /I952/, RYLE /I954/, SHUEL /I955/ 

szintén a nektár termelés kedvező emelkedéséről számoltak 

be, A legújabb vizsgálatok eredményeit HOLMES /I979/ fog

lalja össze, A mésztar talmat károsnak találták a nektár

képződésre , de ezt nem lehet általánosítani, A bár, a 

foszfor és a kálium erre általában kedvező, A pohánka 

mézelését a cink és a kobalt segíti, A vöröshere nek

tártermelését növelni lehetett cinkkel, magnéziumszul

fáttal és ammoniummolibdenáttal,

A szerteágazó kutatások ellenére a műtrágyáknak 

a nektár termelésre kifejtett hatása - komplex hatásuk 

miatt - ma még nem eléggé tisztázott,

A nektár termelést befolyásoló belső - genetikai - 

tényezők hatására a nektármirigyek szerkezetének is

mertetésénél térek ki.

1,6, A nektár kémiai összetétele

A nektáriumok szekrétumának kémiai analízisével 

számos külföldi és hazai kutató foglalkozott,

"Megbízható kvantitatív és kvalitatív adatok az eredeti

leg kiválasztott anyagról ritkán vannak", LÜTTGE /I96I/ 

e kijelentését azzal a kiegészítéssel fogadhatjuk el, 

hogy ez olyan virágokra érvényes amelyek nektár terme

lése huzamosabb ideig - pl, orchideáknál több hétig -

tart. Nem vonatkoz tatható tehát hamar elvirágzó - igy
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nektárt is csak rövid ideig termelő - fajokra, mint pl* 

a tök, melynél a virág élettartama mindössze néhány óra,

A mikroorganizmusok, amelyek olykor nagy mennyiségben a 

nektárban élnek, LÜTTGE szerint gyakran megváltoztatj ák 

annak összetételét# A pollenszemek vagy a preparálás köz

ben fellépő szennyeződések is meghamisítják az eredménye

ket /ZIEGLER - LÜTTGE és LÜTTGE lgó4/0 Kiszáradás vagy 

felhígulás /légnedvesség hatására/ a koncentrációt másod

lagosan befolyásolni tudja /BEUTLER lg53; FREy I955; 

ZIEGLER lgőó/, A szekréció során a nektárral egyidejűi eg 

kiválasztott enzimek szintén hatással vannak a cukor tar-

talomra, /FREY - WYSSL1NG, ZIMMERMANN és MAURIZIO lg54i 

M,ZIMMERMANN lg53, MATILE I95Ó/,

A nektárban leggyakrabban előforduló cukor fajiák a glükóz, 

fruktóz, szacharóz, alkalmanként glükózból, fruktózból 

létrejövő oligoszacharidok /WYKES 1952, M#ZIMMERMANN lg53i 

LÜTTGE Igóli PERCIVAL/lgóo/, aki 88g faj nektárelemzés ét 

végezte el, szintén erre a következtetésre jutott# Kroma

tográfiás cukorkimutatásaihoz a Solanales rendbe tartozó 

fajok közül 23 fajt vont he vizsgálataiba0 Glükóz, fruktóz, 

szacharóz minden egyes fajnál előfordult, előfordulási 

arányuk azonban az egyes fajok esetében eltérohk bizonyult, 

Az eredményeket összegezve megállapítható, hogy a Solana- 

ceae család fajai által termelt nektár dominánsan szacha

rózt tartalmazó nektár típushoz sorolható, A fenti 3 cukor- 

típuson kívül a Datura sanguineanál, a Nicotiana affinis- 

nél és a Physalis franchettinél maltózt és "ismeretlen 

cukrot", a Physalisnál emellett melobiózt mutatott ki, 

Nicotiana glaucanál csak maltózt talált# LÜTTGEтгд a
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/Igól/ arra a megállapításra jutott, hogy nem ritka, hogy 

a glükóz és fruktóz egyenlő mennyiségben vannak jelen, Ezek 

részben, de nem kizárólag szacharózból keletkeznek invertáz 

hatására /=De FEKETE, ZIEGLER és WOLF I9Ó7/, A glükóz-fruk- 

tóz-szacharóz egymásba való átalakulásáról FREY-WYSSL ING, 

ZIMMERMANN és MAURIZ10 /I954/ is beszámol, Laktóz és galak- 

tóz - bár kétségtelenül kisebb mennyiségben - szintén elő

fordulhatnak a nektárban, Más hexózokra vonatkozó eredmé

nyek meglehetősen ellentmondóak, feltehetőleg a vizsgálati 

anyagtól függőek /MATILE I956} SHUEL 1955/4 A pentózok, 

mint az arabinóz és a xylóz valószínűleg változatlanul 

Választódnak ki /FREY-WYSSLING, ZIMMERMANN és MAURIZIO 

I954, M4ZIMMERMANN I953/4 ZIEGLER /I95Ó/ hangsúlyozta, 

hogy a sokféle cukor típus nektáriumokban való előfordulása 

nem meglepő, ezek rendszerint minden parenchimasejtben 

megtalálhatókл

A fő alkotórészen, a cukrokon kívül még számos más 

vegyül etet is sikerült a nektárból kimutatni, WEBER /I942/ 

aszkorbinsavat mutatott ki, ZIEGLER j—LÜTTGE és LÜTTGE /I9Ó4/ 

ezenkívül thiamint, riboflavint, nikotinsavat, panthotén- 

savat, piridoxint, biotint, folsavat és mezoinozitot il

letve további vizoldékony vitaminokat mutattak ki0 Ezek 

koncentrációját - más növényi részekkel összehasonlítva - 

csekélynek találták,

A nektár és a háncsnedv közötti különbség a nektáriu- 

mok specifikus munkájának következménye /SCHNEPF 1969/4 A 

nektármirigyek a phloém által szállított "nyersszekrétu- 

mot" - amely SCHNEPF szerint főleg szacharózból áll - két

féle utón tudják átalakítani, Képesek a cukrot kiválasz-
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tani vagy csak átengedni; más anyagokat többé vagy kevésbé 

erősen visszatartani, illetve a szekréció után újra felven

ni, Radioaktiv jelzett anyagok alkalmazásával ZIEGLER és 

LÜTTGE /1д$д/ a glutaminsav, LÜTTGE /Igól/ a foszfát,

LÜTTGE /Igóz/ a kálcium és szulfát, sőt PEDERSEN, LE FEVRE 

és WILBE /lgs8/ ill, SHUEL /Igól/ és LÜTTGE /lgó2/ cukor 

reszorpcióját mutatták ki,

A nektár cukorkoncentrációjával kapcsolatban 

BEUTLER /1дзо/ megállapította, hogy az állandó és faj spé

ci fikus,Később BOETIUS /I94S/ nem tudta ezt minden esetben 

megerősíteni, BEUTLER /I94I/ és BOETIUS /I94S/ a vizsgá

latba bevont virágoknál 25 % és 50 % közötti cukortartal

mat mértek, Többen vizsgálták a cukorkoncentráció és a 

nyalábokkal való ellátottság kapcsolatát. Azok a nektáriu- 

mok, amelyek a phloém elemeken kívül tracheidákkal is el

látottak, sokkal higabb nektárt választanak ki, /AGTHE 

T-951/ф A nektár magas koncentráció j a tehát télj es össz

hangban van a mirigy phloém ellátottságával, A virág korát 

tartotta befolyás ólának BOETIUS /1д48/, Szerinte a nektá- 

riumok korának előrehaladtával a cukorkoncentráció is nö

vekszik.

‘.y.

W ■

\\
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1,7« A Solanaceae család fajaira vonatkozó irodalmi

hivatkozások

Az irodalomban mindmáig csak a következő, Solanaceae 

családba tartozó fajokra található utalás,

1,7,1, Nicotiana fajok

A Nicotiana genusba tartozó növények közül főleg 

a gazdasági jelentőségű Nicotiana tabacum és Nicotiana 

rustica fajok mézelésére vonatkozó adatok ismertek az 

irodalomból,

A fentieken kivül SCHÜBLER /I832/ a Nicotiana 

Langsdorfii Weinm, és Nicotiana chinensis Fisch, fajokat 

jellemzi. Szerinte a Nicotiana rusticaéhoz hasonló narancs

sárga gynophorum választja ki a "mézet", LENGYEL /I943/ 

a Nicotiana affinis és Nicotiana silvestris diszdohányo- 

kát sorolja még a mézelő növények közé.

Nicotiana tabacum L, /'Muskotály dohány/

A dohánynak a méhészettel való kapcsolata igen 

régi. Érdekes, hogy termesztését a XVIII, sz, elején ép

pen a méhészet érdekében tiltották /SŐTÉR l8gs/e A méhé

szeket mindig érdekelte a kérdés, vajon mézel-e a dohány, 

s ha igen, mennyit. Ez különösen azért fontos, mert a do

hány akkor virágzik, mikor egyéb tömeges mézelő növényünk 

kevés van, A méhészek véleménye KOPPÁN /I940/ szerint 

megoszlik, vannak, akik azt állítják, hogy a dohány nem 

mézel, mások szerint nektár termelés van, de a méhek a 

virág mélytölcsérü szerkezete miatt nem tudnak ehhez hoz

zájutni, ellenben vannak méhészek,akik dohánymézet per-
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getnek is# KOPPÁN /I940/ behatóan tanulmányozta e kérdést, 

s megállapította, hogy a dohány mézelő növény, a nektár - 

termelés a sziromlevelek lehullásáig tart. Mérései során 

átlagban 30 virágból nyert ki l cm? nektárt# Számításai 

szerint 2000 tő szolgáltat 1 liter nektárt# s holdanként 

Здооо tővel számolva l kat# hold dohányültetvény egyidőben 

kinyílt virágai lg,5 liter nektárt termelnek, ez a 3 kg 

nektár - l kg méz átszámítást figyelembevéve 6 kg mézet 

jelent# Az előbbit jóval meghaladó produkciós értéket ka

pott KULIEV /I952/, Mérései szerint egy virág 1,9-5,8 mg 

átlagosan 2,8 mg nektárt termel melynek cukortartalma 22 %# 

Egy hektárra vonatkoztatva kb 52 kg méz várható a teljes 

virágzási idő alatt#

A dohány nektárjában levő illatanyag a méheket már 

messziről odacsalja, KOPPÁN /I940/ megfigyelései szerint 

a méh felkeresi a virágot és a sziromtölcsér szélére repül, 

majd bebújik a virágba és igyekszik a tölcsérbe befelé 

hatolni, hogy az édes nektárt elérje# De ha a virág fel

felé áll, az összeszűkülő pártacsőbe nem tud behatolni, s 

nem éri el a mélyen összegyűlt nektárt# Ha azonban a virág 

lefelé hajlik, akkor ennek következtében a nektár a mag

ház felől előre szivárog a tölcsérbe, ahonnan a méh 

"felszürcsölheti"# ily módon általában csak kora reggeltől 

9 óráig tudják kihasználni a méhek a dohányvirágot# Harma

tos reggelen különösen bő a nektárképződés és ilyenkor 

egészen a szirom széléig kicsordult

A másik lehetőség KOPPÁN szerint, hogy a méh nektár

hoz jusson, a következő: amikor a dohányvirág elhervadfa 

virág pártája a bibeszálon leválik a magházról és lefelé
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konyul, s alul a nektár igy szabaddá válik, Szintén gya

kori jelenség az is, hogy a poszméh rágóival kiharapja a 

pártacső alját, s ezáltal jut nektárhoz, Azután a méhek 

is ezen a nyíláson keresztül szívják ki az újból és újból 

termelődő nektárt,

A dohánymézet a fenti kutató a következőképpen jel

lemzi: barnászöld, majd sötétbarna színű, hamar kristá- 

lyosodót Megizlelve édes, azonban lenyelés után kellemet

len, kesernyés, a dohányra emlékeztető utóize van, melyet 

valószínűleg nikotintartalma idéz elő, Régebbi közlemény 

szerint a tiszta dohánymézen telelt méhcsaládok tavaszra 

elpusztultak, ezért a méhészek más méz féleséggel keverve 

fordítják a családok téli szükségletére,

SCHÜBLER /1832/ morfológiai leírását és a szekréci

óra vonatkozó elképzelését megdöntve GULYÁS /I975/ igazol

ta, hogy a nektár a hosszú pártacső alján, a magház körül 

gyűlik össze. Vitatott kérdés, hogy a méhek a pártacsőben 

előrenyuló merev porzószálak miatt mennyi nektárt tudnak 

kiszívni, Megállapítja, hogy a méhek számára azok a virá

gok a kedvezőbbek, melyek lefele csüngenek,mert ezekben a 

nektár előre folyik és a méhek jobban elérik, A hazai do

hány területek méhjárásáról szóló irodalom ismeretében ér

demesnek tartja néhány rövidebb pártacsövü hazai dohány

fajta nektár termelését megvizsgálni,

Nicotiana rustica L, /Kapadohány/

KUGLER /I970/ besorolása virágszerkezet alapján a 

következő: revolvervirág, homogámtói protogynig, autogám,
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önbeporzóe Nektár termelésével már a múlt század elején is 

foglalkoztak0 SCHÜBLER /I832/ ma már túlhaladott megfigye

lései szerint a narancssárga gynophorum már a portokok fel- 

nyilásának idején "mézet" választ ki0 A kinyilot t virágok

ban ugyanezt finomszemcsés, cukorszerü tömeggé sűrűsödve 

találta,

Behatóan vizsgálta a virág felépítését és mézelését 

LENGYEL /I943/* Megállapítja, hogy a dohányvirág felépí

tése nem méhvirágra, hanem jellegzetes lepkevirágra vall, 

mert nektárja hosszú, a méh számára elérhetetlen csőben 

képződik, Megjegyzi azonban azt is, hogy ennek ellenére 

gyakran látott a virágzó dohány táblákon nektárt gyűjtő 

méheket* NYÁRÁDY /lg58/ azon a véleményen van, hogy a mé

hek könnyebben nyerik ki a nektárt a kissé lecsüngő virá

gokból* A dohányt méhészeti szempontból иду értékeli, 

hogy csak a magnak meghagyott vetésterületek jöhetnek 

számításba, mert különben a dohányvirágokat bimbós álla

potban vagy az első virágok nyílásának idején eltávolít

ják /tetejezés, bugázás/e

Nicotiana g]^auca._Gra.ht

Ez - az általam nem vizsgált - faj Argentínában 

honos /FRIES 1доз/, ma már a mediterrán vidékeken min

denütt elterjedt* Részletes tárgyalását itt azért tar

tom indokoltnak, mert virágszerkezetére, mézelésére vo

natkozó megállapítások igen érdekesek és alapul szolgál

hatnak az általam vizsgált dohány faj okkal való összeha- 

sonlitásra*

DAUMANN /lgz8/ foglalkozott behatóan e növény vizs-
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gálatával0 Az itt következő megállapítások is mind tőle 

származnak* Megfigyelései szerint a mézelő méh rendsze

resen látogatja, holott a nevezett Nicotiana faj kimon

dottan "madárvirágú"- Dél-Amerikában a kolibrik, Afriká

ban mézelő madarak látogatják /MARLOTH Igol-, FRIES Igog-,

KNUTH lgo5i PORSCH lgzó/0 Ez azzal magyarázható, hogy az 

idegen, uj elterjedési területen a virághoz alkalmazko

dott madarak hiányoznak* Különös figyelmet fordított a 

virág helyzetének a kinyílás folyamán való megváltozásá

ra: a bimbók lehajlóak, a kinyílott virágok horizontáli

sak, az elnyilottak függőlegesen felfelé állók*

A virág nektáriumát mint a termő alapján lévő gyü- 

rüformáju duzzanatot írja le* Kifejlett állapotát tekint

ve ez иду látszik, mintha a termőhöz tartozna* Megfigye

lései szerint ez a diszkusz a virág ontogenezise során 

viszonylag későn - 3 mm-es magházhosszuságnál - mint a 

magház és a virágalap közötti gyűrűszerű kinövés jön lét

re, s szerinte, mint számos más esetben a visszafejlődött 

porzókörrel áll származási kapcsolatban,

A nektáriumepidermiszt nektáriumsztómákkal j ellemzi. 

A szekréció túlnyomórészt az epidermiszen és a kutikulán 

keresztül történik, ez utóbbi ritkán felbőltozódik, A nek

tár iumsz öveiben, hasonlóképpen az epidermiszsejtekben igen 

sok keményítőt észlelt* Ez utóbbi pedig ritkán szokott 

csak előfordulni0 Ez az intenzív szekréció ellenére sem 

tűnik el, mint az várható lenne, hanem változatlan meny- 

nyiségü marad* A nektár termelés röviddel a porzóérés előtt 

kezdődik és megközelítői eg akkor ér véget, amikor a párta

cső a virágalapról leválik* Amikor a virág kinyílik, a
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pártacsőnek a porzók ránövése alatti része már nektárral 

telt. Kémiailag glükóz, fruktóz és szacharóz mutatható 

ki a nektárból,

1,7,2, Datura fajok

4-L-H--ÍUH2£Í2J^ÍLL* /Mételmaszlag/

lg54-ben Fejér megyében adtak hirt kisebbfokú mézo

kozta mérgezésről, MACHER /1956/ és ÖRÖSl P,Z, /195Ó/ meg

figyelései illetve laboratóriumi vizsgálatai - a mérgező 

méz virágporának analízise - során fény derült arra, hogy 

a mérgezés t ez a maszlag okozta,

Datura stramonium L, /Csattanómaszlag/

A múlt században /SCHÜBLEK 1832/ a virág gynophoru- 

mát fehéres duzzanatként jellemezte, mely a portokok fel- 

nyílásával egyidejűleg a pártacsőben összegyűlő "mézet" 

választ ki, Később KUGLER /I955/ vizsgálta a növény nek

tártermelését, Megállapította, hogy a nektár a magház al

ján szecernálódik, A bibe azonos magasságban áll az anthé- 

rákkal, erősen papillázott, nyálkával fedett, A nektárt 

csak azok a rovarok érik el, amelyek hosszú szipókával 

rendelkeznek, tehát a lepkék, Az idevonatkozó megfigyelé

seket hiányosnak ítélte meg, a vizsgálatokat tovább foly

tatta, Virágökológiai munkájában /1дуо/ a Sympetalae so

rozat virágainak nektáriumait - melyek a termő aljánál 

találhatók - gyürüformával jellemzi, Zde a következő 

családok tartoznak; Convolvulaceae, Boraginaceae, Labiateae, 

Scrophulariaceae, Compositae illetve az általam vizsgált
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család, a Solanaceae, Virágfelépités alapján a Datura 

stramoniumot a revolvervirágokhoz sorolja, melynél a 

nektár szekrécióban - csakúgy mint az illatemisszióban - 

némi periodicitás figyelhető meg0 Tipikus éjszakai virág, 

mely csak este kezd illatozni vagy illatát ekkor megsok

szorozza, A virágról GULYÁS /Igys/ a következőket Írja:

"A ó-lo cm széles, hosszú tölcsérü pártacsövü virágok

ból a méhek főleg nektárt gyűjtenek, "A nektárt LENGYEL 

/1д43/ vizsgálta, s megállapította, hogy - annak ellenére, 

hogy mérgező növény - nektárjából semmiféle toxikus anya

got nem sikerült kimutatni0

Az előbbiek ismerete és e faj nektár termelés szempontjából 

való újabb vizsgálata azért fontos, mert e gyomnövény egyre 

inkább tért hódit0 Ezt ÚJVÁROSI /Igóó/ adatai is alátá

maszt ják0 A szántóföldek gyomnövényekkel való borítását 

Igso-ben és Igó^-ben vizsgálta0 Mig korábban Datura stra

moniumot egyáltalán nem talált, lgó4-ben már 0,0240 bori- 

tási százalékkal számol és e növény a 2I3 fajból már a 8o0 

fontossági sorszámot kapta0

1,7,3, hyosciamusj^i^erJ^^ /Beléndek/

Annak ellenére, hogy e faj nektár termeléséről már 

1832-ben közöltek adatot, az idevonatkozó irodalmi adatok 

száma meglehetősen csekély0 SCHÜBLER /1832/ jellemzése 

szerint a gynophorum a Datura stramoniumnál leírthoz ha- 

sonló0 A "mézkiválasztás" már akkor megkezdődik, amikor 

az első portok felreped,

A mérgező növények által kiválasztott nektár-vizsgálatokba

LENGYEL /Z943/ e növényt is bevonta0 Eredményeire hivat-



27

kozva kijelenti, hogy a méheknek e fajról való hordása 

elé a legkisebb aggodalom nélkül tekinthetünk*

1*7*4, Atroga_belladonna L* /Nadragulya/

Az előbbiekben jellemzett fajoknál már említett 

múlt századi kutató SCHÜELER /1832/ megfigyelései szerint 

a "mézkiválasztás" a kissé kiemelkedő gynophorumból már 

akkor megkezdődik, amikor a párta még csak félig nyílott 

ki, s a portokok teljesen zártak* A nektárium morfológiá

jára vonatkozó megállapításait RADTKE /I gzó/ cáfolta meg*

Ő a nektármirigyet a felsőállásu magházat gyűrűszerűén 

körülvevő duzzanatként írja le* A dudor sejtjei igen gyen

ge falúak és kisebbek a magház falának sejtjeinél* Az éles 

elhatárolódás, amit általában a nektáriumoknál megtalálunk, 

itt nincs meg* A glanduláris szövet fokozatosan megy át az 

alatta lévő parenchima szövetekbe* A mirigy epidermiszét 

meglehetősen erős kutikula fedi, amely azonban lényegesen 

gyengébb, mint a magház kutikulája* A magház falának szö

veteiben nagyon sok keményítő van* A dudor alján, vagy 

fent, ahol a magház szövetei kezdődnek keményítő által sza

bályozott nagy légrésü sztómák találhatók* Korábbi munká

jában RADTKE a Solanaceae család fajai közül sztómákkal 

való nektárkiválasztással jellemzi az Atropa belladonnát 

és a Scopolia oriéntalist* A mirigyszövetben nedvdus sej

teket figyelt meg, melyek közt sok kis intercelluláris van, 

a sejtek klórcinkjóddal sárgásbarna szint adnak* Különösen 

az epidermiszben, de részben a mélyebben fekvő sejtekben 

is erősen fénytörő, különböző alakú testecskéket lehet

látni* Kisebb-nagyobb hólyag alakúak vagy gyűrű formájuak,
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ráncosak, Más fajok nektármirigyében általában keményítő 

van, mely enzimatikusan cukorrá alakul, Az Atropánál, 

Scopoliánál ehelyett sokféle hólyagocskaalaku tartalmi 

anyag fedezhető fel a mirigyszövetben, főleg a szekréció 

kezdetén, Feltételezhető, hogy ezeknél ez a nektárképzés 

nyersanyaga, mivel a szekréció végén kisebb mennyiségben 

vannak jelen, Kémiai összetételük valószínűleg máig is 

tisztázatlan, A cserzőanyagokra és a fehérjékre jellemző 

specifikus reakciókat nem adják. Erős fénytörésük miatt 

könnyen zsíroknak, éterikus olajoknak hihetné az ember 

ezeket a testecskéket. Valószínűleg glükozidtipusu anya

gok, melyek cukorra bomlanak és nektárként szecérnái ódnak,

A növény nektárkiválasztásáról KUGLER /I970/ иду számol be, 

hogy a magház aljára kiválasztott nektár a filamentumok és 

a trichómák alatt gyűlik össze, Protogyn, autogám, önbe

porzó virágként jellemzi, A bibeszál kiemelkedő, a bibe 

hosszu-papillás.

Magyarországi kutatók közül LENGYEL /1943/ ir e faj 

nektár termeléséről, A magyar flóra mézelő növényei közt 

említi, s a következő jellemzését adja: "Árnyas erdőkben, 

de vágásokban felszabadulva gazdagabban virágzik, s akkor 

a méhek is megfordulnak rajta",

Atropa belladonna által okozott magyarországi méz

mérgezésről számol be HAZSLINSZKY /I955/, Azonban MACHER 

/1956/ megfigyelései és ÖRÖSl /I956/ laboratóriumi vizs

gálatai bebizonyították, hogy a rosszullétet a mételmasz- 

lagból származó nektárra lehet visszavezetni, GULYÁS /I975/ 

megfigyelései szerint júniustól augusztusig tartó virág

zása idején a méhek gyakran felkeresik nektárért.
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1*7,5*

dulcamara L* /Ebszőlő csucsor/L Solanum 

tube г о sum/Burgonya/L Solanum_1;уcodersicum 

МИ1^/= _Lycopersicon esculentum =Paradicsom/

Mivel az irodalomban is a Solanum genus e fajai 

többnyire együtt szerepelnek, a rájuk vonatkozó adató- 

kát együtt összegzem0

A fenti fajok egyikénél sem észlelt nektárkivá

lasztást SPRENGEL /1793/,SCHÜBLER /1832/ ugyanerre az 

eredményre jutott*

Kémiai utón próbálta meg kimutatni a szekréciót KNUTH 

/I8g8-gg/0 A virágalap magkezdemények által körülvett 

szövetében a Fehling-próbánál erőteljes rézoxidlerakó

dást észlelt* Ebből nedvdus szövet jelenlétére következ

tetett, amelyet a látogató rovarok "megfúrtak". "A nek- 

táriumók kémiai kimutatása" cimü müvében STAGER /1gőz/ 

szintén említi a Solanum nigrummal és Solanum dulcamara- 

val végzett hasonló vizsgálatainak eredményét, Eredményei 

egyeznek KNUTH adataival, miszerint a Solanum dulcamara- 

nál fellelhető a nektármirigy, a Solanum nigrumnál nem. 

