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Ket tõ, a tûz el ha lás sal szem ben fo gé kony és egy to le ráns al ma faj ta vi rá ga i nak nek -
tár-szek ré ci ó ját vizs gál tuk több na pon ke resz tül az Újfehértói GyKSz Kht. gyü möl csö sé -
ben. Ez zel pár hu za mo san el len õr zött hõ mér sék let és pá ra tar ta lom mel lett, in ku bá ci ós
do bo zok ban is mér tük a vi rá gok nek tár pro duk ci ó ját.  

Sza bad föl dön, az elõ zõ évek hez ha son ló an a 2005. év ben is azt fi gyel tük meg a to le ráns
Freedom al ma faj ta vi rá ga i ban, hogy a nek tár szek ré ció ké sõn, csak a pol len ki szó rás fá zi -
sá ban, a vizs gá lat 3. nap ján in dult be, de csak a vi rá gok egy ré szé ben. A vi rá gok akár 1 hé -
ten át a bim bó, fes lõ bim bó, il let ve en nél a faj tá nál gya ko ri ex po nált bi bés vagy pollinációs 
kam ra fá zis ban ma rad hat nak. A vi rág ki nyí lá sát il let ve a por tok ok fel nyí lá sát meg elõ zõ en 
nek tár nem ter me lõ dik a vi rá gok ban. Így te hát, bár a bak té ri u mok bi bén való meg te le pe -
dé sé re hosszabb idõ áll ren del ke zés re, a vi rág zárt sá ga és a nek tár hi á nya mi att (csak a
bibe szek ré tu ma ad hat kö ze get a bak té ri um sza po ro dá sá hoz) még sem áll fenn a fer tõ zés
ve szé lye. A pol len ki szó rás ide jé re, ami kor már ke vés nek tár is található a virágokban, a
bibe legtöbbször már nem receptív, a felszíne pusztulásnak indul.

A fo gé kony Idared és Sampion faj tá nál a nek tár szek ré ció már a vizs gá lat 2. nap ján mér he -
tõ volt, ta lál tunk szek ré tu mot a fes lõ bim bó ban, a ki nyílt fi a tal vi rág ban, va la mint a pol -
len ki szó ró és az összes por tok ját fel nyi tott vi rág ban is. A bak té ri u mok ezek nél a faj ták nál
te hát már a vi rág nyí lás kez de tén ta lál nak táp kö ze get szaporodásukhoz.

A vi rá gon ként mér he tõ szek ré tum mennyi sé gé ben és ref rak ci ó já ban je len tõs kü lönb sé get 
nem ta pasz tal tunk az egyes faj ták kö zött. Egy-egy faj ta át la gos nek tár ter me lé sét te kint ve a 
vizs gá lat 2. és 4. nap ján az Idared vi rá ga i ban volt a leg több szek ré tum, a Freedom-ban pe -
dig a leg ke ve sebb, a vizs gá lat 3. nap ján vi szont ép pen for dí tott ten den cia volt meg fi gyel -
he tõ. A nek tár ref rak ci ó ja a vi rág zás elõ re ha lad tá val rend sze rint nõtt, valamennyi 
fajtánál. 

Az in ku bá ci ós kí sér let ben min den faj tá nál megfigyelthetõ volt, hogy a vi rág za ton be lül az
ol dal vi rá gok ban ke ve sebb és hí gabb nek tár ter me lõ dött, mint a kö zép sõ  (csú csi) vi rá gok -
ban. A faj tá kat össze ha son lít va azt ta pasz tal tuk, hogy a vi rág za ton be lül csú csi hely ze tû
vi rá gok ban az Idared – Sampion – Freedom sor rend ben nõtt a nek tár mennyi sé ge és csök -
kent a ref rak ció, míg az ol dal vi rá gok ban Sampion – Idared – Freedom volt a sor rend. Te -
hát a fo gé kony faj ták vi rá gai az ál lan dó an ma gas pá ra tar ta lom és hõ mér sék let mel lett
ke ve sebb és tö mé nyebb nek tárt, a to le ráns fajta virágai több és hígabb nektárt termeltek.

A fen ti meg fi gye lé sek el len tét ben áll nak a 2005. és a ko ráb bi évek ben, a te re pen vég zett
vizs gá la tok ta pasz ta la ta i val, mi sze rint a to le ráns faj ta vi rá ga i ban ke ve sebb és tö mé nyebb
nek tár ta lál ha tó, ami ke vés bé ked ve zõ a bak té ri um szá má ra. Ugyan ak kor fon tos fi gye -
lem be ven ni, hogy sza bad föl dön a Freedom faj ta rend sze rint ké sõb bi vi rág zá sú, mint a
Sampion és az Idared. A né hány nap pal ké sõbb re to ló dó vi rág zás ide jén a hõ mér sék let
gyak ran ma ga sabb, ami együtt jár a nektár töménységének növekedéséveldésével. 