Megállapítja, hogy ez megfelel e két csucsor faj rovarok 

által való látogatottsági sorrendjének is* A Solanum 

nigrum tehát nektárt nem termel, csak a pollenvirágokhoz 

sorolható, annak prototípusaként ismert, KNUTH vizsgála

tát DAUMANN /I94I/ megismételte a Solanum dulcamara vi

rágával és rézoxid felhalmozódást sohasem tapasztalt, A 

porzók érése előtt sem utalt egyetlen nyom sem a folya

dékkiválasztásra* Ezt kiegészítette az a megfigyelése,
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miszerint a mézelő méh és a Bombus fajok a nektáriumnél- 

küli virágokban csak pollent gyűjtenek, Úgynevezett "lát

sz abnekt ár iumokat" fedezett fel a Solanum dúlcamaránál. 

Ezeket fénylő szöveti testekként jellemzi, melyek azt a 

benyomást keltik, mintha folyadék venné körül őket* Fela

datuk, hogy a rovarokat szívásra ingereljék, Más növény- 

csoportoknál is /Parnassia, Ophris/ előfordulnak ilyenek,

A Solanum dulcamaránál a sziromlevelek alapján lévő fénylő 

képződményekről KUGLER /Igyo/ is ir,

A fenti irodalom felhasználásán alapuló újabb meg

figyelések fontosságát e gyomok előretörése magyarázza, 

ÚJVÁROSI /Igóó/ a szántóföldi gyomnövényfelv ét ele zésben 

lg54-ben a Solanum nigrumot 0,0370 boritási százalékkal és 

a 76, fontossági sorszámmal jelzi, Igó/^-ben ez az érték 

már 0,0725, a 48, helyezés pedig jelzi e gyom fokozatos 

előretörését,

A korábban e genusba sorolt Solanum lycopersicim 

/ma: Lycopersicon esculentum/ nektár termelését sokan vizs

gálták, FINK /18д8/ megfigyelte, hogy a poszméh főleg 

pollenért látogatja a paradicsomvirágot. Ha termelődik 

is nektár, az a paradicsom rovarok általi megporzásában 

csupán kis szerepet játszik. Pollenét is inkább a vadmé- 

hek, mint a mézelő méh gyűjti, A paradicsom nem termel 

nektárt SCHNECK /lgz8/ szerint, NE I SW ANDER /1д54,1д>50/ 

vizsgálati eredményei alapján két esetet tart lehetsé

gesnek: vagy nincs a virágban nektár vagy nagyon kevés.

Nem tartja mézelő növénynek a paradicsomot ÖRÖSI /1д68/,

A rovarmegporzásról szóló munkájában Mc GREGOR /I97Ó/ 

látszólag kismennyiségü nektár termeléssel jellemzi, s

ezt иду értékeli, ha van, az a méhek számára értékes,
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A korábbi kísérleti eredmények mint azt az állí

tást támasztották alá, hogy a paradicsom önbeporzó növény, 

s a virágát látogató rovaroknak a beporzásban nincs sze

repük, A legújabb eredmények azonban ezt megdönteni lát- 

szanak, HAYWARD, SPANGLER és MOPETT /így7/ beszámolnak 

arról, hogy a kísérleti körülmények között - polietilén 

a méhek látogatták és megporozták a paradicsom 

virágait, A termés súlya 22,3 %-kal nagyobb lett a kont

rolihoz képest. Munkájukról "Méhekkel megporzott paradi

csom" címmel számolnak be,

A Solanum genus gazdaságilag legjelentősebb tagjaf 

a burgonya ÖKÖS1 /lgó8/ szerint szintén nem mézelő növény, 

MÁNDY-CSÁK /I9Ó4/ megfigyelései alapján a virágport rova

rok közvetítik, amelyek között leggyakoribbak a poszméhek, 

a háziméh és a légy félék. Ritkán bogarak, lepkék, poloskák 

is látogatják a virágot, E rovarok virágport gyűjtenek, 

a virágoknak nektárimirigyük és igy "virágmézük" sincsen.

házban

Lycium halimifoliim Mill, /Urdögcérna/

A genus teljes monografikus feldolgozása 

HITCHCOCK /1дз2/ által ismert. Az első, nektármirigyre 

vonatkozó irodalmi utalás a Lycium afrummal kapcsolatos, 

melyben SCHÜBLER /1832/ a magház alján lévő sárga gyűrű

ként jellemzi a nektáriumot, A Lycium halimi folium nek

tármirigyének a virágtengely-nektáriumokhoz való besoro

lása KUGLER-től /I955/ származik, A virágot иду jellemzi, 

mint amelynek pártacsövéből a porzók és a bibeszál ki

csüng, A nektárt szerinte a magház fala választja ki

nagy mennyiségben, A homogám virágokból különösen a
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hős szuszipóhás méhek és lepkék szívják ki a nektárt, a 

beporzást a pollenfogyasztó zengőlegyek végzik,

Hazai kutatók közül NYÁRÁDY /I958/ megfigyelte, 

hogy virágait nektárért és virágporért - a legnagyobb 

szárazságban is, amikor más növény nem nyújt hordást - 

sűrűn látogatj ák, Hagy tömegben nyíló virágai LENGYEL 

/I943/ szerint is elsőrangú méhlegelőt adnak, A nektár- 

produkcióra vonatkozó számszerű adatok PÉTER /I973/ 

vizsgálataiból ismertek* Megfigyelései szerint a méhek 

kora reggeltől késő délutánig szünet nélkül látogatják 

a virágokat nektárért és virágporért, Hektár bőségesen 

termelődik, mennyiségére jellemző, hogy a virágból Id 

lehet rázni az egynapos, fátyollal való takarás után, 

Vizsgálatait lgóg-70-Ъеп végezte, egy-egy mérési napon 

50-60 virágból való gyűjtéssel, A kísérlet első évében 

a nektár súly 3,65-6,03 mg volt, mig Igyo-ben 0,48-8,92 

mg-nak adódott„ A minták cukorszázaléka erősen ingado

zott, esős, párás napokon hig, kis cukorszázalékú volt 

a nektár, mig csapadékmentes időben 35 %-nál is töményebb

nek bizonyult, A cukorérték is erős ingadozást mutatott, 

0,07-1,58 értékek között,

E sok adatot szolgáltató munkának az értékét csök

kenti az, hogy PÉTER KUGLER /I955/ megállapításait átve

szi, s a nektár szerinte is a magház felületén termelő

dik és a pártacsőben gyülemlik fel, Megfigyeléseit és 

méréseit иду összegzi, hogy az ördögcérna nagyon jó mé

zelő cserje, Méztermést ugyan nem ad, a méhcsaládokat 

azonban napi táplálékkal látja el. Hasznavehetetlen te

rületeken mint egész nyáron át nyíló cserjét érdemes
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el szaporítani.

1*7*7* Petunia violaceaJLindl, /Tölcsérke/

Mivel a Petunia genus általam vizsgált fajtáiról 

nektár szekrécióval kapcsolatos irodalmi közlés nincs, a 

fenti faj jellemzéséből indultam ki. Ezt indokolja az is, 

hogy a vizsgált Petunia atkinsiana L, "Himmelröschen" e 

fajból származtatható, tehát a vele foglalkozó irodalom 

igen tanulságosnak ígérkezik. Részletes jellemzését COOK 

/I923/ adja meg, miszerint a jelentős méretű nektárium 

az óvárivan két ellentétes oldalán és alján található. 

Alakja szabad szemmel is jól látható meglehetősen nagy 

gúlához hasonló kidomborodás. Színe sötét narancssárga. 

Hektárkiválasztását jelentősnek ítéli meg, de erre vonat

kozó adatokat - produkciómérések hiányában - nem közöl,

A nektármirigy szövettanáról azonban részletes 

leírást ad, A bőrszöveti sejtek alakjukat tekintve na

gyon szabálytalanok, külső faluk kissé íves. Az epider

misz gazdagon sztomatizált, A sztómák a felszínen jönnek 

létre és jelentős légréssel bírnak, ezen keresztül tör

ténik a szekréció, A zárósejtek határozottan szemcsézet- 

tek. Az epidermisz alatt kevés sejtből álló szubepider- 

mális réteg található. Sejtjei a bőrszöveti sejteknél 

kisebbek és sűrűbben szemcsézettek, intercellulárist 

nem tartalmaznak, A szubepidermális szövet - amit mi 

glanduláris szövetként emlegetünk - 

gyobb sej tű parenchimatikus szövetet találunk, E szövet

ben egy szállítónyaláb található, amely a mirigyszövet

felé nyúlik és azzal párhuzamosan fut.

alatt némileg na-
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/Paprika/

Már a múlt század elején SCHÜBLER /I832/ a nektáriu- 

moknak a virágokbeli jelentőségéről szóló munkájában I3 

Solanaceae fajt említ, köztük a paprikát* SPRENGEL /I793/ 

véleményével egybehangzóan kijelenti, hogy a nektármirigy 

maga a sima felületű magház0

Mivel Magyarországon - különösen a déli országrészben - 

a paprika fontos gazdasági növény, sok hazai kutató for

dult érdeklődéssel e téma felé* A paprikavirágok nyílását 

és csukódását és egyéb virágbiológiai sajátosságait KORMOS 

már lp4l-ben tanulmányózta, Megfigyelése szerint a csípős- 

ségmentes fűszerpaprikát látogatták a legjóbban a méhek* 

SAJERMANN /I974/ a cecei fajtán figyelt meg nektárt gyűj

tő méheket, A nektármirigy KORMOS /lg48/ szerint legfel

jebb 2-3 mm mélyen fekszik a párta belső hajlatától, s 

még a sziromlevelek aljára csurgóit nektárt is könnyen 

eléri a méh szipókája* A nektár termelést a beporzástól 

függetlennek tartja, A mézelő méhen, kívül pl, a poszméh 

és más méhfélék is látogatják a paprika virágait, MÁNDY 

/I963/ szerint egy méh I00-200 virágot is felkeres* Egyes 

fajtákat a méhek szívesebben, másokat ritkán keresnek 

fel* Általában a hosszabb termésű fajták virágait gyak

rabban látogatják* A virágot látogató méh tevékenységéről 

a szerzők véleménye eltérő* Egyesek mézelő növényként em

lítik a paprikát, mások nem sorolják ebbe a csoportba, 

MARTIN, ERWIN és LOUNBERRY /1дз2/ azzal magyarázzák a mé- 

heknek a paprikavirággal szembeni közömbösségét, hogy a 

nektárban csípős kapszaicin van* Nem tartja mézelő nö

vénynek a paprikát ÖRÖSl /I957/, bár a paprikáról való
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hordást már lg4l-ben /FAJSZl/ említi a magyar nyelvű mé

hészeti irodalom, NVÁRADI /I958/ szerint a paprikatermesz

tő területeken nyári virágpor és nektárhordási lehetőség 

kínálkozik, Telelésre való felkészítés szempontjából ennek 

mennyisége figyelemreméltó. Kilenc éven át tartó megfigye

léseit PATAY /így5/ иду összegzi, hogy a paprikát láto

gatják a méhek és egy év alatt kétszer pergetett az igy 

gyűjtött nektárból mézet, A paprikafajta a szegedi rózsa- 

paprika volt,

A virágok nektár termelésével, annak időbeli megfigye

lésével OBERMAYER, MÁNDY, BENEDEK /I955/ foglalkozott rész

letesen, Tapasztalatuk szerint a virágnyilás után átlagosan 

egy órával a portokok is felrepednek és a nektármirigyekben 

bőségesen van hektár. Ennek keletkezése l2 óra körül meg- 

szü-nik, s képződése telj esen független a beporzástól, A 

A már megporzot t virágban is keletkezik nektár, mig csak 

a p-^árta le nem hervad, KORMOS /I948/ megfigyelései alapján 

rámutat, hogy a nap minden szakában termelődhet "virágméz", 

mert a virágok később is felnyílhatnak, A virágzás ideje 

3 nap, de ez függ az időjárástól, különösen az őszi időben 

a virágzás tartama elhúzódhat, még 7 nap is lehet, A méh 

számára azonban a virág csak mintegy másfél napig nyújt 

táplálékot, tehát a látogatás csak eddig tart,

A paprika nektármirigyének szerkezetéről igen eltérő 

eredmények születtek. Külföldi kutatók közül MARTIN, ERWIN 

és LOUNSBERRY /1932/ vizsgálták behatóbban a nektárkivá

lasztás módját, A nektáriumokat csatornás képletekként 

írják le, melyek a filamentumok és a sziromlevelek között

foglalnak helyet és a nektár kiválasztásában és elvezeté-
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sében van szerepük* Szekréció esetén felső nyílásukon, 

mint póruson keresztül jut a szecernált nektár a pártacső 

belső felszínére, Osazonteszttel kimutatták, hogy a virág

ban a legnagyobb osazonkris tály - előfordulás a csatornák 

régiójában és a pár tacső belső felszínén volt, ami a cukor 

lokalizációjára uta1, Kémiai elemzéseik során ez dextróz- 

nak bizonyult, amelyet nektárként vettek figyelembe,

Hazai kutatók közül NYÁRÁDY /lgs8/ határozza meg először 

a nektármirigy helyét, a porzószálak tövénél, Később SOMOS 

/1QÓ2/ ugyanide helyezi azokat, A Capsicum annuvan L0varieias 

longum D,C,forma Szegediense Aug0 csipősségmentes fűszer

paprikát vizsgálta meg SZABÓ és GULYÁS /lp73/, A nektármi

rigyet a magház alját körülvevő gyűrűszerű képződményként 

írják le, megállapításaik ellenkeznek SOMOS /Igóz/ és 

NYÁRÁDY /1д58/ leírásával, miszerint a nektármirigyek a 

porzószálak alapi részén találhatók, Szövettani vizsgála

taik eredményeképpen leírják, hogy a felületet egy sejtsor 

vastag bőrszövet borítja, A nektárium kiemelkedő pontjain 

általában egyesével nektársztómákat figyeltek meg, Ezeken 

keresztül jut a nektár a felszínre, A bőrszövet alatt 4-6 

sejtsor vastag mirigyszövet van, amely befelé raktározó 

szövetben folytatódik, A mirigyben vezetőnyalábok nem fut- 

nak0 A virágok nektár termelését nem vizsgálták,

Eredményeiket összegezve a szerzők a mézelő növények

hez sorolják a paprikát, s szükségesnek tartják főleg a déli 

országrész nagy kiterjedésű tábláin termesztett fajták nek- 

tárprodukciójának megvi^gálását. Ez annál is fontosabb, 

mivel a paprika növényvédőszer es permetezése vagy porzása 

miatt a környék méhészeteiben nagymértékű méhelhullást ta

pasztal tak.
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1*8* Mérgező mézek

A méhészeket már régóta foglalkoztatja a kérdés, 

vajon a mérgező növények nektárja is mérgező-e. Mint arra 

már a bevezetőben és az egyes fajokról irt irodalmi átte

kintésben is - utaltam, a Solanaceae család legtöbb faja 

tartalmaz valamilyen alkaloidát*

A mérgező mézet adó növények ismerete GULYÁS /I975/ sze

rint azért fontos, mert ezek ha tömeges virágzást és je

lentős nektárprodukciót is adnak, méhlegelőként nem jö

hetnek számításba, sőt a mérgezés elkerülés végett kerü- 

lendők is*

A mérgező növények nektárjáról és a belőle keletkező 

méz jellemzéséről összegyüjtött véleményeket az alábbiak

ban foglalom össze*

Mézokozta mérgezésre vonatkozó adataink már az ókor

ból vannak, időszámításunk előtt 40I óta9 Az azóta közölt 

legtöbb adat a havasi rózsák /Rhododendron/ közé tartozó 

fajok nektárját jelöli meg a mérgezés okozójaként* Dél-Af

rikában egy Euphorbia faj méze okoz gyakran mérgezést* 

Magyarországi mézmérgezésről először HAZSLINSZKY 

/I955/ számolt be, okozójaként az Atropa belladonnáról 

való nektárgyüj tést jelölte тедф Véleménye szerint azonban 

nem kell tartani ennek gyakori megismétlődésétől, mert a 

méhek csak akkor látogatj ák e növényt, ha más sekélyen 

gyökerező mézelő gyomnövények a nagy szárazság miatt nem 

termelnek nektárt* A fenti esetet MACHER /Igsó/ és ÖRÖSl 

/Iq5ó/ másképpen értékelte* Pollenvizsgálat és kémiai ana-
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lizis alapján a mérgezés előidéző]eként nem a nadragulyát, 

hanem a mételmaszlagot /Datura meteI/ jelölik тедф KOPPÁN 

/I940/ régebbi közleményre hivatkozva beszámol arról, hogy 

tiszta dohánymézen telelt méhcsaládok ugyan tavaszra elpusz

tultak, de más mézféleséggel keverve a dohányméz nem vált 

ki mérgezési tüneteket, s igy alkalmas a méhek téli táp

lálásárat

Legtöbbször ugyanaz a méz, amely az emberre mérgező, 

a méhekre hatástalan, s megfordítva: a méhek tömege pusz

tulását okozö mézet az ember minden ártalom nélkül fogyaszt- 

hatja1 Természetesen vannak olyan esetek is, amikor ugyan

annak a növénynek a hatóanyagai mind a méhekre, mind az em

berre mérgezőleg hatnak /HAZSLINSZKY Igss/, A mézelő növé

nyek között LOVELL /I935/ szerint vannak olyanok is, ame

lyeknek levélzete mérgező, azonban virágjukból gyűjtött méz 

nem tartalmaz toxikus anyagot# Ha ezekből a növényekből 

gyűjtött mézben az egészségre káros anyagok volnának is, 

azok az érés alatt eltűnnek a mézbő 1, Ugyanezen a vélemé

nyen van LENGYEL /I943/ is, mivel a mérgező növények nek

tárjából semmiféle toxikus anyagot nem sikerült kimutat

nia^ /Vizsgálatát többek közt Hyosciamus, Datura fajokon 

végezteé/
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ÉS MÓDSZERANYAG2#

2,1, A vizsgált fajok illetve fajták felsorolása

Nicotiana tabacum L,

Nicotiana rustica L,

Datura innoxia Mill,

Datura stramonium L,

Datura arborea L,

Datura tatula L,

Hyosciamus niger L,

Solanum nigrum L,

Solanum melongena L,

Solanum tuberosum L,

Lycium halimifolium Mille 

Petunia atkinsiana Don0 "Himmelröschen" 

Petunia hybrida Vilm, "Grandiflora nana" 

Ly copersicon esculentum Mill,

Capsicum annuum L, "Ujmajori"

"Kosszarvu"

"Bocskor"

"Góliát"

"Kocsolai"

"Älmaalaku"

"Paradi csornaiaku zöld szentesi" X

"PCR noszvadi"

"Hosszúkás"

"Tőrhüvely" Y

"Halványzöld" Y

"Hosszú erős" Y
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"Hegyes erős" Y

Rekord" X

Párizsi sárga" Y

"Export" Y

"Cecei" X

"Cecei édes"

"Cecei erős"

"Javított cecei" 

"Szentesi fehér" X

"Szentesi fehérozön"

"Szentesi piacos" X 

"Szentesi almapaprika" X 

"Szentesi kosszarvu" X 

"Cseresznyealaku" 

"Pötörke" Y

"Feferomi”

"Chilei vad"

Jelmagyarázat: X:minősitett fajták

Y:a Szentesi Vetőmagkutató által előál

lított vonalak vagy törzsek0

2«1в1ф A faj listában szereplő növények morfológiai 

jellemzőit a következőkben adom meg0 Ehhez részben WAGNER 

/I903/, HOFFMANN-WAGNER /1доз/, TUZSON /I954/, KOLOS-PETHES 

/I955/, DÁNÉRT /1956,1957,1958/, GIOVANNI-SZATHMÁRY /lgs8/, 

SOÓ /I963/, S0Ó-KÁRPÁT1 /1д68/, GRUNERT /19Ő7/ RÁPOTI-

ROMVÁRI /Igóg/, munkái, részben saját megfigyeléseim szol-
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gáltak alapul,

Nicotiana tabacum L, /Muskotály dohány/

Amerikából származó, mirigyszőrös, termesztett nö

vény, Egyéves, 2 méter magasra is megnőhet /LENGYEL I943/, 

Szórt állású, egyszerű levelei megnyúlt elliptikusak vagy 

hosszú lándzsásak, ülők vagy rövidnyelüek, épszélüek,

Beérett levelei 0,5-9 % nikotint, több mellékalka

loidát /nicotein, nornicotin, nicotellin, nicotimin, stb,/ 

különböző savakhoz kötve, továbbá gyantát, glikozidát,

0,04 % illóolaj at, több enzimet tartalmaznak /SOÓ-JÁVORKA 

l951/, Hatóanyagtartalma fajta, talaj, éghajlat szerint 

vál tozik.

Farmakológiái elemzések szerint tartalmaz még : 

rutint, bétáint, aszparagint, izoamilamint, 3-6 % cserző

anyagot,, További mellékalkaloidjai: nicotinin, nicotoin, 

nicotirin /HALMAI-NOVAK 1963/,

Nicotiana rustica L, /Kapadohány/

Hazája Közép- és Dél-Amerika, 50-I20 cm magas. 

Egyéves, Levelei nyelesek, tompák, kicsit ragadósak, 

színükön fényesek. Levelének hatóanyagai és hatása mege

gyezik a közönséges dohányéval, de több a nikotintartal

ma /I,5-lo %/, s azt iparilag főleg ebből állítják elő, 

/SOÓ-JÁVORKA I95I/,

Datura innoxia Mill, /Métel maszlag/

Melegégövi növény, hazánkban nem honos /GIOVANNI - 

SZATHMÁRI 1958/, de termesztik /VERZÁRNÉ I9Z9/, Indiában
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és sok trópusi országban és földrészen termelt ill, elva

dult növény /ENCKE Ipől/. Nálunk egyéves, szára néha 1,5 m- 

re is megnő, 3-4 cm vastag, erősen elágazó, ágvillás rend

szerű,, alul fásodó, molyhos, Levelei a szár alsó részében 

szórt állásúak, Lemezük 5-I0 cm hosszú és kb, ugyanilyen 

széles, A levél szine kékeszöld, a fonáki oldal világos

zöld, az erezet itt erősen kiemelkedőt

A szkopolamint elsősorban ebből a növényből állítják 

elő, mert ebben van a legtisztábban és a legnagyobb meny- 

nyiségben: 0,25-0,55 % /AUGUSZTIN-JÁVORKA-G10VANNI-Rom I948/, 

A drog a növény levele, illetve hajtásvége, Tartalmaz még 

hioszciamint és atropint /NYÁRÁDY I958/,

Datura_stramonium_Lt /Csattanó maszlag/

Eredetileg Észak-Amerikában honos, kozmopolitát Egyes 

európai országokban foglalkoznak a termesztésével, Nálunk 

vadon is bőven előfordul, utak mentén, kapás kultúrákban, 

erősen trágyázott helyeken, friss, száraz, laza agyag-, 

lösz-, vagy homoktalajon közönségest jelentős exportcikkünk, 

Egyévest Csöves, hengeres szára 30-I20 cm hosszú, 

felső részében elágazó, pelyhesedő vagy kopasz, 1-2 cm vas

tag, Levelei szórt állásúak, ékvállból tojásdadok, kihegye

zett, öblösen egyenlőtlenül fogasak, 2-ó cm hosszú, hengeres 

levélnyéllel, A levél lemeze I0-I5 cm hosszú és 8-I0 cm 

széles,

Leveleit virágzás idején, majd magvait gyűjtik, melyek 

S tramonii folium és S tramonü . semen néven drogul szolgálnak, 

Hatóanyagai a hyosciamin és kevés scopolamin, Alkaloid tar

talom 0,3-0,5 %, hazai anyagban csak o,l-o,2 %,reggel gyüj-
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tött levelekben több, eső után csökken,

Datмгa_ tatúl a L,

Nagytermetű, fásodé szárú, molyhos levelű növény, 

Szára pirosas, a levelek erezete biborbahajló /HALMAI - 

NOVAK 19Ó3/, Leveleit, sőt virágos hajtását is drognak 

szedik,

/Beléndek/

Kozmopolita faj, Magyarországon közönséges, Kétéves, 

de van egyéves változata is. Szára 30-I00 cm magas, henge

res, vagy kissé szögletes, csöves, puha, enyves mirigysző

rös, Az egész növény hosszú, ragadó szőröktől bársonyosan 

molyhos. Tőlevelei nyelesek, I5-20 cm hosszúak, durván fo

gasak, Rövid, szárnyas nyélbekeskenyedő szárlevelei hosz- 

szukásak, a felsőbbek ülők, többnyire kissé szárrafutók, 

tojásdadok, öblösen karéjosak vagy kanyargós élüek.

Leveleit virágzás alatt, magját ősszel gyűjtik, ezek 

a Hyosciami folium, illetve semen néven ismertek, A növény 

minden része zölden és szárítva egyaránt mérgező,

Összalkaoidtartalom: o,oó-o,I7 %, Fő hatóanyaga a 

hyosciamin /0,03-0,4 %, nálunk átlag 0,4 %/, Ez a begyűj

tés és szárítás után részben atropinná alakul át. Tartal

maz még cholint, kevés illóolajat, sókat, cserzőanyagot 

hioszcipikrin-glükozidot és feltételezetten szkopolamint.

Solanum nigrum /Fekete csucsor/

Egyéves növény. Szegletes szára kopasz vagy aprón

pelyhes, 30-60-80 cm magas, rendszerint már aljától erősen
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ágas, Sötétzöld tojás alakú vagy csaknem háromszögű, hegyes 

csúcsú levelei hirtelen nyélbekeskenyedők, épek vagy fogas

sak vagy szabálytalanul bevagdaltak, igen változatos ala

kúak, sokszor még egyazon a növényen is változók, Rend

szerint kopaszak vagy ritka horgos szőröktől aprón pely- 

hesek,

Kevésbé mérgező növény, hatóanyaga a szolanin, amely főleg 

a zöld, éretlen bogyókban és a szárban található jelentős 

menny iségben0

Solanum те1ои2еиа_Ьt /Bbszőlő csucsor/

Egyéves faj, A növény erőteljes, tüskék néIküli, A 

levelek többé-kevésbé toj ásdadok, öblösen fogasak vagy ép- 

szélüek, vállukon egy pár szárnyacskával, csillagosán moly- 

hosak, Termesztik, különösen délen, több fajtában, /SOÓ- 

KÁRPÁTI Igsl/, Laza, tápanyagokban gazdag, homokos tala

jokban fejlődik jól, Rovarporozta, idegenmegporzó,

Solanum tuber ősim L, /Ъищтуа/

Ama termesztett kultúr burgonya első változatainak 

származási helye Chile és Peru, Egyéves növény, A hajtás

bokor elágazása mérsékelt s inkább az alapi tájon ágazik 

el tenyésző oldalhaj tásokra, mig fentebb az elágazások vi

rágzatot tartanak, A hajtások elágazásának módja az alapi 

tájon fürtös, a felső szinten azonban egyesbogas, A föld 

feletti mellékhaj tások sympodialis elágazásuak, A szár rá

nyomott pelyhes vagy kopasz, A páratlanul szárnyalt össze

tett levél levélkéi egyenlőtlenek, igy félbe szárnyalt le

vélnek nevezzük, A levélszárnyak épszélüek, toj ásdadok.
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Földalatti, nagy keményitőtartalmu, ággunlóiért világ

szerte termesztik, fontos népélelmezési növény,

Lycium halimi folium Mill, /Ördögcérna/

A Földköti-tenger vidékéről származó l-з m magas, 

fiatalon felálló, később Ívesen lehajló tövises ágú cserje, 

Szürkészöld levelei igen különbözőek, többnyire lándzsásak, 

nyélbekeskenyedők, közepükön legszélesebbek, ép szélüek,

A múlt században díszcserjeként szaporították, ma 

rézsűk, partok megkötésére és élősövénynek ültetik, Kerí

téseken, utak mentén, elhanyagolt területeken elvadul tan 

tenyészik, Homokon és kötött talajon egyaránt szépen disz- 

lik. Fény- és melegigényes, a szárazságot jól tűri,

Petunia atkinsiana_Lt_'_Hinünelröschen'' /Tölcsérke/

40-Ó0 cm magas, bogas elágazásu egyéves, ritkán évelő, 

közönséges dísznövény, Az egész növény enyves-mirigyes, le

velei tojásdadok vagy hosszúkás tojásdadok0 Termesztik, il

letve könnyen elvadulj Keverékfaj: a csöves, fehér pártáju, 

nagy virágú Petunia nyctaginiflora juss, és a tölcséres 

ibolya vagy piros pártáju, kis virágú /2 cm/ Petunia violacea 

X hindi, keverékfaja.

Petunia hybrida ViIm^ ^Grawdif1ога_иаиа"

25-30 cm magas, gazdagon elágazó, zárt, tömör, bok

rosodó növény, Д levelek hosszúkás tojásdadok, épszélüek, 

ragadósak, A virágok szép formája miatt kedvelt egynyári 

dísznövény,
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Mill, /Paradicsom/

A termesztett paradicsom őse gyomnövény volt, ősha

zája Peru és Ecuador, A szár fiatal korban lágy, hengeres 

keresztmetszetű, felülete vékony szőrökkel fedett, Szine 

idősebb korban zöld, a fiatal hajtásrőszeken anthociános 

színeződés látható, A szár hosszúsága 30- és 300 cm között 

változik,

A paradicsomra az un, sympodialis haj tásrendszer jellemző: 

a főhajtás növekedése az első virágok nyílása kezdetén 

megáll, A levéllemez félbeszárnyalt, valamennyi változat 

levelei erősen szőrözöttek.

Cagsiсит_аиииит_Ь, /paprika/

VAVILOV /1дзо/ szerint a paprika őshazája Dél-Mexico 

és Közép-Ámerika, Innen terjedt el Dél-Amerikába, Az ősha

zából Amerika f el fedezése után származott el a világ többi 

részébe. Hajtásrendszere teljes kifejlődésében alul für

tös, felül bogas elágazásu oldalhajtásokból áll, A hajtás

rendszer magassága a fajtától és a körülményektől függően 

változó /MÁNDY-OBERMAYER l955/, A levél egyszerű épszélü, 

nyeles, A levelek a szárcsomókon szórtan vagy átellenesen 

helyezkednek el. Általában a főtengely levelei szórt állá

súak, A levélállás l/3-os vagy 2/5-ös, A levélzet fajtán

ként eltérően lehet sürü vagy ritka. Változatos a levelek 

nagysága is.

Ismert élelmezésbeli felhasználása mellett termése 

szárítva Capsici fructus néven fontos drog. Hatóanyaga a 

kapszaicin.
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A vizsgált paprikafajták rövid morfológiai jellemzése

U^ma^ori
Zömök növekedésű,. Közepesen szilárd szára rövid 

izközü, Levélzete világoszöld színű.

Kosszarvu

A növény dinamikusan fejlődő, erős növekedésű, 50-55 

cm magas. Szára szilárd, szine közepeszöld, A levél sziva- 

laku, a szárral megegyező szinü.

Kocsolai
Magas növésű fajta. Hajtásrendszere feltörő, merev 

állású, 60-65 cm-re megnövő, Levélzete sűrű, sötétzöld, a 

levelek nagyok.

Almaalafeu
Egyik legkedveltebb és legnagyobb területen termesz

tett szabadföldi paprikafajta, A hajtás közepes magasságú 

/30-40 cm/ és terjedelmű, feltörő tipusu, kehelyalaku, 

Levélzete sűrű, világoszöld.

Paradicsornaiaku zöld szentesi

A növény habitusa erőteljes, a bokor tömör, kissé 

elterülő, A szár középmagas /40-45 cm/, vastag, enyhén 

bordázott, Levélzete közepesen sűrű, A levelek tojás és 

szív alakúak, hegyesek, középzöld színűek,

Vizigényes, de kedvező adottságú és vizellátásu tala

jokon öntözés nélkül is biztonságosan termeszthető.
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Hosszú erős

A növény erőteljes, magas /50 cm/, feltörő ágrend- 

szerű, bő termő,

Rekord

A növény hajtásrendszere kehelyalaku, feltörő tipusu, 

Középmagas /40 cm/.

Párizsi ~sár.q.a

Igen magasra /60-70 cm/ megnövő feltörő ágrendszerü 

fajta. Szára nem vastag, közepesen szilárd. Levelei hosz- 

szukásak.

Export

A növény magassága 48-5I cm, ágrendszere kehelyalaku, 

2-3 elágazással, Levele szív alakú, élénkzöld színű, köze

pes számú.

javított cecei

A növény középmagas /35-40 cm/. Levelei világoszöl

dek, szélesek.

Szent esi_fehér

A növény kehelyalaku, közepesen erős hajtásrendszerű, 

kissé terebélyes növekedésű, Levélzete sárgászöld színű. 

Meleg-, viz- és tápanyagigényes fajta.

Szentesi fehérözön

Determinált, életerős növekedésű,alacsony bokor

/30 cm/.
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Szentesi_giacos

A növény erős növekedésű, magassága 65-75 cm, ter

jedelme 36-45 cm. Ágrendszere feltörő, szára közepesen 

szilárd. Levelei nagyok, halványzöldek,

Cseresznyealakú

A növény hajtásrendszere feltörő, kehelyalaku. 

Magassága alapján a kis termetű fajtákhoz sorolható.

2,2, A vizsgálati anyag beszerzése

A témával kapcsolatos vizsgálataimat lg82-ben kezd

tem a JPTE Botanikuskertjében, Vizsgálataim tárgyául szol

gáló növények magvait magcserekapcsolat utján részben kül

földi /Nonnensteeg, Zürich, Birmingham/, részben hazai 

botanikuskertekből /Szeged/ szereztem be., A paprikafaj ták 

vetőmagvait a Vetőmagtermel tető Vállalat Szentesi Kutató

állomásáról kaptam,

1д8з-Ьап a kísérlet már 5 helyen folyt, ebből a gyógy

növények, a dísznövények illetve gyomok egy szabadföldi, a 

paprikafajták 3 szabadföldi és egy üvegházi vizsgálattal 

részesedtek.

lg82 nyarán 2g paprikafajta virágját sikerült csspe- 

gyüjtenem. Az ezekből készült hosszmetszeti preparátumok

alapján a fajtákat nektármirigyük mérete alapján 3 csoport-

"közepes", illetve "kis" nektárium-ba osztottam, A "nagy", 

mai rendelkező csoportokból azután 4-5 fajtát választottam 

ki - összesen I4 fajtát - és ezek lettek az 1д8з évi nek

tárprodukciós mérések vizsgálati objektumai.
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A fent említett csoportosítás a következő volt: 

- kisméretű nektáriummal rendelkező fajták: 

Paradicsornálaku zöld szentesi

Kocsolai

Kosszarvu

Bocskor

Cseresznyealaku

- közepes méretű nektármiriggyel jellemezhető fajták: 

Hosszú erős

Párizsi sárga

Cecei

Feferomi

- nagy nektáriumu fajták: 

Tőr hüvely 

Szentesi fehér

Szentesi piacos 

Rekord

Góliát

2,3, A vizsgált növények talajigénye

Tekintettel arra, hogy a külső tényezők közül a talaj 

igen fontos szerepet játszik a növény any ages er éj ében, így 

a nektárkiválasztásban is /HASLER-MAUR1Z10 I950; SCHÖNTAG 

I953} RYLE 1954; PESTI 1978/, a növények talaj igényének 

ismerete elengedhetetlen a kísérletek beállításakor,

A vizsgált növények talaj igényére vonatkozó adatokat 

OBERMAYER /1938/, SOÓ-KÁRPÁTl /I95I/, SOÓ-JÁVORKA /l95l/t 

G1OVANNl-SZATMÁRY /1958/, SZATHMÁRY /I963/, KREYBIG /1963/ 

munkáiból gyűjtöttem össze, s az l,táblázatban összegeztem.
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A növények virágzás! periódusai 

A Solanaceae család általam vizsgált fajainak fenoló- 

giai táblázatát az alábbi 24táblázat mutatja:

2,4,

FAJ Jan. Fetor.

Datura innoxia 

Datura stramonium 

Datura tatula 

Hyosciamus niger 
Nicotiana tabacum 

Nicotian a rastica 

Petunia atkinsiana 

Petunia hybrida 

Lycium halimifolium 

Capsicum annuum

2,táblázat: A nektárt termelő fajok virágzást

ideje

belül az egyes fajok virágzást periódusainak elkülö

nítése SANDULEAC /I960/ és GULYÁS /1968/ szerint tört ént.

- a virágzás kezdete: amikor az egyedek virágainak 

még csak I-5 %-a virágzik

- elővirágzáskor: a virágoknak már 5-25 %~a nyílik

E zen
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- tömegvirágzás /zömvirágzás/ idején az egyedek 

mintegy 50 %-a virágzik

- utóvirágzáskor: már csak a virágok 25 %-a virág

zik

- a virágzás vége: mikor még I-5 %-ban nyiló virá

gok találhatók.

2.5. A virágszerkezet vizsgálata

A virágok szerkezete, méretei a virágot látogató rovar, 

de főként a nektárt kiszívó mézelő méh szempontjából döntő 

j elentőségü /LENGYEL I943 i NYÁRÁDY 1958-, FERÓIVAL lgÓ2/.

A nektárhoz való hozzájutásnál a legnagyobb akadályt a 

hosszú vagy túl szűk pártacső jelentheti. E méretek alaku

lása fajra, fajtára jellemző bélyeg. Pontos ismeretük a mé

zel őérték meghatározásánál döntő jelentőséggel bir.

2.5.1, A gártacsövekjnérése

A virágmorfológiára vonatkozó méréseket Pécsett, a 

Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karának Bota

nikuskertjében végeztem.

A méretek meghatározásához fajonként 50 élő, fris

sen szedett virágot használtam fel. A pártacső - főleg 

idősebb virágoknál - a vacoktól könnyen elválik, abból 

egyszerűen kihúzható. A hosszúságot a pártacső magház 

felőli részétől a pártacső végéig mértem. A szélesség 

meghatározásához ezeket kettévágtam. A nagyobbakat vonal

zó, a kisebbeke t sztereomikroszkóp látómezejébe helyezve
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okulármikrométer segítségével mértem, A pártacső széles

ségét mindig középső részének belső kör alakú átmérője 

adta, /l'ábra/ Az eredményeke t mm-ben adtam meg4

1,ábra:

sz: a pár tacső

szélessége

h: a pártacső

hossza

24ó4 A nektáriumok külső morfológiája

A frissen leszedett virágokat a vizsgálatig nedves 

környezetben tartottam, Először a takaróleveleket, majd 

a porzókat távolítottam el csipesz segítségével, Az igy 

szabaddá vált termő aljánál legtöbbször már szabad szem

mel is megfigyeIhetővé vált az automorf tipusu nektármi -

rigy.
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A nektáriumok színe

A nektármirigy fejlettségi fokának meghatározásához 

színének ismerete is fontos, Ez többnyire mikroszkóp hasz

nálata nélkül is jól megfigyelhető, Kisméretű és a magház 

falától kevésbé elütő szinü nektárium esetén célszerű 

sztereomikroszkópos vizsgálat 4

A Kektáriimokjalakj.aL_szimmetriáj_a

A Solanaceae családra többnyire a magház aljánál 

gyűrűszerűén elhelyezkedő tengelynektárium a jellemző, E 

gyűrűnek alakja, szimmetriája a családon belül fajonként, 

fajtánként változike Jellemzését sztereomikroszkópos vizs

gálat után adtam тедф

A pontosabb meghatározás érdekében ezt kiegészítettem 

hosszmetszeti képük alapján kapott eredményekkel is. 

Fajonként átlagosan loo metszetről lanométer és pauszpa- 

pir segítségével rajzsorozatot készítettem, Ezek egymásra- 

helyezése után derült fény a fajon, fajtán belüli azonos

ságokra és az eltérésekre, s vált lehetővé az alaktipusok 

meghatározása és ebből a szimmetriaviszonyok jellemzése,

A talált formátipusokát a 4, fejezetben ábrasorban fog

laltam össze,

A nektáriumok fotózása&

A sztereomikroszkóppal való morfológiai vizsgálat 

után a nektáriumok habitusáról, EXA fényképezőgép segít

ségével felvételeket készítettem, ezek az I-XIl,fotótáb-

lán láthatók0
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2фуt A nektáriumok rögzítése és tartósítása

A begyűjtött, legfeljebb egynapos virágok termőjét 

az előbbiekben részletezett mór fológiai vizsgálatok el

végzése után - tartósítás céljából 50 %-os alkoholba tet

tem.

2,8, Preparátumkészités

Átitatás celloidinnel

A vizsgálatokhoz KISSER /I926/ és ROMEIS /I948/ által 

leirt celloidines beágyazás GULYÁS /lgó8/ által módosított 

formáját alkalmaztam, Felmenő alkoholsorozatból - melynek 

utolsó tagja abszolút alkohol volt - abszolút alkohol

éter 1:1 arányú keverékébe került a vizsgálati anyag, Cel

loidinnel való átitatáshoz 2,4, 8 %-os oldatokat használ

tam, ezekben 2 napig, illetve l-l napig /24 óra/ tartottam 

a nektáriumokat, A 8 %-os celloidin az oldószer /éter/ el

párolgása miatt иду megszilárdulr hogy könnyen darabolhatót

Blokk-készités

Az így kivágott blokkokat 8 %-os celloidinnel ra

gasztottam fel, majd annak megszilárdulása után yo %-os 

alkoholban tartottam.

Metszés mikrotómmal

Hosszmetszeteket a beágyazott termőkből Reickert- 

féle mikrotom segítségével készítettem, A metszetek vas

tagsága 5-I0 mikron volt, A celloidines metszetek ismét
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70 %-os alkoholba kerültek,

A celloidin kivonása

A 70 %-os alkoholból 80 %-osba, majd abszolút alko

holba tettem az anyagot I5 percre, ezután pedig éterben 

tartottam 2 x 30 percig, Az éter cser éj ével a celloidin 

teljes kioldása érhető el, Ezután a metszetek abszolút 

alkoholba I5 percig, majd 5-5 percig csökkenő alkoholso

rozatba kerültek„

A metszetek tisztítása

A metszetek sejtjeinek vizsgálataimnál mellőzhető, 

sőt felesleges sejttartalmát nátriumhipoklorittal távo

lítottam el* A metszeteket vastagságuktól függően rövidebb- 

hosszabb ideig ennek 25 %-os oldatában tartottam, Háromszori 

desztilláltvizes mosás után 2 %-os ecetsavval való közömbö

sítés következett, Ismételt többszöri desztilláltvizes öb

lítés után a metszetek a festés előtt 30 %-os illetve 50 

%-os alkoholba kerültek,

A metszetek festése és tartósítása

A nektáriumok dif ferenciált festésére az Ehrlich- 

féle haematoxilin-chrysoidin kettős festés a legalkalmasabb. 

Ez ugyanis más és más színűre festi a nektármirigy külön

böző szövettájait: a haematoxilin a glanduláris szövetet 

és a nektáriumparenchimát kékre, a háncsnyalábokat lilára, 

a chrysoidin a kutikulát és a nyalábok farészét sárgára 

festi.
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A metszetek ehrуsói dinben l órát, haematoxilinben 20 per

cet voltak, A két f es tőoldat között 5 perces 50 %-os alko

holos átmosást alkalmaztam. Háromszori csapvizes öblítés 

után 5-5 perces alkoholsorozat következett. Ezután abszo

lút alkohol-xylol 1:1 arányú elegyében, illetve xylolban 

szintén 5-5 percig voltak a metszetek, A preparátumok tar

tósítása kanadabalzsammal való lefedéssel történt.

2,g, A nektáriumok lerajzolása

Mint arra már a 2,6, fejezetben utaltam, a nektár

mirigyek hosszmetszeti képét lanométerrel vizsgáltam és 

fajonként, fajtánként loo-loo rajzot készítettem. Ezek 

egybevetése után állítottam fel az un, morfológiai sort.

2,g,l, Mikrofelvételek készítése

A hosszmetszetek fénymikroszkópos szerkezetéről 

Zeiss mikrofotografáló feltét és Exa 500-as fényképező

gép segítségével készítet tem felvételeket, A negatívok 

készítéséhez FORTE 2I DIN-es 24 x 3Ő mm-es filmet hasz

nál t am.

2,1o, A nektáriumok méreteinek meghatározása

A nektármirigyek hosszát és szélességét is a termő 

hosszmetszeti preparátumán mértem meg lanométer segítsé

gével, Gyürüalaku nektáriumokról lévén szó, a hosszméret 

a gyűrű magasságát, a szélességre vonatkozó adat e gyűrű 

legnagyobb szélességét adja még. Mivel az előbbi két méret 

ad egyértelmű és rögtön áttekinthető adatot a mirigynem
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kiterjedéséről /pl, hossz alapján nagy a nektárium, de 

igen kevés sejtsorból áll/, ezért célszerűnek láttam a 

kapott értékekből "területet" számolni, amelyet "areaszor- 

zatként" vezettem be. Mivel a nektármirigyek alakja megkö

zelítőleg hasonló, az areaszorzat - mint viszonyszám - 

alkalmas a mirigyek méretének kifejezésére és ez alapján 

a fajok nektármirigyei közti különbségek jobban érzékel

tethető!z.

2,11, A nektárprodukció mérése

2,11,1, Л^viráQok_e lökészintése

A nektármérésre kiválasztott virágokat 24 órán 

keresztül 2 mm-es lyukbőségü nylonhálóval takartam. Ez 

megakadályozza, hogy a viráglátogató rovarok kiszívják 

a nektárt, s a mérési eredményt meghamisítsák,

/DEMIANGWICZ és mtsai I960, - GULYÁS lg68 utalása alapján, f

A vizsgált növények hálós takarását a 2-7, ábra

szemlél te ti.



м er О z H
* о о С-
Ь

H
. а S а С-

Ь а er а о г 3 5-
1 а* Сь со с+ а 7Г а г а* ел а



ff

4,ábra: A Datura innoxia hálós takarása

ábra: A Petunia atkinsiana hálós takarása5•
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ó.ábra: Az leszámu kísérleti parcella részlete

7»ábra; Paprikák hálós takarása
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2011é2, Nektársuly és cukorszázalék mérése

A virágzás kezdetétől fogva mértem a nektár termelést, 

többnyire a növények zömvirágzásának idején,

A produkció reális értékeléséhez fajonként, fajtánként 

legalább loo virág begyüjtése volt szükséges* Kevés vi

rágot hozó. és nagyvirágu növényeknél legalább 50 mérést 

végez tent.

A nektár összegyűjtésére és mennyiségének meghatáro

zására az irodalomból többféle módszer ismert /GULYÁS lgó8/:

- centrifuga módszer /SWANSON-SHUEL lg 50, SHUEL 1950/

- kimosásos módszer /SANDULEAC Igóo, BACULINSCHI Igól/

- szürőpapircsikok módszere /KULIEV 1952, HARAGS1MOVA-

NEPRASOVA Igól/

- üvegkapillárisos módszer / BUXBAUM lg2y, ROULIEF

Igól, DEMIANOWICZ-HLYN Igóo/

- szürőpapircsikok és üvegkapillárisok kombinált

módszere /DEMIANOWICZOVA Igsy/,

E módszerek közül legel térj edtebb az üvegkapillárisos 

eljárásf vizsgálataimnál ezt alkalmaztam#

Igen fontos a kapilláris átmérőjének helyes megválasztása,

A túl szűk csőben a nektár nem szalad felr a túl nagy át

mérőjű nem szív ja ki maradéktalanul a nektárt, /HALMÁGYl- 

SUHAYDA 1д6з/0

A mérésekhez torziós mérleget használtam, melynek nagy 

előnye, hogy könnyen szállítható és a kísérlet helyszínén 

lehet mérni vele, Mérési tartománya 0-50 mg, pontossága 

o,l mge Kisméretű, kevés nektárt tartalmazó virágokból 

többnek a nektárját is ugyanabba a kapillárisba szívjukt
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ilyenkor ugyan a nektársuly egyes virágokban való eltéré

séről nem kapunk képet, de az átlagsúlyokkal számolva így 

is reális értéket kapunk,

A mérések menete a következő:

A virág méreteihez legalkalmasabb átmérőjű kapilláris t 

kiválasztjuk, üresen torziós mérlegen lemérjük, majd a nek

tár kiszívásához a virágba dugjuk, a pártacső aljára, a 

nektármirigyhez, A nektár a kapillaritás törvényének megfe

lelően felemelkedik az üvegcsőben, Ha a folyadéknivó emel

kedése megállt, a csövet kihúzzuk a virágból. Ezután még 

másik' - szintén előre lemért üvegcsővel is próbálunk nek

tárt kiszívni ugyanabból a virágból, mert elő fordulhat,hogy 

az előző kapillárist valamilyen szilárd részecskék /pl,pol

lenek/ eltömték, vagy éppen a nagy csőátmérő nem tette le

hetővé a nektár maradéktalan kiszívását.

Ezután az üvegcsövet /csöveket/ lemérjük, a nektárral 

telt súly és az eredeti súly különbsége adja az adott virág 

/virágok/ 24 óra alatt termelt nektármennyiségét mg-ban,

A nektár cukortartalmát - illetve a vele csaknem azonos 

mennyiségű szárazanyagtartalmát - Zeiss-Abbe-féle refrakto

méterrel mérten, A kapillárisból a nektárt ennek prizmájára 

fújtam ki, hogy az jól látható csepp formájú legyen. Ha 

egy kapillárisban lévő nektármennyiség ehhez kevésnek bi

zonyult, иду a pontos mérés érdekében több üvegcső tartal

mát használtam fel, A cukortartalom meghatározásánál külö

nösen ügyelni kell a mérések gyors kivitelezésére, mert a 

nektár párolgása megmásíthatja az eredményt,

Egy virág 24 óra alatt termelt cukormennyisége a 

cukor érték /BEUTLER I930/, Ezt egy virág által egy nap 

alatt termelt nektármennyiségből és a nektár cukortar tál-
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mából számítjuk ki a következő képlet alapján:

s = * • DM %,oo

ahol s = cukorérték

N = nektár mg/virág/24 óra 

Dní%, = szárazanyag tar tál от

20l2, A nektár termelést befolyásoló külső tényezők

jellemzése

A nektár termelést külső és belső tényezők befolyá

solják* A produkciómérés eredményeinek helyes értékelé

séhez ezek ismerete, illetve a virágzást idő alatti vál

tozásaik regisztrálása feltétlenül fontos*

A külső paraméterek közül vizsgálataim ideje alatt a 

levegő hőmérsékletét és páratartalmát, valamint a csa

padék mennyiségét mértem* A kísérleti területek talaj- 

minőségére és az öntözővíz kémiai , összetételére vonat

kozó adatok szintén rendelkezésemre álltak,

2* I2* 1 * Q^hőmérséklet^csapadék^-lég-nedvességjnérése

A hőmérséklet mérése bor szeszes hőmérővel, a csa

padék mennyiségének meghatározása Hellmann-féle ombro- 

m0terrel történt* A virágok leszedése idején uralkodó 

légnedvességet Asmann-féle pszichométerrel /száraz

nedves hőmérőpárral/ mértem /8*ábra/*
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8*аЬга: A hőmérséklet, a légnedvesség és 

a csapadék mérésének eszközei

2«12tlФ10 A csapad ék jn ennuis épe

A nektárvizsgála tok első évében, 1982 nyarán lehul

lott csapadék elegendő volt és kedvezően befolyásolta a 

nektár termeléstл Ezzel szemben I983 nyarának aszályos 

időjárása gátlólag hatott a nektárkiválasztásra, Ezt a 

paprikafajták nektár szekréciójának jellemzésekor fogom 

részletezni,



óó

A hiányzó csapadékot mesterségesen, öntözéssel próbál

tam pótolni, Ismert tér fogatú vízmennyiséget jutattam ki a kí

sérleti területekre, Ez számítások után négyzetméterenként 

27 liter csapadéknak felelt meg, mely 27 ml esővel volt egyen

értékű /UDVARHELYI I978/,

2 , 12, 2, A talaja wlnőségének_j_ellemzése

Mint azt már a 2,3, fejezetben említettem, a kísérleti 

területek talaját a vizsgált növények igényeinek megfelelően 

készítettem elő,

A talaj tápanyaggal való ellátottságának ellenőrzésére a 

nektármérések idején minden területről reprezentatív min

tavételi eljárással mintát vettem, A talajvizsgálatokat a 

Pécsi ÁG, Talajvizsgáló Laboratóriuma végezte el, A kapott 

adatokat a 3,táblázat mutatja,

A számozott talajminták a következő területeket

jelölik:

1, talajminta: Pécs} házikert

2, talajminta: Pécs,/РТЕ Tanárképző Kar Botanikuskertje

3, talajminta: Kozármisleny, házikert

4, talajminta: Drávapalkonya, házikert

5, talajminta: Botanikuskert, üvegház,



3»sz, táblázat: Talajvizsgálati eredmények

l. 4. 5*3•2.
A vizsgálat megnevezése

talajminta talajminta talajmintatalajminta talajminta

lazavályogvályogvályogvályogKö-^töt tség
gyengén

lúgos
gyengén

lúgos
gyengén

lúgos
gyengén

lúgos semlegesKé^mhatás
közepesen
karbonátos

közepesen
mészigényes

közepesen
karbonátos

gyengén
karbonátos

gyengén
karbonátos

I
Karbonátosság

CN
\ihumuszban 

igen gazda]
humuszban 
igen gazdag

humuszban 
gazdag

humuszban 
igen gazdag

közepesen
humuszosHumusz I

igen sokigen sokigen sokigen sokigen sokFoszfor
mérsékeltev 
közepeskevésigen sok igen sokigenkevésKálium

ellátottellátottellátottjól 
ellátott

jól 
ellátottMagnézium

jóllóiíóljól jól ellellRéz ellátottellátott átottellátott átott
jóljóljóljóljólCink ellátottellátottellátottellátottellátott
JólJólJólJólJól

Mangán ellátottellátottellátóttellátottellátott
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201зф A vízhiány kimutatása

Mint azt a későbbiekben, az eredmények felsorolásá

nál részletezni fogom, a vizsgált paprikafajták nektárter

melése igen csekély volt* Erre az idevonatkozó irodalomból 

próbáltam magyarázatot keresni0

Az ökológiai faktorok megváltozása hatására a növények 

szabad aminosav spektruma PÁLFl /lgó8,lgyo/ vizsgálatai 

szerint nagy eltéréseket mutat0 Ezek az eltérések elsősor

ban az aminosavak egymáshoz viszonyított kvantitatív viszo

nyában mutatkoznak meg, egyesek nagyobb, mások kisebb meny- 

nyiségben mutathatók ki0 Az össz-aminosav mennyiség gyakran 

I00-300 % differenciát mutat0

A vízhiány kimutatására PÁLFl /Igóg/ dolgozott ki 

gyors módszert0 Vizsgálatait többek közt Solanum laciniatum 

és Capsicum annuum fajokkal végezte0 Vizsgálatának alapja 

az, hogy optimális vízellátás esetén a prolin a levelekből 

csak igen kis mennyiségben mutatható ki0 Ha'azonban a növény 

vízhiányban szenved, a prolin a kloroplasztot tartalmazó 

növényi szövetekben nagymértékben íelszaporodik0 

A prolinkoncént ráció emelkedése tehát indikátorként jelzi 

a növények vízhiányát0 Alkalmas ezáltal az úgynevezett"fi

ziológiai szárazság" kimutatására is, amikor a gyökérkö

zegben van ugyan elegendő mennyiségű víz, de ennek felvé

telét valamilyen tényező megnehezíti0 ilyen akadályozó 

tényező a talaj nagy sótartalma, a gyökérközeg /talaj/ ala

csony hőmérséklete0

A talaj vizsgálati eredmények rámutattak, hogy a nek

tárprodukciós kísérleteknél a talajok egy kivétellel kö

töttek, vályog típusúak voltak* A kismértékű nektár termelés
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okának felderítéséhez indokoltnak látszott a prolinpróba 

elvégzése*

A virágzást idő alatt két alkalommal begyűjtött le

vélmintákkal KÖVES, NAGY /I977/ szerint elvégeztem a pro- 

linpróbát,

2 ,130l• Az öntözővízjninőségé

A fiziológiai szárazság kiváltó oka PÁL FI /Igóg/ 

szerint lehet az öntözővíz nagy sótartalma is,

A locsoláshoz használt viz a vezetéken Pécsre érke

ző Duna-viz volt, kémiai analízisére vonatkozó adatokat a 

VH Vizminőségvizsgáló Laboratóriumából kaptam meg, A viz 

német keménységi foka a 8-I4 értékek közé esett* /Össze

hasonlításképpen a német keménységi fok skálája a követ

kező:

4 alatt nagyon lágy 

4-8 lágy

8-I2 közepesen kemény 

I2-I8 meglehetősen kemény 

I8-30 kemény/.

Az öntözéshez felhasznált viz tehát közepesen kemény - 

meglehetősen kemény vízként jellemezhető0
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EREDMÉNYEK3*

A megvizsgált fajok virágjának szerkezetére, a nek

tármirigy morfológiájára vonatkozó adatokat, továbbá a 

nektármérési eredményeket a következőkben ismertetem*

3*1* Nicotiana tabacum

A virágok rendszerint fürtvirágzatba csoportosulnak, 

öttaguak, virágtakarójuk forrta Csészéje hengeres, három

szögűén lándzsás és kihegyezett fogakkal* A párta 5-6 cm 

hosszú, rózsaszínű vagy piros, Csöve felső felében tölcsé- 

res, harang alakuan kiszélesedő, karimáján 5, röviden ki

hegyezett cimpával* Az 5 porzószál közül egy rövidebb* A 

termő f elsőállásu, hosszú bibeszálon gömbölyded bibével*

A virágok himnősek, termőelőzők vagy homogámoke Rovarpo

rozta, idegenmegporzó, de jelentős önmegporzás is lehet

séges /S0Ó-JÁVORKA lgsl/0 Virágnyilás julius-szeptember0

A nektárium

A nektárium a magház alatt helyezkedik el* A kivá

lasztott nektár a többnyire 4-5 mm tág pártacső aljában 

gyűlik össze /NYÁRÁDY lgs8/0 A gyűrű alakú nektármirigy 

szimmetrikus, halvány narancssárga, felső pereme hullámos, 

a termőlevelek összenövési vonalára felfutó0/l0 fotótábla/- 

A nektármirigy hosszmetszete a I5* ábrán látható*

A hosszú mirigyekhez sorolható I070,4 /и-os hosszúságú alap- 

A minimális érték 954,6 /и, a maximális pedig I204/U 

Szélessége átlagosan 380,0 /и /335,4-438,6 /и/0

jón* 

vol t.

Areaszorzata: 407875
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Ajiektá™ÍT^Í.g£_szöveti_szerrkezete

Az epidermisz erűsen mamillázott /XIl,fotótábla/. 

Sztornók nincsenek, A glanduláris szövet mirigy alján lévő 

sejtjei radiális sorokba rendeződtek, 25,8 /и hosszúak, A 

mirigy háncselemekkel ellátott, a magház falában futó nya

láb háncsrészéből háncscsonkok indulnak a glanduláris szö

vet felé,

Vizsgáltam a nektárium szerkezetét még bimbós álla

potban is,A;mirigy már ekkor teljesen kialakult, a szálli- 

tóelemek is jól fel ismerhet ők, Ez megegyezik DAUMANN /1дг8/ 

megfigyelésével, ő a Nicotiana glaucánál kapott ugyanilyen 

eredményt,

A nektárprodukció

Vizsgálataim során nagy mennyiségű nektár termelést 

tapasztaltam, virágonként l nap alatt 12,74 mg-t /a maxi

mum 19,13 mg volt/, mely alapján az általam vizsgált fajok 

közül a szekréciós sorrend első helyén áll, A cukor 19,2 % 

/max,25,3 %/ volt. Ez nagyjából megegyezik KULIEV /I952/ 

eredményével, a 22 %-os értékkel. Az általa közölt virág/nap 

értéket, azonbantamely 1,9-5,8 mg volt, mért értékeim mész- 

sze túlhaladják. Az általam kapott eredményekből számi tott 

cukor érték is igen magas, 2,4 lett,

A Nicotiana tabacum tövenkénti 39-es összvirágszám-

mai és a 2 napig tartó virágélettartammal számolva a vi

rágzás! idő alatti össznektárprodukció növényenként 

993,6 mg. Nagyüzemi táblákban való termesztéskor ez hek

táronkénti 28,2 kg nektárként jelentkezik, melyből 6,7

kg méz származtatható,
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4,sz, táblázat: A nektárprodukció alakulása

a virágzás folyamán

nektár/mg 
virág/24 ó,

1-3,6

c,értékc %

18,ó 

1-9,5 

1-9*3

elővirágzás 

zömvirágzás 

utóvirágzás

2,5444

1,87969,6

l8,ó 3,5953

NICOTIANA TABACUM

mg
fi

cérték
» produkció/mg 
л cukorszázalék 
• cukorérték

25

20

15

10

5

idó

utóvirágzáseló virágzás zömvirágzás

g,ábra: A TSIicotiana tabacum nektárprodukciós

grafikonjai
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A dohány-nektár mennyiségének mérésével ill# becs

lésével KOPPÁN /I940/ foglalkozott behatóan# Számításai 

szerint egy katasztrális hold egyidőben kinyílt virágai 

lg,5 liter nektárt termelnek, ez hektáronkénti 33,88 li

tert jelent, mely kb 40 kg nektárnak felel meg, ebből I3 

kg méz várható# Ez jóval meghaladja az általam számított 

6,7 kg/ha mennyiségeit Ennek okát abban látom, amit KOPPÁN 

maga is hangsúlyoz, hogy a kísérlet évében tövenként 24 

nyílt virágot számolt egyszerre, holott ez egyébként csak 

g-I5 szokott lennit Magyarázatként a jó talajviszonyokat 

és az azévi különösen kedvező időjárást említi meg0

Mint az a Solanaceae családban igen gyakori - sőt

a pártaméretek

itt sem felelnek meg a méhvirág-kritériumnak, mert méréseim 

szerint a pártacső hossza 37,80, szélessége 5,la mm, A mé

hek azonban KOPPÁN /I940/ szerint többféleképpen is hozzá

juthatnak a nektárhoz: pl# a lefelé csüngő virágban a nek

tár kifolyik a pártacsőbe, vagy a virág elhervadása után 

a szirom leválik, s a posztflorális szekrécióra is képes 

nektárium igy szabaddá lesz#

Ismert egy harmadik ut is# A virágot látogató poszméh ki

rágja a pártacső alját, s szabaddá teszi a nektármirigyet 

és annak váladékát# Nagy légnedvesség illetve csapadék ese

tén még adódhat az a lehetőség is, hogy a - többnyire hig 

a pártacsőben olyannyira felemelkedik, hogy

kevés kivétellel általánosnak mondható

nektár

elérhetővé válik#

A dohány méhészeti értékét sokat vitatták és vitat

ják# A növény nagyüzemi termesztése esetén azonban ajánla

tos számolni vele mint mérlegelővel# Júliustól augusztusig
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tartó virágnyilása is emellett szól, Bár a kapott méz ala

csony élvezeti értékű, KOPPÁN /I940/ igen alkalmasnak talál

ja a méhcsaládok kiegészítő táplálására,

3,2, Nicotiana rustica

A párta zöldessárga, rövidcsövü-legfeljebb 2 cm 

hosszú /WAGNER 1доз/, csöves bögre alakú, öt, rendesen 

tompa cimpával, Az általam mért pártacsőhossz átlagosan 

I4,6g mm, szélesség 6,02 volt, Virágnyilása júliustól 

augusztusig tart.

A nektárium

A Solanaceae család általam vizsgált fajai közül itt 

találtam a legfeltűnőbb nektármirigyet, Élénk, szép korall

piros színe igen szembetűnő, Szimmetrikus nektáriumtipust 

képvisel /11, fotótábla/,

A nektárium igen hosszú, lo43,l/u /ggy,6-1204/и/, 

szélessége 358,3 /и /2д2,4-430/и/, az ezekből kapott area- 

szorzat 373781/j*

A nektárium szövettana

Az epidermisz mindig sztomatizált, gyakori az ikersztómák 

előfordulása, A gázcserenyilások nagyok /33,2 м hosszúak/, 

nyitott, valódi nektársztómák, A glanduláris szövet vas

tag, mintegy 20 sejtsornyi, nagyméretű 34,4 yu-os sejtek 

építik fel. Sejtjei a felülettel párhuzamos sorokba ren

deződtek, A mirigyben nyaláb nincs.

A nektárprodukció

A virágonkénti átlagos nektár termelés 4,7! mg volt.
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/та*« 7,4 mg/ 19,9 %-os /max,25,8 %/ cukortartalommal, Cu

korérték: огд, A virágzást idő alatt tövenként átlagosan 32 

virággal lehet számolni, egy virág élettartama 3 nap, igy 

egy tő ezalatt 450,1 mg nektárt produkál, Nagyüzemi ter

mesztés esetén igy hektáronként 28,2 kg nektár keletkezik, 

melyből 7 kg méz nyerhető,

5,táblázat: A nektárprodukció alakulása a virágzás 

folyamán /virág/ 24 óra/

c.értéknektár/mg 
/Virág/24 ó/

c %

1,3040

0,8021

elővirágzás 

zömvirágzás 

utóvirágzás

25,6

16,3

5,o8

4,9

4,8 23,9 0,9775

I

A dohányvirág felépítése LENGYEL /I943/ megállapítása 

alapján nem méhvirágra, hanem jellegzetes lepkevirágra vall. 

Méréseim szerint a pártacső hossza Í4,ó mm volt, szélesség

nek ó mm körüli értéket kaptam, A szecernált nektár tehát - 

akárcsak a többi hosszú pártacsövü Sympetala faj esetében - 

itt is csak akkor érhető el, ha a nektár nagy mennyiségé

nél fogva felemelkedik a pártacsőben.
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NICOTIANA RUSH CA

mg

С- А

térték • cukorérték

25

20

15

10

5

id6

utóvirógzószöm virágzáselvirágzás

lólábra: A Nicotiana rustica nektárprodukciós

grafikonjai

Datura innoxia3*3*

Magános virágai ágvillákban erednek, Pártájuk fehér, 

tölcsérszerü, 8-lo cm /GIOVANNI-SZATMÁRI lg$8/, I0-I2 cm 

/VERZÁRNÉ Iggg/, I5-20 cm /ENCKE Igól/ hosszú, Az általam 

vizsgált példányok pártacsőhossza 8,1 cm, szélessége 2,25

cm volt, Virágzási ideje: júliustól októberig,
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A nektár ium

A nektárium a magház alapi részénél, hullámos, szim

metrikus gyűrű, formájában ismerhető fel, halványsárga szí

ne is szembetűnővé teszi,

A nektárium hossza 907,5/и /Ó45-II18 /и/, szélessége 

502,2/и /404,2-58478 ju/, Az ezekből az adatokból kapott 

areaszorzat alapján e faj - a Solanaceae család általam 

vizsgált fajai közül - a legnagyobb nektármirigyü fajnak 

bizonyult.

A nektárium szövettana

Tipikus automorf, jól differenciált mirigy. Az epi

dermiszsejtek tangenciális irányban megnyúltak. Gyakori, 

hogy a szomszédos sztómák zárósejtjei összenőttek egymás

sal, A mirigy bőrszövetén többsejtű trichómák gátolják 

meg a szekrétum el folyását, ilyenek más fajoknál is gyak

ran előfordulnak /RADTKE I92Ó/, A glanduláris szövet apró, 

24,8/и-os poligonális sejtekből áll, a külső sejtek nagyob

bak, A nektáriumparenchima kristályhomokban gazdag, A mi

rigy nyalábozott, háncs- és faelemekkel egyaránt ellátott, 

/XIV, fotó tábla/

A nektárprodukció

A virágok élettartama l nap, a virágonkénti 8,6 mg- 

os napi átlaggal az általam vizsgált fajok közti szekré

ciós sorrendben a Nicotiana tabacum után a második, / A 

mért maximum 9,2 volt/. Cukor százalékra 20,9 %-ot mértem, 

előfordult 22 %-os is. Cukorértéke igen magas: 1,7, 

Mivel a szkopolamin ebben a növényben van a legna-

de

gyobb mennyiségben és legtisztábban jelen /AUGUSZTIN-JÁVORKA-
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GIOVANNI - ROM lg/\.8/, termesztése nagyüzemi méretekben fo

lyik.

Hektáronként várható nektármennyiség 2,2 kg, ebből 

o,57 kg méz keletkezése várható, ez - a terület nagyságá

hoz mérten - meglehetősen szerény mennyiség.

ó,táblázat: A nektárprodukció alakulása a 

virágzás folyamán

c,értéknektár/ c %
mg

o,I782 

1,8020 

1,4450

elővirágzás

zömvirágzás

utóvirágzás

8,1 22

8,8 22,5

l78,5

DATURA INN0X1A
1

. produkció /mS 
a cukorszázalék 
. cukorérték

mg
C.*/

c.érték
11,ábra:

25 A Datura innoxia

nektárprodukciós 

grafikonja
20

1 5

1 0

5

idő

utóvirágzászömvirágzáselővirágzás
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3,4* Datura tatula

Julius tói októberig nyiló, felálló, nagy virágai rö

vid kocsányokon ülnek, Csöves, hengeres csészéje I0-I2 cm 

hosszú, kihegyezett 2 cm hosszú fogakkal * A csészecső kissé 

felfúvódott, kopasz, A párta fehér, hosszúságát 2ó cm-nek 

mértem, átmérője I4,5 cm volt* A pártán 5 hosszanti redő 

fut, 5 kihegyezett, széles - háromszögletű foggal* A pár

tacső II-I3 cm hosszú, átmérője 2 cm volt* A KUGLER /1970/ 

által leirt virágtipusok közül az un0 revolvervirágokhoz 

sorolható*

A nektárium

A nektármirigy halványsárga, a magház alatt szélesen 

elterülő, hullámos, szimmetrikus gyűrű formájú, /III,fotó

tábla/*

A nektárium szöveti szerkezetét nem vizsgáltam, pro

dukciót nem mértem, Megfigyeléseim szerint a méhek egész 

nap látogatják, a pártacsőbe I2 cm-re hatolnak le.

3*5* Hyosciamus niger

Virágai 1 cm-nél rövidebb kocsányokon a murvásodó 

levelek hónaljában ülneke A virág 1-1,5 cw hosszú, Korsó 

alakú zöld csészéje 5 mm széles, háromszögletű, agáikás 

végű hegyes fogakkal* Pártája 2-2,5 cw hosszú, piszkos 

halványsárga, lilaszinü erekkel* Bíbor-ibolya színű torka 

kívül mirigy szőrös, belül kopasz, karimája 5 kerek karéju* 

Májustól júliusig virágzik*
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A nektárium

A netztárimigy halványsárga színe és a magház falának 

alsó részéből élesen kiemelkedő felső pereme miatt igen 

szembetűnő, /V* fotótábla/* Látszólag ebben mint egy ke- 

helyben ül a magház, Ez ellentmond a SCHÜBLER /I832/ által 

megadott jellemzésnek, miszerint a nektárt a virág fehéres 

színű, duzzanatszerü gynophoruma választja ki*

A nektár ivem szövettana

A nektárium kevés sejtü, a magház falától alig kü

lönül el, A glandulális szövet mindössze 4-7 sejtsoros, 

rendezetlen elhelyezkedésű sejtekből áll* A mirigynek 

sztómái és nyalábjai nincsenek*

A nektárprodukció

A vizsgált Solanaceae fajok között a szekréciós sor

rend utolsó tagja a 2,6g mg/virág/24 óra értékkel* Az ál

talam mért legnagyobb szecernált nektármennyiség 6 mg volt* 

A cukorszázalék alapján viszonylag hig nektáru fajként 

jellemezhető, átlagként lg % adódott, a maximum 20 % volt, 

a cukor ért ék:о,5* Tövenkénti összvirágszám és egy virág 3 

napos élettartama alapján a virágzási időszakban I45,26 mg 

nektár keletkezik* Nagy tömegben - pl* gyógynövényként való 

termesztés esetén ebből hektáronként ls,g kg nektár, majd 

3,77 kg méz keletkezik,

Ha figyelembevesszük LOVELL /1дз5/ megállapításait, 

miszerint a mérgező növények toxikus vegyülétéi nem men

nek át a nektárba, akkor - ha többre nem is - a méhcsaládok
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táplálására degendő méz keletkezésével lehet igy számol

nunk.

A pártaméreteket /pártacsőhossz 8,8 mm, szélesség 

3,3 mm/ és a virág térhelyzetét figyelembevéve a belénT 

dek virága nem "méhvirág", Nagy mennyiségű nektár kelet

kezése esetén azonban az a pártacsőben felemelkedik és 

elérhetővé válik a méhek számára.

7,sz, táblázati

A nektárprodukció alakulása a virág

zás folyamán

nektár/mg/ 

virág/24 ó c, értékc %

elővirágzás

zömvirágzás

utóvirágzás

2,ó 0,539220

O , Ó Q 2 O3,46 20

18 o,48óo2,7
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HYOSCIAMUS NIGER

mg
о produkció 
& cukorszázalék 
. cukorérték

c.^
c.értek

25

20

1 5

1 О

5

idő

elóvirágzás zöm virágzás utó virágzás

l2,ábra: A Hyosciamus niger nektárprodukciós

grafikonjai

3,6, Solanum melongena

A párta 3-5 cm széles, ibolyaszinü, A csészecimpák 

hosszúkásszálasak, A virágok egy es év el-hármasával állnak, 

rendszerint 6-g taguak,

A nektárium

A nektárium a magház aljánál szimmetrikus gyűrűként 

ismerhető fel. Hosszmetszetét a I5, ábra rajza mutatja,
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A nektárium átlagos hossza 875 ja /688-877 /*/, szélessége 

268,8 /и /240,8-зод,6/и/, areaszorzata 227236 ^

A nektármirigy

Az epidermisz sejtjei között nincsenek sztárnak, A 

glanduláris szövet mindössze 6-7 sejtsoros. Sejtméret:

I7,2 /и, A mirigyben nincs nyaláb. Fejletlen automorf mi

rigyként jellemezhető.

Megfigyeléseim során nektárprodukciót nem észlel

tem.

Egyéb, nektárt nem termelő Solanaceae fajok:

Solanum tuberosum "Margit"3*7.

A virágok hosszú kocsány végén bogernyős kunkorok

ban helyezkednek el, A csésze és a párta egyaránt forrt, 

ez utóbbi karimája "kerékszerüen" szétterülő. Pártája 

mégegyszer akkora, mint a csésze, 5-hasábu, rózsaszínű, 

fehér, sárga vagy halvány violaszinü, A porzók szálukkal 

a pártacsőhöz nőttek, szabadok, csupán portokjuk hajolnak 

szorosan egymáshoz, látszólag egységes képletet, "portok- 

csoportot" alkotva,

A virágport a rovarok közvetítik, amelyek közt 

leggyakoribbak a poszméhek, a háziméhek és a légy félék,

A virágokat ritkán bogarak, lepkék, poloskák is látogat

ják, E rovarok virágport gyűjtenek, mert a virágoknak 

nektármirigyük, s igy nektárjuk sincs, /MÁNDY-CSÁK Igó/f./,
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3,8, Solanum nigrum

Rövid kocsányu, fehér virágai forgó virágzatot al

kotnak, Öt hegyes cimpáju pártája kb, mégegyszer akkora, 

mint a zöld, ötfogu csésze, A pártacimpák az egész párta 

2/3 részéig érnek, kerékszerüen szétterülőek vagy hátra

görbülnek, Az aranysárga portokok kiállnak a virágból, 

két-háromszor hosszabbak a porzószálnál,

A virágban nektáriimot nem találtam, a rovarok csak 

virágporgyüjtés céljából látogatják,

E fajnál úgynevezett látszatnektáriumot Írtak le. 

Ezek fénylő testedkék a virág alján melyek nektárt ugyan 

nem választanak ki, de a méheket szívásra ingerlik 

/DAUMAm I94I, és KUGLER I970/,

3,9 Lycopersicon esculentum "Kecskeméti export"

A paradicsom virágzata bogas szerkezetű, A virágzat 

mindenkor a hajtás végén fejlődik иду, hogy először egy 

dichasium alakul ki középvirággal, A pradicsom virágainak 

felépítésére - mint a Solanaceae családba tartozó növények

re általában - az ötös alapskám jellemző /5 csészelevél,

5 sziromlevél, 5 porzó és 2 termőlevélből alakult magház/,

A csészelevelek az alapnál összenőttek, lándzsa alakúak, 

külső oldaluk mirigy szőrökkel borított, A sziromlevelek 

világossárga, rövid vagy alig felismerhető pártacsővé nőt

tek össze, A pártacimpák szétállók vagy visszahajlók.

Nektármirigyet nem észleltem, eredményeim megegyez

nek McGREGOR /I97Ő/ jellemzésével, aki a paradicsomot a 

nektáriumnélküli fajokhoz sorolja.
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3,lo, Lycirni halimi folium

A virágok egyenként vagy két-hármasával többnyire 

hosszú kocsányon a levelek hónaljában foglalnak helyet,

A csésze szabálytalanul majdnem közepéig 3-5 hasábu, A 

párta tölcséralaku, karimáj a 5 hasábu, feb, l,5 cm hosszú, 

biboros-lila szinü, A portokok és a bibe kiemelkednek a 

pártából, /VI, fotó tábla/, Méréseim során a pártacső 8,7 

mm hosszú és 3 mm széles volt,

A virágok júniustól októberig folyamatosan nyílnak,

A nektárium

A nektármirigy a magház alját veszi körül - ez el

lentmond PÉTER /1973/ megállapításának, aki a nektárium 

helyét a magház felületén jelöli meg, A nektáriumot sem 

alakja, sem zöld színe nem teszi feltűnővé, a magház fa

lától nehezen különíthető el, /VI,fotó tábla/. Lényegében 

epimorf típusnak tekinthető, igy rajta morfológiai méré

seket nem végeztem,

A nektárium szövettana

Tekintettel arra, hogy e fajnak tipikusan nem autó- 

morf nektáriuma van, ezért a magház hosszmetszeti képén - 

a magház falában - csak igen kis területen volt glandulá- 

ris szövet. Az epidermiszen sztómák nem voltak, Nyalábok 

nincsenek a mirigyben,

A nektárprodukció

A mirigy által bőven kiválasztott nektár a pártacső

ben gyűlik össze. Méréseim szerint ez virágonként 24 óra 

alatt átlagosan 3,12 mg volt /a mért maximum 3,8 mg/, A

nektár cukor százaléka 20,80 % /max*24 %/,a cukorérték 0,6,
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8, táblázat: A nektárprodukció alakulása a virágzás 

folyamán /virág/24 óra/

cukorértéknektár/mg 
virág/24 ó

c %

2,1elővirágzás 

zömvirágzás 

utóvirág zás

20,2 о,4242

20 Лз 

1-9,4

0,58372,9

о,43202,23

1

LYCIUM HALI Ml FOLIUM

• produkció /mg

a cukorszázalék

• cukorérték

m g

cérték

25>

20 -A

1 5

10

5

idő

zömvirágzás utóvirágzáselővirágzás

l3,ábra: A Lycium halimifolium nektárprodukciós görbéi
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A kapott eredményeket összehasonlítva PÉTER /1973/ 

adataival, - aki 3,65-6,03 mg illetve másik évben 0,48- 

8,да mg átlagos nektár súlyt és ezekhez tartozó 0,07-1,58 

értékek közötti cukorértékeket közöl -, megállapítható, 

hogy az általam vizsgált növények produkciós értékei 

/3,12 mg/virág/24 óra/ a fenti értékek közé esnek, csakúgy, 

mint a 0,64-es cukor érték.

Meghaladják azonban SANDULEAC /Igóo/ közzétett eredményeit, 

aki virágonként mindössze 0,5 mg nektársulyt észlelt, s 

ez alapján hektáronkénti 20 kg mézzel számolt,

A pártacső hossza /8,7 mm/ és szélessége /3 mm/ meg

akadályozhatja ugyan, hogy a méhek a nektárhoz hozzájussa

nak, azonban kedvező esetben - csapadékos, párás időben - 

bár higabb, de több nektár szecernálódik, s ez a pártacső

ben a méhek által elérhető magasságig felemelkedik, A tö- 

venkénti virágszámot itt ugyan nem számoltam meg, a kapott 

produkciós értékek és a növény köztudott igénytelensége 

ismeretében igen alkalmasnak bizonyul e cserje egész nyá

ron, ősszel méhlegelő biztosítására,

3,11, Petunia atkinsiana "Himmel röschen"

A párta tölcséres, 2,5-4 cm hosszú, színe fehér 

vagy lila, de sok esetben tarka, A pártacső átlagos hosz- 

sza 33,03-, szélessége g,ló mm, júniustól egészen a fagyo

kig virágzik.

A nektárium

Ä nektármirigy a magháztól jól elkülönülő asszimet- 

rikus gyűrű. Színe okkersárga. Mint az a Solanaceae család 

fajaira általában jellemző, a nektárium itt is a termőle-
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velek két összenövési vonalára felfutó nyúlványokat visel. 

/VII. fotó tábla/

A nektármirigy asszimetvikussága folytán két alakti- 

pusba sorolható be /Is.ábra/. Méreteinek meghatározásakor 

is két csoport adódott. A gyűrű alakú nektárium széleseb

bik oldalának átlagos magassága 654,4 /и /602-688/и/, szé

lessége 442/и /4I2,8-464,4 /и/, miß cl keskenyebbik oldalé 

440,3 /и /4I2,8-473 /и/, illetve 2oq,8/u /l8g,2-223,6/и/ 

volt. Az ezekből számított areaszorzatok is nagy'különbsé

get mutatnak: 28937I, és g23góyjuf

A nektárium szövettana

Tipikus jól fejlett automorf mirigy, Az epidermisz 

erőteljesen sztomatizált, a zárósejtek kiemelkednek a bőr

szöveti sejtek szintjéből. A glanduláris szövet sejtjei 

I2,g/и-nagyok, poligonálisak, rendezetlen elkelyezkedésüek, 

A mirigy háncselemekkel ellátott, Szövettani vizsgálati 

eredményeim közelítenek COOK /1д2з/ által a Petunia viola- 

cearól leírthoz.

A nektárprodukció

A virágonként egy nap alatt termelt nektár mennyi

sége 3,56 mg, de mértem 1з,д2 mg-os értéket is. A cukor

százalék átlagosan 21,35 % volt /maximumérték 28,2 %/, 

0,76. Bár a Petunia az egy virág által 24cukorértéke

óra alatt termelt nektármennyiség alapján az általam vizs

gált fajok sorrendjében csak az ötödik ugyan, tövenkénti 

magas virágszáma alapján /270/és a virágok hosszú élettar

tama /átlagosan 5 nap/ miatt azonban a teljes virágzási 

idő alatti nektárprodukciót tekintve mégis az élre került 

/49^2/5 mg/, Nagyüzemi méretű kötészetekben - pl,magter-
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melés céljából termesztett Petunia esetében - hektáronként 

904,5 kg nektárral lehet számolni, amelyből 24o,8 kg méz 

keletkezhet. Rögtön felmerül a kérdés, vajon ez a nagy 

mennyiségű, jó minőségű, kitűnő élvezeti értékű nektár a 

méhek számára hozzáférhető-e, A 33 mm-es pártacsőhossz 

ezt kizárni látszik, a 9,2 mm-es pártacsőszélesség azon

ban lehetővé teszi, hogy a méhek a nektárt megközelithessék, 

A pártacső alsó, legkisebb átmérője 4 mm, a méh szipóka- 

hosszuságának magasságában azonban 5-6 mm-re szélesedik. 

Tehát - főleg bőséges szekréció esetén - a virágot láto

gató méhek nektárral távozhatnak.

i

l4,ábra-. A Petunia atkinsiana nektárprodukciós

grafikonjai
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9, táblázat: A nektárprodukció alakulása 

a virágzás folyamán

c,értéknektár/mg c %

l5,ó

2l,7

elővirágzás

zömvirágzás

utóvirágzás

о,5500 

о ,818g 

0,7X40

3,5

3,7

2,8 25,5

3 , 12 , Petunia hybrida "Grandi flora nana"

A virág - méreteit tekintve - megegyezik a Petunia 

atkinsianával, de - a nemesítés eredményeképpen - pártája 

mind színét, mind fodros alakját tekintve sokkal feltűnőbb 

annál 4 A pártacső hossza 40 mm, szélessége 7 mm, Virágzási 

ideje júniustól október végéig tart,
)

A nektárium

A nektármirigy halvány narancssárga, a magház falá

tól jól láthatóan elkülönül, /VI 11,fotótábla/. Szimmetrikus 

tipusu mirigy, zygomorf szimmetriával jellemezhető,

A nektárium hossza 507,9 /и /473-559 м/, szélessége 303,0 м 

/249,4-447,2 м/, areaszorzata I54248, tehát a virág mére

téhez képest kisebb, mint a Petunia atkinsianánál.

A nektárium szövettana

Az epidermisz sejtjei között sztómák nincsenek, A 

glanduláris szövet sejtjei radiális sorokba rendezettek. 

Sej tméret:25,8 M, A mirigynek saját nyalábja ugyan nincs, 

de egy - a magház falában futó - nyaláb közelsége szoros 

kapcsolatot feltételez.
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Nektárprodukció

A virágonként 24 óra alatt termelt nektár mennyisége 

igen csekély, 3 mg, A mért maximális érték 6,1 mg volt, A 

vizsgált fajok közül azonban itt találtam a legnagyobb cu

kortartalmú nektárt, a maximum 54 %, az átlagérték 48 % 

voltф Tövenkénti 88-as virágszáma és a hosszú - 5 napig 

tartó - virágnyilása miatt a vizsgált fajok között a má

sodik legnagyobb nektárprodukcióval jellemezhető a 1320 

mg nektár /tő/virágzási idő adat alapján,

3,l3, Capsicum annuum

A virágok mindig a bogas oldalágak csúcsán fejlőd

nek ki, ugyanis az ágak növekedése a virággal befejeződik,

A virágok kocsánya húsos, sárgászöld, néha lilaszinü, A 

virágalkotók /csésze, szirom, porzók/ száma 5-7, A világos

zöld bibircses felülető csészelevelek alja csővé nőtt ősz- 

sze, A sziromlevelek szabadok, cimpái fejlettek, teljes 

kinyíláskor szétterülnek, igy a méhek könnyen bejutnak a 

virágba0 A porzószálak alul a pártacsőre nőttek0 A virág

port a rovarok juttatják a bibére, tehát a paprika jelleg

zetes rovarmegporzásu növény /GULYÁS-SZABŐ I973/» MÜLLER

KIRCHNER rendszerében - KORMOS /I948/ által közölt adat 

szerint - a paprika virága "kapaszkodás méhvirág", vagyis 

a rovaroknak nektárki szívás közben kapaszkodniuk kell, 

mivel a virágok többnyire kocsányukka1 lefelé hajolnak, 

MÁNDV-OBERMAYER /I955/ szerint is a paprika virága jelleg

zetesen a rovarmegporzáshoz idomult, ezt bizonyítja az 

aránylag kicsi és többé-kevésbé sima /gyengén bibircses/

1
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felületű bibe, a sok virágpor képződése, a nektárkiválasz

tás, a jól széttárt virágkehely és a mélyén a könnyen 

elérhető nektárium, valamint az általában feltűnő virág*

A következőkben az általam vizsgált paprikafajták 

nektáriummorfológiáját, szövettanát, illetve - I4 fajta 

esetében - nektárprodukcióját ismertetem#

Paradicsomalaku zöld szentesi

A virág nagyméretű, a takarólevelek száma válto

zó /5-0/,

A nektárium a termő falától jól elkülönülő, piszkos

fehér színű gyűrű, melyről - a legtöbb paprikafajtához ha

sonlóan - nyúlványok futnak a termőlevelek összenövési vo

nalár a* A hosszmetszeti formák nagy alakgazdaságról tanús

kodnak, a vizsgált fajták közül itt figyeltem meg a leg

több változatot, számszerint ötöt /lóeábra/* Az alaktipu- 

sok sorszámából is látható, hogy - egy kivétellel - meg

lehetősen távolesnek e típusok egymástól, tehát a fenti 

fajta nektáriumai alakjukat tekintve nagy variációszéles- 

ségüek9 A nektárium tehát asszimetrikus*

A nektárium hossza: 283,8/и / 223,6-344/и/i széles

sége ló2,8ó/u /III ,8-2q2,4 m/} areaszorzat: 4Ó2lg/t£A 

vizsgált paprikafaj ták közül a nektárium hosszát és az 

areaszorzatot tekintve e fajta a legkisebb mirigyü,

Az epidermisz mamillázott felszinü, sejtjei között 

magános sztómák figyelhetők meg4 A glanduláris szövet 

mindössze néhány sejtsoros« A mirigyben nyalábok nincsenek* 

Nektárprodukciót nem észleltem*

►

V-* >
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Kocsolai

A virágok mindig ó csésze- és sziromlevélnek,

A nektárium színe sárga, határa elmosódott, Igen 

formagazdag, az l-es, 2-es, 4-es, 5-ös alaktipusokba 

sorolható /lő,ábra/. Látható, hogy az egyes alaptípusok 

igen közel állnak egymáshoz,

A nektárium hossza: 488,15/и /344-670,8 /л/-, szé

lessége: 145,7g /и /86-258/i areaszorzata: 7II67/,ez alap

ján a kisebb mirigyü paprikákhoz sorolható,

Az epidermisz mamillázott, nem sztomatizált, A 

glanduláris szövet kevés sejtsorból áll, a mirigyben nya

lábok nincseneke

Nektárprodukciója nem volt mérhető mennyiségű,

Kosszarvu>

A csésze- és sziromlevelek száma 5-6, a párta fehér, 

A termő alján helyezkedik el a nektárium, a termő

levelek összenövési vonalára felfutó nyúlványokat visel, 

/X, fotótábla/, Hosszmetszete egyetlen alaktipust mutat 

/lőtábra/9 Az előbbieket egybevetve tehát a mirigy zygo- 

morf szimmetriájú,

A nektármirigy hossza: 384,6/и /30I-7I3,8/и/; szé

lessége: 137,6/и /86-24д,4/и/i areaszorzata 52g3l^t]a pap

rikafajták közül egyike a legkisebbeknek,

Az epidermisz kutikulával fedettj sztómákat nem ta

láltam, A glanduláris szövet 5-6 sejtsoros, A mirigyben 

nyalábok nincsenek,

Nektárprodukciót nem észleltem,
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Bocskoг

A virágalkotók száma változó, körönként 5-6,

A nektármirigy alig emelkedik ki a magház falának 

síkjából, csak vékony kis sárga radiális szimmetriájú 

gyűrűként jelentkezik, /X, fotótábla/, Hosszmetszete alap

ján a 4-es számú alaktipusba sorolható /ló,ábra/,

Méretei alapján a legkisebb nektáriumok egyike: 

hossza: 3ól,l /и /2д2,4-430 /и/; szélessége: I31,7/a 

/111,8-1з6,4 /и/, areaszorzata: 4557I/U2.

Az epidermisz külső tangenciális fala kissé mamil- 

lázott, magános sztómák csaknem mindenütt előfordulnak,

A glanduláris szövet sejtjei radiális sorokba rendeződtek, 

Nyalábok jelenléte nem jellemző a mirigyre /XVII,fotó

tábla/.

Nektárprodukció _j_ell emzé se>

A kísérlet során 4 alkalommal sikerült mérhető nek

tármennyiséget a virágból kinyerni. Ez is meglehetősen 

kis mennyiség volt, 0,44 mg/virág/24 óra, A nektár cukor- 

százaléka 23 % volt, a paprika faj iáknál kapott értékek kö

zül a legmagasabb. Cukorértéke: o,ll.

Mivel a paprikafaj ták csak kis hányadánál sikerült 

nektár termelést kimutatnom, szükségesnek tartom ezeknél 

a mérési adatok mellé a környezeti tényezők jellemzését

is.

A kísérlet helye pécsi házikert volt, talaját a 3, 

táblázatban az l,számú talajminta reprezentálja, A mérés 

előtti napon kijuttatott öntözővíz 25 mm csapadékkal volt 

egyenértékű, A hőmérséklet 2l-23°c, a levegő páratartalma 

90-95 %-os volt.
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Cseresznyealaku

A virág takaróleveleinek és porzóinak száma vál

tozó /5-ó/0

A nektárium a magház falából enyhén kiemelkedik 

sárga szine alapján lehet attól jól elkülöníteni - bár 

felső határa igen elmosódott* E fajtánál is találkozunk 

a mirigynek a termőlevelek összenövési vonalára felfutó 

nyúlványaival* A hosszmetszet nem mutat nagy változatos- 

*ságot, az 1* alaktipussal jellemezhető /ló0ábra/0Mindezt 

egybevetve zygomor ínak mondható* A nektármirigy hossza:

488,9/и /344-765,4М/i szélessége igen kicsi: l2g /л 

/77,4-IÓ3,4 /и/, ezekből 63077^ nagyságú areaszorzat adó

dik,

Az epidermisz egy sejtsoros, jól elkülönülő, ma

gános sztómákkal, A glanduláris szövet soksejtsoros0 A 

mirigy nyalábnélküli /XVIII0 fotótábla/0»

A j^ektár produkció jellemzése

Mindössze egy alkalommal - julius 7,-én 

tam mérhető nektármennyiséget a virágokban0 Virágonként 

átlagosan l,g mg gyűlt össze a 24 órás takarás alatt* 

Cukor százaléka 18 %, cukorértéke 0,34 volt0 

A mérés helyének talaját az l0sz0 talajminta jellemzi*

A mérés időpontjában, reggel 8 órakor 2l°C-os hőmérséklet 

mellett a levegő relativ páratartalma gz %,volt, az elő

ző nap öntözéssel kijuttatott víztömeg 25 mm csapadékkal 

volt egyenértékű,

talál-

♦
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Hosszú erős

A virág takaróleveleinek száma 6-7,

A nektárium alig emelkedik ki. a magház falából 

/IX, fotótábla/, világossárga színe alapján azonban jól 

elkülöníthető. Hosszú megnyúlt típusra utal az is, hogy 

az l,sz, alaktipusba sorolható /ló,ábra/,

Hektáriumhossz: 595,1/и /550,4-645/и/% szélesség: 

197,2/и /I72-223,6/и/i areaszorzat: II73Ó9^

A sztómák az epidermiszsej tek szintjében helyez

kednek el, A mirigy aprósejtü glanduláris szövettel és 

nagy sejtméretü nektáriumparenchimával jellemezhető, A 

nyalábok hiányoznak,

E fajtánál nektárprodukciót nem észleltem.

Párizsi sárga

A virág takarólevelei, illetve porzói változó szá

mnak, az 5-ös és a ó-os szám a jellemző,

A nektárium a termő falából kissé kiemelkedő asz- 

szimetrikus gyűrű alakú képlet, mely a termőlevelek ösz- 

szenövési vonalára enyhén felnyúlik, /IX,fotó tábla/,

Színe: piszkos fehér, határa elmosódott, Hosszmetszeti 

képe alapján egyetlen alaktipusba sorolható /ló,ábra, 

ó, alaktipus/,mely enyhén kidomborodó formát jelöl,

A nektármirigy hossza: 349,7 ju /275,2-4I2,8 /и/, a többi 

fajtához képest tehát igen rövidnek számit y. - az általam 

vizsgált 27 faj között az utolsóelőtti -, szélessége 

azonban a legnagyobb volt: 304,4/и /240,8-344/и/, igy 

érthető, hogy a kapott areaszorzat alapján a közepes nagy

ságú nektármirigyekhez sorolható.

Az epidermisz szintjéből magános sztómák emelkednek

►
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ki, A mirigyszövet és a nektáriumparenchima közötti határ 

nem éles, mivel az előbbi sejtjei a megszokottnál nagyob

bak, A nyalábok hiányoznak,

Nektárprodukciót nem észleltem,

Cecei

A virágban a koronkénti virágalkotók száma 5, il

letve 6,

A nektármirigy a magház alján szabad szemmel is jól 

látható, okkersárga gyürüformája alapján könnyen felismer

het ő, /X, fotótábla/, Hosszmetszeti alaktipusai igen közel 

esnek egymáshoz /lő*ábra/, az l-es és 2-es számú formával 

jel lemezbetőfe*

A nektárium hossza: 547,5/H /438,6-ógó,ó/и/i szélessége: 

l43>3/h /I20,4-172/и/: areaszorzata: 78477

A bőrszövetet vastag kutikula fedi* A glanduláris 

szövet jelentős, sejtjei a nektáriumparenchima sejtjei

vel azonos méretűek, Nyalábok a mirigyben nincsenek 

/XVI11, fotótábla/.

>

A j^ektár produkció jellemzése

Egyetlen alkalommal tudtam mérhető nektármennyisé

get kinyerni, mely l,g mg volt egy virág átlagában - 24 

órás hálós takarás után. Cukor százaléka 2I %, cukorértéke: 

°/33 volt* A mérést megelőző■este kijuttatott öntözővíz 

mennyisége 27 mm csapadéknak felelt meg, a mérés idején 

a levegő hőmérséklete 2l^C, páratartalma 92 %-os volt,

A méhészeti irodalomból a fajtára vonatkozóan 

SAJERMANN /I974/ közlése ismert, aki a cecei paprikán

nektárt gyűjtő méhekről számol be.
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Feieromi

A virág takaróleveleire és porzóira többnyire a 

ó-os szám a jellemző, de előfordulnak 5 csésze - és szi

romlevél ü példányok is,

A nektárium a magház aljánál kiemelkedő, vékony, 

szimmetrikus gyűrűként jelentkezik, színe zöldes fehér 

/IX, fotótábla/, Hosszmetszet alapján 3 alaktipusba so-

23, /lő,ábra/. Háromszögletű alakja 

igen jellegzetes, a többi típustól könnyen megkülönböz

tethető

A nektárium hossza: 427,8 /л /275,2-662,2/и/‘t szélessége 

274,1 ju /2I5-473 /и/ - ez utóbbi igen tekintélyes a vizs

gált fajták között - areaszorzata-, II7307^

Az epidermisz sejtjeinek szintjében kevésszámú 

magános gázcserenyilás foglal helyett A glanduláris szö

vet és a nektárparenchima sejtjei nem különülnek el éle

sen egymástól, A mirigy szállitóelemei között fa és háncs

elemek is vannak,

rolható: 12,, 22 S 3

►

A MefetárgroGi/feciönjellemzése

Mindössze egy alkalommal észleltem mérhető nektár

mennyiséget, ez 0,3 mg/virág/24 óra volt, cukor százaléka 

2I %, cukorértéke o,oó0 Az előző nap kijuttatott vizmeny- 

nyiség 25 ml csapadéknak felelt meg, A hőmérséklet a mérés 

ideje alatt 2l°C, a levegő relativ páratartalma Q2 %-os 

volt, A mérést reggel 8 órakor végeztem.

Tőrhüvely

A virág mindig 6 csésze- illetve sziromlevelü, a
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porzók száma szintén mindig 6,

A nektárium a magház alján enyhén kiemelkedő, hul

lámos gyűrű formájú képlet, mely a termőlevelek összenö

vése mentén felemelkedik /X,fotótábla/, Színe világoszöld, 

ez alapján a magháztól aLig különíthető el, A hosszmetsze

ti kép alapján 3 alaktipus fedezhető fel, a 4-es, 8-as, 

lo-es«/16,ábra/,

" A nektárium méretei: hossza: 578,4ju /507,4-73Iyu/; szé

lessége; 205,8 yU /163,4—223,0 ju/areaszorzata: llgoÓ4^j2,

Az epidermisz szabályos négyszögletű sejtekből áll, 

egyrétegű* E sejtek között kevés számú magános sztóma fe

dezhető fel* A glanduláris szövetre apró, poligonális sej

tek jellemzőek, A mirigyben nyalábok nincsenek,

Nektár termelést e fajnál sem észleltem*

Szentesi fehér

A virágalkotók száma változó: 5-6,

E fajtának is a magház gyűrűszerűén körbefutó nek

tármirigye van, melybpl rövid nyúlványok futnak fel a 

termőlevelek összenövésének vonalára* /XI, fotótábla/, 

Világossárga színe alapján a fejlettebb típusokhoz sorol

ható, Nem alakgazdag, hosszmetszete alapján egyetlen alak- 

típussal irható le /ló,ábra, 5, alaktipus/, A nektármirigy 

hossza alapján e fajta.az általam vizsgált 27-ből a 2, 

leghosszabb: 754,5ju /473-868,6/и/. Mint a szélsőértékek 

is mutatják, előfordult igen kis és nagyméretű példány is, 

A nektárium szélessége: 258yu /I97,8-266,6/и/; areaszor- 

zata: lg4Ó6ljí- ez szintén a 2, legnagyobb.



loo

A bőrszöveti sejtek szintjében magános sztárnak van

nak, A glandularis szövet 8 sejtsorból áll, A mirigyben 

nyalábok nincsenek /XVIII, íotótábla/,

Nektárprodukciót nem észleltem,

Szentesi piacos

A virágban a csésze - és a sziromlevelek, valamint 

a porzók száma e fajtánál is változó, 5-6,

Nektárium a magház falából kiemelkedő, hullámos 

gyűrűszerű képlet, a termőlevelek összenövési vonalaira 

felfutó nyúlványokkal /XI, fotótábla/. Színe sárgás fehér, 

melyből magasabb fejlettségi fokra lehet következtetni. 

Hosszmetszete alapján egyetlen alaktipusba sorolható 

/ló,ábra: l, alaktipus/,

A nektármirigy hossza átlagosan 850,8yU / óoz-дозуи/, ez 

alapján az általam vizsgált 27 faj közül a leghosszabb- 

nak bizonyult. Szélessége: 284,3/и /2°6,4-344^14/; area- 

szorzata: 24X947/4* szerint szintén a legelső, A vizsgált 

fajták közül tehát a Szentesi piacosnak volt a'legnagyobb 

területű nektáriuma.

Epidermiszére a magános sztómák a jellemzők, A mi

rigyszövet sejtjei a felszínre merőleges radiális sorok

ba rendeződtek, Nyalábozottságot nem észleltem,

Nektár termelés sohasem volt megfigyelhető.

►

Rekord

A vizsgált virágok mindegyikére a ó-os számot ta

láltam jellemzőnek,

A nektármirigy a magház alsó részéből alig emelkedik
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fei, gyürüalaku formával jellemezhető /IX,fotótábla/. 

Hosszmetszeti képe alapján a 2, alaktipusba sorolható 

/lő,ábra/, A hosszabb nektáriumokhoz tartozik a kapott

670,8 ул. /516-756,8 ул/ alapján. Szélessége 204,6 mikron

nak /I46,2-266,6 ju/ adódott, Ezek alapján az areaszorzat: 

137299/Л?

Az epidermisz sztomatizált, A glanduláris szövet

mindössze 3-4 sejtsornyi vastag, A magház alapján, falá

ban s a nektárium szöveteiben is igen sok a tanninkris- 

tály, A mirigyben nyalábok nincsenek,

Mérhető nektárprodukciót itt sem tapasztaltam,

Góliát

A virágalkotók száma minden vizsgált példánynál

6*volt.
►

A nektármirigy a nagyméretű magház alján jól elkü- 

bönithető sárga szine és gyűrű formája alapján /XI, fotó

tábla/, Alakja változatos, 3 alaktipusba sorolható, A 7-es, 

l4-es, ló-os típusok is utalnak arra, hogy a fenti kidom

borodó felszinü nektármiriggyel jellemezhető /lő,ábra/. 

Hosszmérete: 640,7 yu /5I6-774JU/Í szélessége: 207,8yu 

/189,2-266+6yu/} areaszorzata: 1зз1з7у/

Az epidermisz sejtjei között nagyméretű sztómák 

találhatók, Egy zárósejt hossza:24,9 mikron, A mirigyszö

vet apró, pici sejtekből épül fel. Ez a nektárium is nya

lábnélküli.

Nektárprodukciót nem észleltem,
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A következő paprikafa]tákat csak a szövettani vizsgálatok

ba vontam be, a nektárium morfológiájával és produkciójá

val nem foglalkoztam,

Chilei vad

A 4, alaktipusba sorolható radiális szimmetriájú 

nektármirigy típus /1ф,аЬга/,

A nektárium hossza: 447,2ju /258-ÓI0,6 /и/, szélessége-. 

24g,g ju /lg7,8-301 /и/, areaszorzat: III788^^2 alapján s 

közepes méretű nektármiriggyel rendelkező paprikái aj tok

hoz sorolható,

A bőrszöveti sejtek között sztómát csak nagyon ke

vés esetben találtam, A glanduláris szövet kevés sejtsor

ból áll, Nyalábozottság itt sem jellemző,

* ujmajőri

E paprikafajta nektáriuma meglehetősen formagazdag, 

a hosszmetszetek alapján 4 alaktipus is felfedezhető, ezek

5é t I9# /ló* ábra/. Tehát előfordul 

a magház falától alig elkülönülő /I, 2,/, illetve erőtel

jesen kidomborodó alak is /lg/,

A nektármirigy hossza: ól2,l/u /387-И35,2 м/, szélessége; 

l33,6/u /III,8-240,8уи/, areaszorzata: 8l83gjf,

Az epidermisz egysejtrétegü, a magános sztómák en

nek magasságában találhatók, A glanduláris szövet sza

bálytalan elrendezésű poligonális sejtekből áll, A mirigy

ben száliitónyaláb nincs.

a következők: l • / 2, ,
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Almaalaku

A nektárium hosszmetszeti képe alapján két alakti- 

pusba sorolható /16,ábra: l 

A mirigy hossza: 545,3 yu /421,4-842,8/л/, szélessége:

1-35 /103,2-206,4 yu/, areaszorzata: 7365g volt,

Az epidermisz egysejtrétegü, leváló kutikulával,

A magános sztómák az epidermisz sejtsorának szintjében 

vannak, A mirigyszövet kévéssé j tű■, a nektáriumparenchima 

is kevésbé fejlett, Szállítónyaláb nincs a nektár ivariban.

2, alaktipus/,é 9

PCR Noszvadi

Radiális szimmetriájú típus, hosszmetszeti képe 

alapján az l-es alaktipushoz sorolható, mely a magház 

falához simuló formát jelöl,

A magház méretéhez képest kicsinynek tűnik a nek

tármirigy, pedig hossza alapján a többi fajtához hason

lítva nem mondható annak. Hossza: 605,g/и /524,6-6,7з1/и/,

»

szélessége: I72/и /l2g-22g,6 /и/, areaszorzata pedig: 

104225p\

Az epidermiszt vastag kutikula fedi, illetve ma- 

millázot tság jellemző rá, A mirigyszövet mindössze néhány 

sejtsorból áll, Nyalábozottság itt sem figyelhető meg.

Hosszúkás

A nektárium radiális szimmetriájú, hosszmetszete 

alapján az l-es alaktipusba sorolható, lapos, a magház 

falából alig kiemelkedő formájú,

Mind a mirigy hossza: 503,5/u /473-узд,6ju/, mind széles-



- 104 -

sége: 187,4/u /I46,2-223,6 /и/, illetve areaszorzata - 

10565g, - alapján is a közepes méretű mirigyekhez sorol

ható ,

Az epidermisz mamillázott, Több helyen ikersztómá- 

kat is találtam, A szekréciós szövet viszonylag nagy, po- 

ligonális sejtekből áll, A mirigyben vezető nyaláb nincs 

/XVII, fotótábla/,

Halványzöld

illetve a 20, alakti-Hosszmetszete szerint a 8 • /

pusnak felel meg, ez alapján feltételezhetően zygomorf, 

esetleg asszimetrikus a mirigy,

A nektárium hossza: 578,4yu /430-688 /и/, szélessége kiug

róan nagy: 286,6/и /206,4-387 /и/, az areaszorzat pedig: 

ló582g^ft tehát nagyméretű típus.

Az epidermisz sejtjei között szembetűnő a sok ma

gános sztóma, Ezek zárósejtjeinek mérete különösen nagy, 

egy-egy szomszédos bőrszöveti sejt hosszának több, mint 

kétszerese

1

24,gyű, A mirigy vastag glanduláris szövet

tel jellemezhető, melynek külső sejtsorai radiális lefu-

tásuak, s merőlegesek a felszínre, Vezetőnyaláb nincs,

Hegyes erős

Hosszmetszetei alapján egymástól távoleső alaktipu- 

sokba /lólábra I4, és 2I,/ sorolható be, igy feltehetően 

zygomorf szimmetriájú a mirigy, esetleg asszimetrikus,

A nektárium hossza: 535/4JA /4 73-627,8 /л./ szélessége: 

254/5Ó/d /12д-зб1,2/и/, areaszorzata: I36314^mely alap

ján a paprikafaj ták között nagyméretű mirigynek számit,



- 105 -

Mind a glanduláris szöveti sejtek, mind pedig a nek

tár ivanpaxenchima sejtjei a felületre merőleges, radiális 

sorokba rendeződtek, A mirigy fa- és háncselemekkel ellá

tott, Sok tanninkristály és kristályhomok figyelhető meg 

nemcsak a magház alapi részében és falában, hanem magában 

a nektármirigyben is.

Export

Az összes megvizsgált hosszmetszet alapján mindössze 

egyetlen alaktipusba, a legegyszerűbb, magház falához si

muló formát jelölő l, számú típusba sorolható.

Hosszát tekintve a leghosszabb mirigyü paprikafajtákhoz 

tartozik: óg7,7 ju /óig ,2-748,2 /л./. Szélessége: 223,6

I56014yuz.

A bőrszövet sejtjeinek szintjéből magános sztómák 

emelkednek ki, A mirigy kévésséj tü, A glanduláris szövet 

mindössze 3-4 sejtsor vastag, élesen elkülönül a nektári- 

umparenchimától, A mirigyben vezetőnyaláb nincs,

/l8g,2-258/, areaszorzata:

1

Cecei édes

Radiális szimmetriájú a mirigy, mivel hosszmetszetei 

az l-es és 2-es alaktipussal jellemezhetők,

A nektárium hossza: 55l,4/u /430-756,8 ju/, szélessége: 

175,5 a1 /III ,8-206,4 yu/, areaszorzata: gó7g4^jf

Az epidermisz mamillázott, illetve kutikulával fe

dett, sztomatizált, A szekréciós szövet apró, poligonális 

sejtekből áll, A mirigyben nyalábok nincsenek.



- 1 об

Javított cecei

A nektárium igen formagazdag, a legegyszerűbb - a 

magház falából alig kiemelkedő típustól /l,sz,/ kezdve 

a 8,-on át a 17-es, 18-as alaktipusok is fellelhetők, me

lyek erőteljesen kiemelkednek a magház falából,

Mind hossza mind szélessége alapján viszonylag nagy mi

rigynek számit, Hossza; 602 ,fu /430-765,4 yu/, szélessége: 

2Í2,8/a. /163,4-344/л/, areaszorzata: l2g4Í7yj*

Az epidermisz sejtjeinek szintjéből kiemelkedő 

sztómák különösen figyelemreméltóak, a bőrszöveti sejtek

hez képest mintegy fél sejtszélességgel vannak magasabban, 

s ezáltal a bőrszöveten "ülni" látszanak. Igen nagyméretű 

sztómák ezek, hosszúságúk 32yu,

A mirigy szállítónyalábokat nem tartalmaz /XVII,fotó- 

tábla/.
í

Szentesi fehérözön

A nektárium alakja - hosszmetszeti képeit alapul

véve - meglehetősen egyöntetű, a magház falából kiemel

kedő lo-es alaktipussal jellemezhető, Szimmetriája tehát 

radiális, A nektármirigy méretei: hossza: 568,1 yu /455,8- 

705,2 yu/, szélessége 206,gyű /1727249,4yu/, areaszorzata-. 

11-7594/Лг.

Az epidermisz kissé mamiilázott és magános sztornók

kal jellemezhető, A mirigyszövet apró, rendezetlen hely

zetű sejtekből áll, Vezetőnyalábokat nem tartalmaz.
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Pötörke

Radiális szimmetriájú a mirigy, a magház falából 

alig kiemelkedő formát jelölő 4* alaktipussal jellemez

hető /lóéábra/0

A nektárium hossza: óoy,lyu /sló-óyg,4ju/, szélessége: 

2ol,8ju /1у2-223,6/л/, areaszorzata: 122530/j) tehát nagy

méretűnek számit a paprika fajták között*

Az epidermisz szintjéből kiemelkedve feltűnően sok 

sztómát lehet megfigyelni, A glanduláris szövet 4-5 sejt

sorból áll /XVIII.tábla/* E fajtánál érdekes jelenséget 

figyeltem meg0 A glanduláris szövet sok esetben - felte

hetőleg még embrionális korban - megsérült és a kialakult 

mirigyen a regeneráció jól tanulmányozható# A nektárium- 

ban szállítónyaláb ok nincsenek,

ÉRTÉKELÉSEEREDMÉNYEKA Z4.

4,1, A pártacsövek méretei

A Solanaceae családon belül különösen a pártacső

hossza jellemezhető egymástól nagymértékben eltérő értékek-
\

feel* Uig pl* a Datura tatula pártacsövének hossza lóo mm, 

a Lycium hal imi f ol ivómnál ez mindössze 8,у mm-es0 A pártacső 

szélességének mérésekor már nem tapasztaltam ilyen nagy 

eltéréseket, a maximumérték 24 mm volt - ezt szintén a 

Datura tatulánál mértem, A legkisebbnek e szempontból is 

a Lycium halimi folium bizonyult, 3 mm-es szélességgel,

Az általam vizsgált forrtszirmu nektár termelő fajok
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pártaméreteit a következő táblázat mutatja,

lo, táblázat: A pártacsövek méretei

A pártacső hossza: mm

1, Datura tatula

2, Datura stramonium

lóo

loo

81Datura innoxxa3.
4, Petunia hybrida

5, Nicotiana tábacum 

Ó, Petunia atkinsiana

7, Nicotiana rustica

8, Hyosciamus niger 

Lycium halimifolium

40

37,8o

33,оз

14,69

8,8 4

8,79•

A pártacső szélessége: mm 

l0 Datura tatula 24

20 Datura innoxia 22,5
I

18Datura stramonium3.
Petunia atkinsiana 8, ló4«

5, Petunia hybrida 

ót Nicotiana rustica 

7, Nicotiana tabacum 

8t Hyosciamus niger 

Lycium halimifolium

7,o

6,02 

5,l2

3,30

3,09#

Az eredmények összegzésekor megállapítható f hogy 

a Solanaceae család fajainak virágai- hosszú pártacsö

vük miatt nem "méhvirágok"ш /Е kifejezést hazai kutatók 

közül LENGYEL használta először, l94l-bent /Kedvező eset

ben azonban - pl, magas légnedvesség esetén - a nektár

felhígul, térfogata növekszik, a pártacsőben felemelkedik
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és igy a méh számává - 6,7 mm-es szipókákat feltételezve - 

már hozzáférhetővé válik* Szintén elérhető közelségbe ke

rülhet a nektár, ha a virágok csüngő helyzetűek, s nagy 

mennyiségű szekrétum termelődik, s az a pártacső falán 

előre folyik, A fentieken kívül előfordulhat az is - mint 

azt KOPPÁN a Nicotiana tabacum esetében megfigyelte -, 

hogy a poszméh kirágja a pártacsövet a mirigy mellett, s 

az igy szabaddá váló nektár más rovarok számára is hozzá

férhetővé válik.

4,2, A nektármirigyek alakja

A módszerek ismertetésénél már leirt módon a nek- 

tériumok hosszmetszeti képe alapján alaktipusokat hatá

roztam meg, s ezeket aszerint állítottam sorba, hogy meny

nyire emelkednek ki a magház falából, így a sor elejére a 

kevés sejtü, kisméretű mirigyek, a végére a tipikus autó- 

morf nektáriumok kerültek, Az igy felállított alaksorren

det a 15, ábra szemlélteti, A paprikafaj ták nektármirigy- 

típusait a ló, ábra mutatja be,

A legtöbb faj, fajta nektármirigye csupán egy alak- 

tipussal j ellemezhető. Ezt tapasztaltam az általam vizs

gált paprikafaj ták 50 %-ánál, az egyéb Solanaceae fajok 

óó %-ánál. Két tormaváltozatot találtam a paprikák 22 %-á

nál, az egyéb Solanaceae fajok 34 %-ánál. Az általam vizs

gált paprikafaj ták 15 %-a három, lo %-a négy, 3 %-a pedig 

öt alaktipussal irható le. Feltehetően fajtabélyegről van 

szó, ha a nektárium egyetlen hosszmetszeti formával írha

tó le, a több alaktipusba való besorolhatóság pedig való

színűleg a hibridek jellemzője, A fenti eredményeket a

ь

ll, táblázatban foglaltam össze.
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11,táblázat: A Solanaceae család fajainak nektárium-

morfológiája

E1őfor dúló 
formával to- 
т. at száma

F Л J N É V

Capsicum annuum
Solanum melongena"Hosszúkás"l.

"Hosszú erős" 

"Kosszarvu"
"Párizsi sárga"
"Bocskor"
"Rekord"
"Szentesi piacos" 

"Szentesi fehér" 

"Szentesi fehérözön" 

"Export"
"Pötör ke"
"Cseresznyealakú" 

"Chilei vad"
" PCR "

Datura innoxia

Hicotiana tahacum

Petunia hybrida

Hicotiana rustica"Cecei"
"Cecei édes" 

"Cecei erős" 

"Almaalaku" 

"Hegyes erős" 

"Halványzöld"

*
2,

Petunia atkinsiana

"Szentesi kosszarvu 

“Tőrhüvely"
"Góliát"
"Feferomi"

3*

"Javított cecei" 

"Kocsolai"
"Ujmajőri"

4*

"Paradicsomalaku 

zöld szentesi"
5.



- Ill

- — I

4 Datura innoxia

i

l I
5
\

5“6Nicotiana rustica“tHyosciamus niger
г

» :
:

:
I:

I

7-6. Petunia atkinsiana2. Nicotiana tabacum

3. Solan urn melongena 9 Petunia hybrida /-■

■

>

15, ábra: Solanaceae fajok nektármirigyének 

hosszmetszeti formái

ЭЕ
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ló,ábra: Paprikafajták nektármirigyének hossz

metszeti formái

4

* *.* .i
- :ч V

1
“1

I
I

Cseresznyealakú 
Szentesi piacos 
Almaalakú 
PCR noszvadi 
Hosszúkás 
Hosszá erős

Kocsolai 
Újmajori 
Cecei 
Cecei erás 
Javított cecei 
Export

1

I

»

Rekord 
Új máj őri 
Cecei
Cecei erós 
Kocsolai
Paradicsomalaku

2.

3.
Cecei édes 
Almaalakú
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А 16. ábra folytatása l.

Fhradicsomalakú 
Kocsolai 
Kosszarvű 
Szentesi kosszarvú 
Tó г hüvely 
Bocs kor 
Pötörke 
Chilei vad

4

Szentesi fehér 
Új majori5.

9

I Párizsi sárga 
Szentesi kosszarvű6.

7 Farad icsomalakú 
Góliát

»
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A ló, ábra folytatása II,

»

Cecei édes 
Javított cecei 
Tőrhüvely 
Halványzöld 
Paradies omalakü

8.

9 Szentesi kosszarvú

»

Tórhüvely
Szentesi fehérözön

10.

Fbradi csornai a kúП

\г Feferomi>

?
L
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A ló,ábra folytatása III,
■ i

- Szentesi kos szarvú1 3.

Góliát 
Hegyes erős

1 4.

Paradicsomalaká1 5-

»

Góliát1 6.

К Javított cecei1 7.

►
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A nektárium szimmetriái a4.3.

A nektárium hosszmetszeti képe alapján az egyes 

alaktipusokba való besorolása egyben utal arra,hogy az 

illető faj, fajta szimmetrikus vagy asszimetrikus mirigy

gyei rendelkezik, Radiális szimmetriájú a nektárium, ha a 

vizsgált faj /fajta/ összes hosszmetszeti képe egy alaptí

pussal azonosítható, vagy - változékonyságot feltételezve 

- egymást követő típusokkal jellemezhető, Feltétlenül zy- 

gomorfnak, illetve asszimetrikusnak kell azonban azokat 

a nektármirigyeket mondanunk, helyek egymástól távoleső 

alaktipusba sorolhatók be. Ez utóbbi esetben csak a kül

ső morfológia ismeretében dönthető el, hogy zygomorf vagy 

asszimetrikus típusról van szó,

A Solanaceae család általam vizsgált fajainak nektárium- 

szimmetriájára vonatkozó megállapításokat a lz,sz, táblá

zatban foglaltam össze.»

I2,táblázat: A nektáriumok szimmetriája

A nektárium 
szimmetriájaF A ]

radiálisNicotiana tabacum

radiálisNicotiana rustica

radiálisDatura innoxia

radiálisHyosciamus niger

Solanum melongena 

Petunia hybrida 

Petunia atkinsiana

radiális 

zygomorf 

asszimetrikus

A fenti táblázatból is kitűnik, hogy a vizsgált fa

jok 72 %-a radiális, I4 %-a zygomorf szimmetriájú, s I4 %-



- llg -

ot - amelyet mindössze egyetlen faj képvisel - találtam 

a morfológiai és szövettani vizsgálatok alapján asszimet- 

rikusnak, Ez utóbbi tekinthető fii о genetikailag a legfej

lettebb típusnak,

Az alábbi I3, számú táblázat a vizsgált paprikafaj

ták nektáriumszimmetriájónak jellemzését tartalmazza,

I3,táblázat: A paprikái aj ták nektáriumszimmetriája

Alakti- 
pus

Alakti- 
pus

Zygomorf 
szimm,

Asszimet-
rikus

Radiális
szimm.

Alaktri-
pus

Paradi
csom a.

zöld
szentesi

Kocsolai
Bocskor
Hosszú

erős
Cecei

i * 2 , 4* 5 • Кosszarvu
Cseresznye

alakú
Párizsi

sárga
Feferomi

4 2,7.

8. II.I4CD
N

l5#СО ICD 6.SN X 1.2.C0'3
СО *i—Iо а.

rS Ö
12,22,23,
4,8.lo.

Szentesi
piacos

Góliát
Szentesi 

fehér

l+ a
со
S 7* 4Л0

•HI Л 5.з
X

1.8,
17.18,
1*2,5.

Rekord
Export
Szentesi 
f ehérözön
Hosszzkás
PCR nosz- 
vadi

Cecei erős 

Pötörke 

Chilei vad 

Almaalaku

]avitott 
cecei

lljmaj őri

Hegyes
erős

Halvány
zöld

2 l4*2l.
lx

'3 8*20,l о lg.
3

l Cecei
édes

3 3*8.
1a>

N
<0

+Э 1.2.CDs
4.N

СО
со 4.о
X T- • 3 •

A fentieket összesítve megállapítható, hogy a vizsgált 

paprikafaj ták 48 %-a radiális, 40 %-a zygomorf szimmetriájú, 

s I2 % tartozik a fii о genetikailag fejlettebbnek tartott asz- 

szimetrikus típushoz.

>.
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4*4» A nektármirigyek mérete

A vizsgált Solanaceae fajok nektáriumhosszánok át

lagér tékei igen tág határok, loyo és 440 mikron közé es

nek, ezzel szemben a szélességre vonatkozó adatok sokkal 

egységesebbek, leginkább a 300-400 mikron intervallumba 

tartoznak.

A mérések átlaga alapján a Nicotiana tabacum nek

tármirigye bizonyult a leghosszabbnak, a legszélesebb 

a Petunia atkinsiana asszimetrikus nektármirigyének 

"nagyobbik" oldala volt, A hosszúság x szélesség alapján 

számítottam ki az un, areaszorzatot, amely a nektáriumok 

nagyságbeli eltéréseinek érzékeltetésére szolgál, A ka

pott értékek a 455822 és а дгздб területegységek közötti 

intervallumba estek, A legnagyobb értéket a Datura inno- 

xiánál, a legkisebbet a Petunia atkinsiana "kisebb oldali" 

nektármirigyénél kaptam,

A fajok fenti szempontok szerinti sorrendjét a 14,15,ló, 

táblázat foglalja össze,

A paprikafajtákra vonatkozó adatokat a I7,18,lg,táblázat 

tartalmazza.

»

I4, táblázat: Solanaceae-faj ok nektáriumhossza /^л/

ÁtlagMin,F A J Max,

1070,4 

lо 43,1 

907,5 

875,0 

Ó5 4,4 

507,9 

440,3

1204,0 

1204,0 

1118,о 

877,0 

688, о 

559,0 

473,0

Nicotiana tabacum 

Nicotiana rustica 

Datura innoxia 

Solanum melongena 

Petunia atkinsiana l, 

Petunia hybrida 

Petunia atkinsiana 11,

954,ó 

997,6 

645,0 

688,0 

602,0
473,0
4l2,8

i
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I5,táblázat: A fajok nektáriumszélessége

ÁtlagMin, Max,F A ]

Datura innoxia 

Petunia atkinsiana 1 , 

Nicotiana tabacum 

Nicotiana rustica 

Petunia hybrida 

Solanum melongena 

Petunia atkinsiana II,

584,8

404,4
438,0
430,0

447,2
309,6
223,0

502.2 

442,0 

380,0

358.3 

303,6 

208,8 

209,8

404.2
412.8

335.4
292.4
249.4
240.8
189.2

ló,táblázat: A fajok nektáriumainak

Hareaszorzata

F A ]
»

Datura innoxia 455822

407875

373781

28927I

227236

I54248

92396

Nicotiana tabacum

Nicotiana rustica

Petunia atkinsiana I, 

Solanum melongena 

Petunia hybrida 

Petunia atkinsiana 11,

1
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ly,táblázat: Paprikafajták nektáriumkossza /и/

ÁtlagMin*Faj t a Max•

Szentesi piacos
Szentesi fehér
Export

Rekord
Góliát
Ujmajőri
Javitott cecei
Pötörke
PCR noszvadi
Hosszú erős
Halványzöld

Tőrhüvely
Szentesi fehér özön
Cecei édes
Hosszúkás
Cecei erős
Cecei
Almaalaku

Hegyes erős
Cseresznyealakú

Kocsolai
Chilei vad
Feferomi
Kosszarvu

Bocskor
Párizsi sárga
Paradicsomalaku zöld sz.

002 850.8 

754,5 

697,4
670.8

640,7
ól 2 , l

903
868,ó 

748,2 

756,8

473
6l9,2

5I6
5I6 774

ll35,2

765.4
679.4

387
608430
607.1

605.9
595.1 

578,4
578.4
568.1 

567,6

563.5
551.4

547.5

545.3
535.4
488.9 

488,1 

447,2 

427,8

384.6
361,1

349.7
283.8

5I6
73l524,6

550,4 645
Ó88430
731507,4

455,8 705.2
670.8

739.6
756.8
696.6
842.8
627.8

765,4
670.8
610.6
662.2 

71-3,8

473
473
430

I
438,6
421,4

473
344
344
258
275,2
30I
292,4

275,2
223,6

430
4l2,8

344

>
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l8,táblázat: Paprikafajták nektáriumszélessége

ÁtlagMin,Faj t a Max*

Párizsi sárga 

Halványzöld 

Szentesi piacos 

Feieromi 
Szentesi fehér 

Hegyes erős 

Export 

Chilei vad 

Javított cecei 

Góliát
Szentesi f ehér özön

Tőrhüvely
Rekord
Pötörke
Hosszú erős

Hosszúkás
PCR noszvadi
Cecei erős
Paradi csornaiaku
Kocsolai
Cecei
Kosszarvu
Almaalaku

Ujmajőri
Bocskor
Cseresznyealaku 

Cecei édes

240.8

206.4 

20Ó ,4 

zl5*o
197.8
129,0
l8g ,2

197.8 

ló3,4
189.2 

172,0 

Ió3,4 

l4Ó,2 

172,0 

172,0
146.2 

I29,0 

Hl,8
111.8 

86,0

120.4
86,0

103.2 

Hl,8 

Hl,8

77,4 

103,2

304.4 
286,6
284.3 

27 4,1 

258,0

254.5
223.6

249,9
212.8
207.8
206.9
205.8
204.6 

20I, 8

197.2
187.4 

172,0

175.5
162.8

145.7
143.3 

1-37,0
l35,o

1-33,6
1-31-, 7
129,0

125.5

344,o
387,0
344,0
473,0
266,6 

361,2 

258,0 

3°l ,° 

344,0
266.6

249.4
223.6
266.6
223.6 

223,6 

223,6 

223,6
206.4
292.4 

258,0 

172,0

249.4
206.4 

240,8

136.4 

ló 3,4 

146,2

»

>
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lg,táblázat; Paprika fajták nektáriumméreteinek

areaszorzata //a1/

AreaszorszatFaj t a

24I947
194ÓÓI 
10582g 

I5Ó0I4
1з72дд 

I303I4 

I33I37 

1294X7 

122530 

llgoÓ4
U7594
H73Ó9
U7307
UI788
I0647I

I05Ó59
I04225

9Ó794
818зд

78477
73Ó59
7I2Ó7
7IIÓ7
63077
5293I
47571

Szentesi piacos
Szentesi fehér
Halványzöld
Export
Rekord
Hegyes erős
Góliát
Javított cecei
Pötörke
Tőrhüvely
Szentesi f ehér özön
Hosszú erős
Feféromi
Chilei vad
Párizsi sárga
Hosszúkás
PCR noszvadi
Cecei erős
Ujmajőri
Cecei
Almaalaku
Cecei édes
Kocsolai
Cseresznyealakú
Kosszarvu
Bocskor

Paradiesomalaku zöld 
szentesi

»

4Ó2I9
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A I4-Ig, táblázatokban foglaltakból kitűnik,hogy 

az egyes paprikafaj ták nektáriumhossza kisebb variációs 

terjedelmű, mint amit a többi Solanaceae fajnál tapasz

taltam, Ezt mutatja az is, hogy mintegy 37 % 500-600 mik

ron közötti értékekkel jellemezhető, A nektáriumszélesség 

még egyöntetűbb, a fajták 48 %-a a 200-300, 48 % a I00-200 

mikron közötti intervallumba sorolható, Az areaszorzatot 

tekintve 59 % I00-200, 37 % 47-I00 területegységnyi ki

térj edésü.

A nektáriumok szine4-5#

A nektáriumok színének megfigyelése azért fontos, 

mert annak ismeretében következtetni tudunk az adott faj 

/fajta/ fejlettségi fokára, A kloroplasztiszt tartalmazó, 

zöld színű nektár-mirigyeket tekintjük a legősibbeknek, 

innen a piros és a sárga különböző árnyalatain keresz

tül vezet a fejlődés a legfejlettebbnek tartott fehér szí

nű nektáriumig, A vizsgált növények között a fejlődési fo

kozatoknak szinte mindegyikére találtam példát,

A nektáriumok színét és szimmetriáját összevetve 

meglepő eredményt kaptam. Számos, a szín alapján már leg

fejlettebbekhez sorolható típus még az ősi radiális szim

metriával jellemezhető /pl. Datura innoxia, ill, a pap

rikafaj fáknál a Párizsi sárga/, valamint a szín szerint 

a fejlődési sor közepén helyet foglaló fajok a fejlet

tebb zygomorf szimmetriával rendelkeznek /pl. Petunia 

hybrida/.

*

>

A vizsgált Solanaceae fajok nektáriumszinére vonat-
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kozó megállapításokat a 18, ábra tartalmazza, a paprika

fajták e szempont szerinti jellemzését а lg, 

lél tetem.

ábrán szem-

18,ábra: A nektáriumok színe 1,

A nektáriumokFejlődési fokozatok 

szín alapján szrne

У 4
Hyosciamus

niger
Datura innoxia 

Datura tatula

Halvány-
sárga

PetuniaOkker
sárga»

atkinsiana

Nicotiana
tabacum

Petunia
hybrida

Halvány
narancs-

sárga

NicotianaKorall
piros rustica

Datura 

arborea
Világos-

zöld►
Lycium 
halimif olium
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I5* ábra: Nektáriumok színe II,

Paprikái ajták nektárium- 

szine
Fejlődési foko
zatok szín alap- 

j án

\fehér
piszkos

fehér

Párizsi sárga 

Paradicsom-

t

alakú

Szentesi
sárgás

fehér
piacos

Kosszarvu

Szentesi
fehér

világos

sárga» Hosszú erős

Góliát
Kocsolai
Bocskor
Cseresznye-

alakú

sárga

okker
sárga Cecei

világos-
Feferomizöld

Rekord

Tőrhüvely
>

zöld
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4.6* A nektáriumok szöveti szerkezete

A vizsgált nektáriumokra vonatkozó anatómiai jel

lemzéseket az egyes fajok, fajták ismertetésénél adtam 

meg részletesen, Az alábbiakban ezeket foglalom össze.

Az epidermisz többnyire kutikulával borított, egyes 

fajoknál mamiilázott. Jellemző lehet többsejtű trichómák 

jelenléte is /pl. Datura innoxia/. Ezek meggátolják a 

kiválasztott nektárnak a mirigy felszínéről való el fo

lyását, A kiválasztott nektár a legtöbb fajnál funkcióju

kat vesztett gázcserenyilás okon, az un, nektársztómákon 

keresztül jut a f el színre. Néhány fajnál ikersztómákat is 

megfigyeltem -itt két szomszédos gázcserenyilás zárósejt- 

jeinek összenövéséről van szó, A bőrszövet alatt a nek

tármirigy méretétől függően több-kevesebb /5-20/ sejt

sorból álló glanduláris szövet található, melynek kismé

retű, átlagosan I7,2yu intercelluláris nélküli sejtjei 

gyakran a felületre merőleges radiális sorokba rendeződ

tek, A nektár szekréciót e szövet sejtjei végzik, E szö

vettáj alatt foglal helyet a nektáriumparenchima, melynek 

sejtjei nagyobbak a szekréciót végző sejteknél,

A vizsgált fajoknak csak csekély hányadánál talál

tam a nektáriumban szállítónyalábot. Háncselemek jellem

zőek a Nicotiana tabacum és a Petunia atkinsiana nektár-

»

mirigyére, a Datura innoxia, a paprikafaj ták közül pedig 

a "Feferomi" és a "Hegyes erős" fa- és háncselemekkel 

egyaránt ellátott.

Érdekes jelenséget figyeltem meg a paprikafaj ták 

nektármirigyének vizsgálatakor. Némely fajtánál a glan-

duláris szövet hegesedett volt, feltehetőleg a mirigy
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kialakulásakor bekövetkezett sérülés regenerálódásaként, 

A glanduláris szöveti sejtek tehát regenerációs 

képességgel rendelkeznek.

4,7, A nektármirjgyek produkciója

A faj_ok produkció, cnfcorszázalefedi11t_cnfeorértéfe 

szerinti sorrendbe

4,7Л'

A vizsgált fajok virágonkénti szekréciós sorrendjét 

a l3, táblázat és az 5, ábra mutatja. Ez utóbbin az osz

lopdiagram jól szemlélteti, hogy a virágonkénti legnagyobb 

nektárprodukció /mind az átlagértéket, mind a maximumot te

kintve/ a hlicotiana tabacucmtól várható, A tövenkénti virág

számot /Id, 17, táblázat/ tekintve azonban megváltozik a 

sorrend, A 18, táblázatból kitűnik, hogy ilyen szemponto

kat figyelembevéve a Petunia atkinsiana kerül az élre, de 

az előbb említett hlicotiana tabacum sem vészit jelentősé

géből ,

»

A termelt nektár cukor százalékát tekintve különösen 

figyelemreméltó a Petunia hybridánál mért 48 %-os /max,

54 %/érték, amely a legjobb hazai mézelő növényeinknél 

kapott eredményeket is felülmúlja, összehasonlításul áll

jon itt két adat: az elsőrangú méhlegelőt adó akácnál 

HALMÁGYl /I975/ átlagosan 40 %-os cukortartalmat említ, 

a mézelő káposztarepce PÉTER/197'д/ mérései szerint 45 %- 

os szekrétumot produkál, A cukorszázalékra vonatkozó sor

rendet a I4, táblázat és a ó,ábra oszlopgrafikonja szem

lélteti, A fent említett Petunia fajon kívül a többi faj

»
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nektárjának cukortartalma meglehetősen hasonló, a 2I,3- 

Ig % közötti értékek valamelyikével jellemezhető,

Egy virág által 24 óra alatt termelt cukormennyi

ség a cukor ér ték /BEUTLER 1дзо/, A Is, táblázatból kitű

nik, hogy e téren a családon belül az egyes fajok között 

nagy eltérések vannak, Mig a Uicotiana tabacum 2,4-es 

értékkel áll az élen, a Datura tatula o,l-es cukorérté

ke nem figyelemreméltó»

A nektárprodukció virágzás alatti alakulását a vizs

gált fajok részletes jellemzésénél mind táblázatban, mind 

grafikus ábrázolással megadtam, A lóe táblázatban ezeket 

az adatokat abból a célból összesítettem, hogy a fajok 

elő-, zöm- és utóvirágzás alatti produkciós különbségei 

jól áttekinthetők legyenek«

»

1
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, táblázat: Solanaceae-fajok szekréció-szerinti

sorrendje

13

Átlag nektár/mg/virág/24 óra

12,74Nicotiana tabacum1.
Datura innoxia 8,ó2.

Datura stramonium 5,3З0

4,7lNicotiana rustica4.
Petunia atkinsiana 3*56

3Л2

5.
Lycium halimifolium 

Datura tatula 

Petunia hybrida 

Hyosciamus niger

ó.

3,077»

80 3,o

2,6990

Max,nektár/тд/virág/24 óra

» lp,l 3 

13,92 

11,4

Nicotiana tabacuml.

Petunia atkinsiana20

Datura stramoniumЗ0

Datura innoxia 9,24.
Nicotiana rustica 7,450

Datura tatula 6,9б.

6,1Petunia hybrida 

Hyosciamus niger 

Lycium halimi folium

70

6,08.

3,890

к



nektár/mg

20 .

15

I
10 .

Uj
to

II ril Ilii
5

I
Hyoscíamus

niger
Datura
iatula

Petunia
atkinsiana

Nicotiana
tabacum

Datura
stramonium Rgtunia

hybr/da
Lycium 

halimifolium
Nicotiana
rustica

Datura
innoxia

,ábrái A fajok nektárprodukciója /minimum-átlag-maximum/20
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Z4#táblázat: Solanaceae-fajok nektár cukor % 

szerinti sorrendje

Átlag cukor %/virág/24 óra 

4 8,00 

21,50 

21,35

l„ Petunia hybrida 

Datura stramonium

3, Petunia atkinsiana

4, Datura innoxia 

Lyciwn halimi folium

6, Nicotiana rustica 

Nicotiana tabacum

2,

20,90

20,805#
lg,92 

lg,27 

l9,oo

7-
8, Hyosciamus niger

Мах. ф cukor %/virág/24 óra

1, Petunia hybrida 

2t Petunia atkinsiana

54,00
I 28,20

Nicotiana rustica 25,803.
4, Nicotiana tabacum 25,33

Datura stramonium 25,005,

бф Lycium halimifolium 

7# Datura innoxia 

80 Hyosciamus niger 

Datura tatula

24,00

22,00

20, 00

8,009*

I
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Nicotiana
rustica

Hyosciomus
niger

Datura
innoxia

Datura
stramonium

Lycium 

hali mifolium
Nicotiana
tabacum

Petunia
hybrida

Petunia
atkinsiana

2I«ábra: A fajok nektárjának cukor százaléka
/minimum-átlад-maximum/



- l35 -

Z5* táblázat:

A Solanaceae család nektár termelő

fajainak cukor értéksorrendje

1, Nicotiana tabacum 

20 Datura innoxia 

3, Petunia hybrida 

40 Datura stramonium 

Nicotiana rustica

2,45 

1,79 

1,44 

1,13

o,935.
ó0 Petunia atkinsiana 

7. Lycium halimifolium 

80 Hyosciamus niger 

g. Datura tatula

0,70

o,6 4

o,53
I o,l5

>



ótI ő ио me z
áá szav

Faj nekt/ nekt/cukor
érték

nekt/cukor - 
érték

cukor- 
értékc % C %C % mgmg mg

1-9,4 o,432ó20,13 0,58372,1Lycium halimi folium 2,232,90,424220,2

11-9,3l8,ó1,87961-9,518,61-3,6 9,óTSlicotiana tabacum 3,59532,5444
Oo
Оч0,802l16,3 4,81,3040 23,9 o,9775TSlicotiana rustica 25,65,o8 4,9 I

18 0,48600,óg203,46Hyosciamus niger 2,6 2,7200,539220

0,16321-9,20,85o,866g2l,51,7 4,260,3655Datura stramonium 20,35

1,4 45171,862 8,50,17828,1 8,8Datura innoxia 22,522

0,7140o,8l8g2l,7 2,815,6Petunia atkinsiana 0,5506 25,53,73,5

ló, táblázat: A nektárprodukció alakulása a virágzás folyamán /Virág/ 24 óra/
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4,7,2, A vizsgált fajhők össz-_nektárprodukcióiának_megha-

tározása

A vizsgált fajok virágzást idő alatti ossz- nektár

produkciójának meghatározásához szükséges volt a tövenkén- 

ti virágszám a virágélettartam és a tövenkénti nektár terme

lés megállapítása. Az erre vonatkozó adatokat a ly, és 18, 

táblázat tartalmazza.

ly,sz, táblázat: A nektár termelő fajok tövenkénti 

virágszáma reprodukciós szakaszban

Át Lagos virágszám
elő- közép- utó

virágzás alatt

Ossz- 
virágszámFaj

1-5Petunia atkinsiana 

Petunia hybrida 

Nicotiana tabacum 

Nicotiana rustica 

Datura tatula 

Datura stramonium 

Hyosciamus niger 

Datura innoxia

zyóó 3
l о 8823

8 3934
lloó 32

l3 4035
18l2 3
1822 5
1-51I 2

iS, táblázat: A lágyszárú, egyéves fajok virágzást 

idő alatti produkciós sorrendje a tövenkénti 

összvirágszám és a virágok élettartama alapján

nektár/ mgF a j

1, Petunia atkinsiana
2, Petunia hybrida
3, Nicotiana tabacum
4, Nicotiana rustica
5, Datura tatula
ó, Hyosciamus niger 

Datura innoxia

8, Datura stramonium

491-2,5 

I320 

993, б 

450,1
I

168
1-45,20
I297.
95,4



Átla
gos 
nektái
mg/vi ‘-Qssz-
r ág/
24 ó.

Egy vi- 
~r ág Átlagos
élet- nektár 
tartai súly

mg/tő/

Termesz
tésnél al
kalmazott 

tő tá
volság

Hektáron•• Nektárproduk- 
kénti

tőszám virágzást idő/

Töven
kén-F aj ctyhektár/

mavirág..
szám /пар/ kg9

llo88g4pl2,5 IPetunia atkinsiana 2763,56 904742,2 904,730x305
l—>

ÜO
2I9780 2l9,7I0Ó5001320Petunia hybrida 88 0030x2053,o

1
2822t,612,74 28,228400Nicotiana tabacum 993, ó 70x50239

450,14,7l 282Ó0 28,262500Nicotiana rustica 40x4032 3

l18 2248,770x60Datura stramonium 2,22357295,45,3

l5Datura innoxia 8,6 I7Ó50I 129 2276,880x70 2,2

I2500 2I00looxSo16815,6Datura tatula 2,1ЗО

16,1I6I07,7lI0889145,26ISHyosciamus niger 2,69 30x303

1дл táblázat: A fajok ossz- nektárprodukciója a teljes virágzást idő alatt
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Mint azt az előbbi lg, táblázat mutatta, a tövenkén- 

ti összvirágszám és a virágonkénti nektárprodukció ismeré

tében - a termesztésnél alkalmazott tőtávolság figyelembe

vételével - meghatározható a hektáronkénti nektárprodukció• 

Az alábbi, 200 táblázat az élőbbekből kiindulva azt mutatja 

be, hogy - a nektárból keletkező mézet 8o %-os cukor tártál» 

münak feltételezve - a nagyüzemi méretekben termelt növé

nyek nektár termeléséből mennyi méz várható,

Látható, hogy a Petunia atkinsiana produkciós ered

ménye messze túlszárnyalja a többi vizsgált fajt, hasonló

képpen a Petunia hybrida is jó mézhozamot Ígér, Ezzel szem

ben a Datura fajok esetében a keletkező méz mennyisége el

hanyagolható.

’

20,táblázat: A virágzási idő alatti hektáronkénti 

nektárprodukció illetve ebből számított 

mézmennyiségI

nektár/kg méz/kg

Petunia atkinsiana 240,82 

l3l,7 

7,0X4 

ó,7ó

904,5

2X9,5Petunia hybrida

Nicotiana rustica 28,2

Nicotiana tabacum 28,2

15,9Hyosciamus niger 

Datura stramonium

3,77

2,2 o,59

Datura innoxia 2,2 o,57

>
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4,7*3» Összefüggések ci j^ek tár mirigy _mor föl ógi áfa Lana tómi áfa 

és a. produkció között

Az errevonatkozó eredmények - melyeket a 2I, táblá

zat tartalmaz - a következőképpen foglalhatók össze,

A nektármirigy mérete és a produkció között szoros korre

láció vq.n, a nagyobb mirigyek több nektárt termelnek, Ered

ményeim tehát megegyeznek HELDER /I958/, SHUEL /lgól/r 

LÜTTGE /Igól/ és hazai kutatók közül GULYÁS /I975/ eredmé

nyeivel, Megállapítottam továbbá, hogy a nagyobb mirigyek 

az ősibb, radiális szimmetriát mutatják, A mirigy mérete 

és szine között semmiféle párhuzam nem vonható, A szimmet

ria alapján fejlettebbnek mondott nektáriumok kevesebbet 

szecernálnak, mint az ősibb típusok. Ez utóbbi megállapí

tás azonban elegendő számú vizsgálat hiányában csak fenn

tartással fogadható el,

A nektáriumok szállítónyalábbal való ellátottsága 

mindig döntő szempont a fajok közötti produkciós eltérések 

megértésénél, A 2I, táblázat alapján jól nyomon követhető, 

hogy az általam vizsgált fajoknál a nyalábok jelenléte ho

gyan befolyásolja a nektár koncentrációját. Eredményeim 

nem minden esetben esnek egybe AGTHE /I95I/, BEUTLER /I953/, 

FREI /I955/ azon megállapításaival, miszerint a háncsnya

lábos mirigyek koncentrált, a fanyalábosok pedig hig nek

tárt produkálnak, A Petunia atkinsiana háncsnyalábbal bíró 

mirigye valóban koncentráltabb szekrétumot választ ki, de 

ez йети -mondható el az ugyancsak háncsnyalábos Uicotiana ta- 

bacumról, A Petunia hybrida magas cukortartalmú nektárkivá

lasztásának meg indoklásához további vizsgálatok szükségesek.

»



A nekbá
rium szi-

Nektár
Мд/
virág/ 
24 óra

Nyalá

bok

Szim- Area- Cukor-
érték

F a j
Cukor %metria szorzatne

halvány- 
sárga

-*
1/7974fa-háncsradiális 8,6455822Datura innoxia 20 ,g

\
1halvány

narancs-
sárga

Г-*
Nicotiana tabacum lg ,212,74radiális háncs407875 2,4549 I—J

I

korall
piros 19,94/ 7I373781radiális о,дз82Nicotiana rustica

okker
sárga 2l,328927! háncsPetunia atkinsiana 0,76003,5bassz,

halvány
narancs-

sárga

nincsPetunia hybrida zygomorf I5424S 1,440048adat

Összefüggések a nektármirigyek morfológiája, anatómiája és a 

nektárprodukció között

2It táblázat :
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4,7,4, A pa^rikafaj_ták noktár termelésénél_kap2Í£

eredmények értékelése

A nektárprodukciómérés eredményei igen meglepőek 

voltak, a kísérletbe bevont I4 paprikafajta közül 

megvizsgált virágok nagy száma, az eltérő talajminőségü 

területek és a különböző napszakban való mérés ellenére - 

mindössze 4-nél sikerült nektárprodukciót mérnem, Az 

alábbi 2II táblázat az ezekre vonatkozó eredményeket tar

talmazza, E négy fajta mindegyike a szabadföldi termesz- 

tésüek közül került ki, az üvegházi példányokon a pro

dukciómérés eredménytelen volt, A nektárt kiválasztó fa

jok között egyaránt voltak fűszerpaprikák /Cseresznye- 

alakú, Feieromi/ és étkezési paprika faj ták is /Bocskor, 

Cecei/,

- a

2I, táblázat: A paprikafajták nektárprodukciója
Ш

Nektár/mg/
virág/24 ó

Cukor
érték

Faj t a Cukor %

181,9Cseresznyealakú
Cecei
Bocskor
Feferomi

0,3420 

0,3990 

o,ll5l 
0,0630

2l1,9
23o, 44
2lo,3

Még a legtöbb nektárt termelő fajták produkciós ér

tékei is messze alatta maradnak a többi Solanaceae-fajnál 

kapott eredményeknek, Az 1 mg alatti értékek pedig olyan 

jel ént éktelen mennyiséget képviselnek, hogy elhanyagolha

tóak, Érdekes, hogy a legtöményebb szekrétumot éppen egy 

ilyen fajtánál, a Bocskor-nál észleltem, melynek cukor

százaléka 23 % volt.

>

Ц SZEGED -
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Nektár/ 
mg/ 

virág/
24 óra

a Nyaláb 

ellá

tott ság

cukor - 

érték
Alak- Area-cu- 

kor
nektá-Szim-

metria
Faj ta

típus пит
színe

szorzatо/
/0 мг

zygo- 

mor f
Cseresznye alakú 1,9 18 1. 03077,1-30,3420 sárga

1

okker
sárga

radi
ális

Oj
1,9 21Cecei ^ •, 2 „0,3990 78477,47 1

radi
ális

4757^,0 sárgao, U5IBocskor 4*23o,44

vilá
gos
zöld

zygo- 

mo rí
I22lFeféromi • / П7307,910,0630o,3 H-F
22.,

23.

22• táblázat: Összefüggések a paprikái ajták nektáriummorfológiája,

és a nektárprodukció között

anatómiája
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4*7#5# Összefüggések a gagrikafaiták^nektáriumának 

mór fológiáj_aí anatómiáj_a_és~a_nek tár produk

ció között

Az idevonatkozó adatokat a 22, táblázatban fog

laltam össze. Az eredmények értékelése során nem si

került szabályszerű összefüggést találni a morfológia, 

anatómia és a nektárprodukció között.

4,7,ő, A paprika nektár termelésére^vonatkozó^eredmények

magyarázata

A kapott produkciós eredmények értékeléséhez fi

gyelembe kell venni a nektárkiválasztást befolyásoló 

külső környezeti tényezőket,

Először a kísérlet helyéről vett talajminták vizs

gálati eredményeit hasonlítottam össze az irodalomból is

mert, a paprika talaj igényére vonatkozó adatokkal, /Mint 

arra a 2,2, fejezetben utaltam, a paprika nektár termelé

sével kapcsolatos vizsgálatok 4 különböző helyen folytak, 

Ezekből 3 szabadföldi és 1 üvegházi kísérlet volt/,

A paprika a talaj mésztárt almára KREYBIG /1963/ sze

rint nem érzékeny, sőt mészkedvelő növény, A talajvizsgá

lati eredmények /3,táblázat/ azt mutatják, hogy a kísérlet 

talajai gyengén ill, közepesen karbonátosak voltak, Szin

tén KREYBIG-től /19Ő3/ tudjuk azt is, hogy a jó paprika

talajok gyengén lúgos kémhatásuak - a vizsgált talajok 

/1 kivétellel /e kívánalomnak is deget tettek. Egyedül a 

talaj kötöttsége /vályog, agyagos vályog/ volt az, mely 

nem kedvezett a paprika optimális fejlődésének,

»

I
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Minthogy a növény vízzel való ellátottsága és nek

társzekréciója között szoros kapcsolat van, célszerűnek 

látszik a talajminőség és a párologtatás kapcsolatának 

vizsgálata, SOMOS és SÓVÁNY /I964/ eltérő talajtípusokon 

vizsgálták a különböző paprikafajták transzspirációs há

nyadosát , s megállapították, hogy a talaj szerkezetének, 

vázalkotóinak nincs jelentősége a transzspirációs hányados 

alakulásában, A kapott különbségeket az egyes fajták ta

lajjal szembeni nagyobb érzékenységével magyarázták, Az 

általuk vizsgált fajták közt volt a "Cecei" is, melynek 

transzspirációs együtthatója a legkisebb eltérést mutatta 

a különböző talajokon, Valószínűleg ezzel a stabil víz

háztartással magyarázható, hogy e fajta egyike volt azok

nak, melyeknél nektárkiválasztást észleltem.

Az előbbiekből megállapítható, hogy a talaj össze

tétele kötött, szerkezete nem lehetett egyedüli okaannak, 

hogy a paprikafajtáknak csak elenyészően kis hányada 

produkált nektárt.

Célszerűnek látszott tehát a továbbiakban a paprika 

vízigényét és vízgazdálkodását felülvizsgálni. Irodalmi 

adatok szerint /OBERMAYER-MÁNDY-BENEDEK I955/ a fűszer

paprika optimális termesztéséhez a legkritikusabbnak 

mondható junius, julius hónapokban 45-60 mm csapadék 

szükséges, az étkezési fajták vízigénye még ennél is na

gyobb, Az öntözéssel alkalmanként kijuttatott vízmennyi

ség 25-30 mm csapadékkal volt egyenértékű, ez - az iro

dalmi adatokkal való összehasonlítás alapján - elegendő 

a paprika vízigényének kielégítésére. Az öntözés azonban 

nem bizonyult eredményesnek, a virágok továbbra sem tér-

»

I
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meltek nektárt, vagy csak nagyon keveset, Д növények 

lombozata mindvégig haragoszöld maradt, ami OBERUAYER,

MÁNDY és BENEDEK /1955/ szerint vízhiányra utal*

Tehát a talajban elegendő vízmennyiség állt ren

delkezésre , a növények azonban ezt valamilyen oknál fog

va nem tudták felvenni, úgynevezett fiziológiai száraz

ságban szenvedtek, /PÁLF1 lgó8/0 Ezt előidézheti a talaj 

kötöttsége, alacsony hőmérséklete, a talajvíz nagy sótar

talma, valamint az öntözővíz keménysége,

Az öntözővíz kémiai analízise 8-I4 értékek közé 

eső német keménységi fokot állapított meg, tehát az öntö

zés közepesen kemény, illetve meglehetősen kemény vízzel 

történt. Tehát a vízvizsgálati eredmények is azt a fel- 

tételezést támasztották alá, hogy az öntözővízben oldot- 

tan jelenlévő nagy mennyiségű kalcium- és magnéziumsó 

miatt meglehetősen kemény volt az öntözővíz, s hiába állt 

elegendő mennyiségben rendelkezésre, a magas sókoncent

ráció miatt a növények számára nem volt felvehető,

A vízhiány kimutatására szolgáló prolinpróba /PÁLFI 

lgó8/ eredményeit a 23, táblázat tartalmazza. Ebből ki

tűnik, hogy a mérhető nektárprodukciójи - a táblázatban 

aláhúzással jelölt - fajták: a Cseresznyealaku, Cecei, 

Bocskor, és Feferomi leveleiből kivont aminosavkinatok 

az izatin indikátorral való reakciójukkor csak enyhe víz

hiányra /Cseresznyealaku, Feferomi/, illetve jó vizellá- 

tottságra /Cecei, Bocskor/ utaltak, Nem véletlen tehát, 

hogy éppen ezek a fajták voltak képesek nektár szekrécióra.

§

I



az izatin 
indikátor 
szine

sárga
alappal zöld

barnás
rózsaszín

zöldeskékintenzív kéksötétkék

a vízhi
ány
mér téke

enyhe,lappan
gó vízhiány

kiseebb, de 
rendszeres víz
hiány

közepes
vízhiány

egész kevés 
prolir

erős vízhiány

Szentesi Г, 11*Cserenyealaku II*
Szentesi fehér I, 

Cecei II, 
Feferomi I, 
Feferomi 11,

Kocsolai I *Tőrhüvely I* 

Rekord II* 

Paradicsom- 

alakú I*

Tőrhüvely I1I 
Kocsolai 1I, Cecei 1Kocsolai II* 

Párizsi sárga I, 

Párizsi sárga II* 

Szentesi piacos I* 

Szentesi 

Góliát
Cseresznyealaku 

Rekord I * 

Kosszarvu I* 

Kosszarvu II* 

Fiosszu erős

Bocskor I*
Bocskor 11 * I

r-J

NJ
I I I

mérhető nektárprodukció:

23ttáblázat: Prolin-próba vízhiány kimutatására
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A szecevnáló fajták által termelt nektármenny is éget, 

annak cukorértékét és cukor százalékát összehasonlítva a 

prolin-próba során kapott eredményekkel az állapítható 

meg, hogy az egész kevés prolint tartalmazó fajták - 

vagyis a vízhiányban nem szenvedők - vannak a cukor száza

lékot illetően az első helyen* A jó vizellátottság, иду 

tűnik, neini a nektár felhígulását vonja maga után, ellen

kezőleg: a kiegyensúlyozott vízháztartás képezi az alap

ját a koncentráltabb - értékesebb - nektár termelésének* 

Az összehasonlításból kitűnik továbbá az is, hogy a 

Cseresznyepaprikánál az enyhe vízhiány nem gátolja a 

nektár^álasztást, az itt mért l,g mg/virág/24 óra pro

dukciós érték megégyezik a vízhiányban nem szenvedő Cecei 

fajtánál kapott értékkel,

Az eddigiekben részben a talaj kötöttségével,rész

ben az öntözővíz magas sókoncentrációjával magyaráztam 

a paprikafaj ták csekély nektárprodukcióját* Ezek mellett 

a produkciómérés gyakori eredménytelensége feltételezhe

tően még két okra vezethető vissza*

Az egyik KORMOS А948/ és OBERMAYER-MÁNDY-BENEDEK 

/1955/virágbiológiai megfigyelésein alapszik, miszerint 

a paprika virágát a méheken, poszméheken kívül több apró 

rovar is felkeresi: tripszek, virágpoloskák* Ezek l mm- 

nél kisebbek, tehát a virágok lekötéséhez használt háló 

lyukain szabadon ki- és be közlekedhetnek* Magam is meg

figyeltem, hogy a nektárt nem termelő fajták virágjainak 

mintegy 50 %-ában előfordultak ilyen kis rovarok a mag

ház aljánál, a nektármirigy közelében* Meghatározás után

ezek Anthocoris nemorosum virágpoloskának bizonyultak, 

melyek a növények, virágok nedveinek kiszivogatásával

B>

>
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nyerik táplálékukat, jelen esetben feltehetőleg nektár

falóként voltak jelen a virágban,

A kevésszámú eredményes produkciómérés további ma

gyarázata lehet az is, hogy a kiválasztott nektár read- 

szorbeálódott, Ezt a jelenséget BONNIER /187g/, RADTKE 

/I926/, ВОЕТ I US /I948/, AGTHE /195I/ és SHUEL /I959/, 

irta le. Az előbbi feltételezés beigazolására célszerű 

lenne az általuk alkalmazott fluoreszceines módszert a 

paprikánál is alkalmazni.

Ha ez utóbbi két feltételezést lehetségesnek 

tartjuk, előfordulhatott, hogy az általam vizsgált faj

ták közül nemcsak négynek, hanem többnek volt szevernáló 

nektáriuma, de ezekben a keletkező - nyilvánvalóan nem 

nagy mennyiségű - nektárt a viráglakó rovarok elfogyasz

tották, vagy az readszorbeálódott.

Mint azt a 2,2, fejezetben már említettem a papri

kafajták nektárprodukcióját üvegházban is vizsgáltam. 

Ennek a kísérletnek ellenőrző szerepet szántam, beállí

tására akkor került sor, amikor a szabadföldi - előzőek

ben tárgyalt - fajták nektár szekréciója elégtelennek bi

zonyult, Célom az volt, hogy megállapítsam, vajon mester

séges körülmények között lehet-e olyan feltételeket te

remteni, amelyek mellett mérhető nektár termeléssel szá

molhatunk, Az eredmény itt is negativ lett, egyetlen 

esetben sem sikerült nektárkiválasztást mérnem, annak 

ellenére, hogy a levegő páratartalma 100 %-os volt és 

a 25°G—os hőmérséklet is kedvező környezeti feltételként 

jellemezhető. Mivel itt a talaj laza, humuszos volt /5,

»

»

sz, talajminta/ és az öntözés lágy vízzel történt, igen
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nehéz annak megindoklásaf hogy a paprikák mégsem termel

tek nektárt4 Fel tételezéseimet a következőkben foglalom 

össze, Mint azt az előbbiekben már említettem, a kísérlet 

e részének beállítására julius végén került sor, a papri

kák október végén kezdtek csak virágozni. Bár nappal az 

üvegházban optimális körülmények uralkodtak, az éjszakai 

lehűlést, a fényhiányt, stb, megsínylették a növények, Nem 

érték el a fajtára jellemző tőmagasságot, kevesebb levelet 

és virágot hoztak, Ezek alapján érthető, hogy nektárt sem 

termeltek.

4,8, A vizsgált f^2.ok_méhészeti_érteke

A virágok "mézelő-értéke" Gulyás /Igóy/ szerint a 

következő tényezők figyelembevételével állapítható meg:

- a méhek számára kedvező virágszerkezet

- nagy nektárium háncs, vagy fa-háncs összetételű 

nyalábokkal

- nagy mennyiségű nektár magas cukor értékkel

- területegységenként maghs virágszám

»

A Solanaceae család általam vizsgált fajai a fenti 

szempontok szerint a következőképpen jellemezhetők:

- A pártacsőméretek /hosszúság,szélesség/ alapján 

csak a paprika virága alkalmas arra,hogy belőle a méh a 

nektárt kiszívja, A többi fajnál a hosszú pártacső ebben 

akadályt jelent. Számos esetben azonban a méh számára a 

nektár mégis hozzáférhetővé válik: magas légnedvesség 

esetén a nektár felhígul és felemelkedik a pártacsőben;
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csüngő helyzetű virágnál kifolyik a pártacső peremére, 

illetve a poszméh rágóival megnyitja a pártacsövet a 

nektárium mellett, s igy a mézelő méh is hozzáfér ahhoz, 

- A Solanaceae család legtöbb fajára nagyméretű 

- sokszor szabad szemmel is jól látható - nektármirigy 

jellemzőt Különösen nagyméretű nektáriuma van a Datura 

innoxiának és a Nicotiana faj oknak, Az előbbi fa-háncs 

összetételű nyalábbal, a Nicotiana tabacum illetve a 

Petunia atkinsiana háncselemekből álló nyalábbal rendel

kezik, A vizsgált paprikafaj ták közül csak a Feferominál 

és a Hegyes erős fajtánál nyalábozott /háncs-fa/ a nek

tárium.

- A virágonként l nap alatt termelt nektármennyi

ség tekintetében a Nicotiana tabacum és a Datura fajok 

produkciója figyelemreméltó,

- A tövenkénti összvirágszámot tekintve azonban

a Petunia fajoktól várható a legjelentősebb nektármeny- 

nyiség. Ez utóbbiak jelentőségét magas cukor százalékuk 

miatt /Petunia hybrida: 48 %/ külön is ki kell emelni, 

Mig a Petunia hybrida nektárjának magas cukor százaléká

val hivja magára a figyelmet, a Petunia atkinsiana a 

teljes virágzást idő alatti tövenkénti 4912,5 mg nektár 

termelésével áll a fajok produkciós sorrendjének élén. 

Ebből a nektármennyiségből hektáronként 240 kg jóminő- 

ségü méz keletkezése várható. Ahol magtermelés céljából 

e fajt nagy tömegben vetik fértékes nektárjáért érdemes 

a méhészeknek vándor ölniük,Az előbbinek jóval alattama- 

rad. a Petunia hybrida I3I kg méz hektár értéke, de igy

»

többszöröse a szintén jó mézelőnek tartott Nicotianais
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tabacumnál számitott 6*7 kg/hektár mézmennyiségnek^

A Nicotiana rusticára vonatkozó 7,0 kg méz/hektár is 

figyelemreméltó, a Datura fajok azonban - elsősorban 

tövenkénti kis virágszámuk, illetve a Hyosciamus - 

alacsony produkciós értékük miatt kevésbé említésre 

méltóak0

ш

ь
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ÖSSZE FOGLALÁS5ф

1/ Az automorf nektármirigyek a magház alját gyürüalak- 

ban veszikkörül' Ez a gyűrű leggyakrabban radiális, 

néhány fajnál zygomorff egy esetben pedig asszimet- 

rikus felépítésű.

2/ A nektáriimok színe változatos: zöld, piros, fehér 

lehet. A mirigyek alakja és színe között nem sike

rült egyértelmű összefüggést találni.

3/ A mirigyek mérete hosszúságban 283-I070 u-ig, széles

sége pedig 125-502 ju-ig terjedj A családon belül 

legnagyobb nektáriuma a Datura innoxiának, legkisebb 

mirigye a Paradicsomalaku paprikafajtának van0 A na

gyobb mirigyek radiális szimmetriájuak0 A fajták 

között lo-szeres méretbeli eltérés is található.»

4/ A nektármirigyek szöveti szerkezete általában mege

gyezik az automorf florális nektáriumok felépítésé

vel . Az epidermisz egysejtrétegü, gyakran mamillá- 

zott, A nektár magános és ikersztómákon keresztül 

jut a felszínre. Az egyes fajok, fajták mirigyei 

elsősorban a glanduláris szövet vastagságában tér

nek el egymástól /5-20 sejtsor/. A nektáriumparenchi- 

mában a vizsgált fajok 2ó %-ánál vezetőnyalábok 

futnak, A többinél a mirigyek nyaláb nélküliek.

5/ A vizsgált fajok közül tövenként a legtöbb nektárt 

a Petunia atkinsiana és Petunia hybrida fajok ter- 

melik0 Legkevesebbet produkáltak a Datura fajok.

A paprikafajták közül lo-nél nem sikerült nektár-

I
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szekréciót mérni,

A legnagyobb cukorkoncentrációju /48 %/ nektárt a 

Petunia hybrida faj termelte.

6/ A virágok pártacsöveinek méretei = hosszúság 8,7 - 

lóo mm, szélesség = 3-24 mm között változik, Ezért 

a Solanaceae család fajainak virágai a mézelő méh 

nektárgyüjtésére kevésbé alkalmasak,

7/ A tövenkénti virágszámot, a termesztés mértékét és 

a pártacső adatait figyelembevéve a Nicotiana 

tabacum és a Petunia fajok tekinthetők a legjobb 

mézelő fajoknak, A paprikafajták közül nektárter

melésével csak a Cecei és a Cseresznyealaku fajta 

emelhető ki.

I
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I«tábla:

N1 СОТIANA TABACUM L, = /Muskotály dohány/

lt Magház, alján hullámos gyűrű formájú 

nektáriummal

N m = nektár---- mirigy

N = 30 x

20 A magház radiális hosszmetszete 

Nm= nektármirigy

N = 30 x

m

i
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I I„tábla:

N1 СОТ I ANA RIAS TI CA L. /Kapadohány/

lt A magház radiális hosszmetszete 

Nm = nektármirigy 

N = 70 x

2# A virág hosszmetszete /GULYÁS nyomán/ 

P - porzó

T = pártacső falának trichomái 

M = magház 

Nm= nektárivan 

3, A virág hosszmetszete 

Nm = nektármirigy 

N = 30 x

«

I
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Ill,tábla:

DATURA TATULA L,

1, Magház, alján széles gyűrű formájú 

nektáriummal

Nm = nektármirigy 

N = 30 x

2, Sűrűn trichómázott magház, alján 

nektáriummal

Nm = nektármirigy 

N = 30 x
fl

3, Nektármirigy radiális hosszmetszete 

N = lőo x
4, A magház radiális hosszmetszete nektá~ 

riummal

Nm = nektármirigy

N = 30 x

(
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IVф tábla:

DATURA ARBOREA

1Ф Hosszú, megnyúlt magház, alján kiemel

kedő nektáriummal 

Hm = nektármirigy

N = 30 x

2Л A magház radiális hosszmetszete 

nektármiriggyel 

Hm = nektármirigy

H = 30 x «

i





V, tábla:

HYOSCIAMUS NIGER L# /Beléndek/

1* Magház, alsó felén nektáriimmal

Nm = nektármirigy

N = 30 x

2, A magház radiális hosszmetszete

Nm = nektármirigy

N = 70 x

I
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VI e tábla:

LYCl UM HALI MI FOLIUM MILLф /ördögcérna/

I« A virág habitusa 

N = 30 x

2ф A virág radiális hosszmetszete 

N = 30 X

3# Termő, alján epimorí nektáriummal 

N = 420 x

4, A termő radiális hosszmetszete 

Nm = nektármirigy 

N = lóo x

9
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VII, tábla;

PETUNIA ATKINS IANA DON, "HÍMMÉLRÖSCHEN"

/Tölcsérke/

1, A termő radiális hosszmetszete alsó 

részén az asszimetrikus nektárivmmal

Nm = nektármirigy 

N = lőo x

2, A magház alsó része nektárivmmal 

Nm = nektármirigy

N = 400 x
в

I
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VIII* tábla:

PETUNIA HYBRIDA VILM. "GRANDI FLORA NANA"

1* A magház habitusa0 A nektár ivóm zy gomorf, 

nyúlványai a termőlevelek összenövése 

mentén felemelkednek

Nm = nektármirigy 

N = lóo x

2* A zygomo rí nektár ivón' el ölnézetben 

Nm = nektármirigy

9N = 70 X

3* A magház radiális hosszmetszete nektá- 

riummal

Nm =nektármirigy 

N = lóo x

I
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1ХЛtábla;

CAPSICUM ANNUUM L. /Paprikafajták/

l. "Hosszú erős" termője radiális 

szimmetriájú nektáriummal

2, "Feíeromi" termő, zygomorf tipusu 

néktáriimmal

"Párizsi sárga" termő, zygomorf 

szimmetriájú nektármiriggyel 

"Rekord" termője, radiális szimmet- 

riáju nektáriummal

■'■.34

4ф

Ш
Hm = nektármirigy

N = 30 x

i
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X*tábla:

CAPSICUM AmUUM L, /Paprikafajták II*/

"Bocskor" termő radiális szimmetriájú 

nektármiriggyel

"Cecei" termő, radiális tipusu 

nektáriummal

"Tőrhüvely" termő, zygomorí szimmet- 

riáju nektármiriggyel

"Kosszarvu" termő, zygomorí tipusu 

nektáriummal

I.

2*

3#

4*

Nm = nektármirigy
Ш

N = 30 X

Í
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XI,tábla:

CAPSICUM ANNUUM L. /Paprika fa j tájz III,/

"Szentesi fehér" termő, zygomorf 

szimmetriájú nektármiriggyel

l.

2. "Szentesi fehér" termőjénél ifeerbi- 

beszál is előfordulhat

"Góliát" termő zygomorf nektáriunimal3.

4, "Szentesi piacos" termő, zygomorf 

szimmetriájú nektáriummal

Nm = nektármirigy Ш

N = 3 О X

.

t



% rí
- cr ö



XlI.tábla:

N1 СОТIANA ТАБАСЫМ L, /Muskotály dohány/

l, Mamillák az epidermiszen

N = 450 x

2. A nektárium felszínéről levált 

epidermisz

N = 300 x

3. A nektárium mamillázott epidermisze

N = 300 x

4. Mamillázott felszinü nektármirigy

N = 90 x I
5, A magház alsó részének radiális 

hosszmetszete a nektáriummal

I
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XIll,tábla :

N1 СОТIANA RUSTI CA L, /Kapadohány/

l. A nektárium radiális hosszmetszete

N = go x

2. A magház falában a nektárium-

parenchima mellett futó hadrocent- 

rikus nyaláb keresztmetszete

N = go x

3. A hadrocentrikus nyaláb ke resztmet

szete

N = 300 x

4





XIV,tábla:

DATURA INNOXIA MILL, /Mételmaszlag/

I, A nektármirigy radiális hosszmetszete, 

felületén txichómákkal.

N = go x

2. Többsejtű fedőszörök a néktárivom 

epidermiszén

N = 420 x

3, Tanninkristályok a nektárium- 

parenchimában

N = 420 x

4, Az automorf nektármirigy:: radiális 

hosszmetszete háncs- és faelemekkel
4

N = go x

«
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XV.tábla:

PETUNIA ATKI NS IANA DON. "HIMMELRÖSCHEN"

Az asszimetrikus nektárium rövidebb1,
oldalának radiális hosszmetszete

N = 90 x

Asszimetrikus nektárium hosszabb, ol-'2.

dalának radiális hosszmetszete

N = 90 X

Az epidermisz szintjéből kiemelkedő3>

sztóma

N =420 X
«

Erősen sztőmatizált nektárium-epider- 

misz részlet
4»

N = 300 X

A jól fejlett automorf nektármirigy 

radiális hosszmetszete

5.

N = 300 X

I





XVI,tábla:

CAPSICUM ANNUUM L. /nektárium szövettana/

1, Sztóma a nektárium epidermiszsejtjei 

között

N = 420 x

2. Gázcserenyilás felülnézetben

N = 420 x

3. Sok paprikafajta nektóriumában tannin 

található

N = 420 X

4. Uektármirigy radiális hosszmetszete 

a paprikafajták nektáriumának álta

lános jellemzéséhez

N = 300 x

4



ÖrO
**

1
Л

*
4->

Ш
Ш—# 

T" 
r

^
 

>
>

*
*
v
 

*
“

*
- 

^k. 
*

x
t

ftr
 ■ 

■ 
".'•

 V
 ■ 

■ 
|Ш

„
 

Ш
-
 

'•'■
 

/й
Ш

S&5i



XVI I,tábla:

CAPSICUM ANNUUM L.

Paprikafajták nektáriumszerkezete l.

I, "Cseresznyealaku" nektárium hm N = go x

2, "Bocskor" nektárium hm N = go x

"Javított cecei" nektárium hm N = go x3.

4, "Hosszúkás" nektárium hm N = go x

«

4
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XVI 11.tábla:

capsicum ännuum l.

Paprika faj ták nektáriumszerkezete II.

1. "Cecei édes" nektárium hm. N = go x

2. "Szentesi fehér" nektárium hm N = go x

3. "Cecei" nektárium hm N = go x

"Pötörke" nektárium hm N = go x4.

4
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