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Al ma ter mé sû gyü möl csök faj ta ku ta tá sa:
Fõ cél ja a ter mesz tés szá má ra olyan faj ták aján lá sa, me lyek a ha zai kör nye ze ti fel té te lek
mel lett biz ton sá go san te rem nek, gyü möl csük jól tá rol ha tó és ér té ke sít he tõ. A 200 faj ta,
181 hib rid rész le tes vizs gá la ta le he tõ vé te szi a faj ta aján lá sok meg ala po zá sát.

Egyes fel hasz ná lá si cé lok nak meg fe le lõ meggy faj ták elõ ál lí tá sa:
A táj sze lek ció foly ta tá sa ként be gyûj tött vál to za tok ér té ke lé sé nek ered mé nye ként újabb
faj ta je löl tek ter mesz tés be ál lí tá sa ter vez he tõ. A vizs gált 20 faj ta je lölt és -változat
fenológiai jel lem zé se, a ter mé ke nyü lé si vi szo nya i nak tisz tá zá sa, ter mõ ké pes ség ének fel -
mé ré se és a gyü mölcs hasz no sít ha tó sá gá nak meg ha tá ro zá sa után újabb faj ta be je len té sek
vár ha tók.

A ter mõ táj ba jól il leszt he tõ kösz mé te faj ták és ala nyok elõ ál lí tá sa:
A több mint 60 faj ta je löl tet, -változatot ma gá ba fog la ló alany- és faj ta kí sér let ér té ke lé se
után vá lik is mert té a ter mesz té si ér té kük. A tüs két len vagy ke vés tüs ké jû, a liszt har mat -
nak el len ál ló és pi a ci igé nye ket ki elé gí tõ faj ták elõ ál lí tá sa ér de ké ben in dí tott ne me sí té si
prog ram foly ta tá sa ként kb. 2000 ma gonc ér té ke lé se kez dõ dött el.

Faj ta ku ta tá si te vé keny sé günk ered mé nye ként az ál la mi lag el is mert al ma faj ták 72%-a, 
a birs-, nas po lya- és kösz mé te faj ták 100%-a az ál lo má sunk tu laj do na. Há rom meggy faj -
tánk adja az or szá gos sza po rí tás kö zel 60%-át. A 2005. év ben ál la mi el is me rés ben ré sze -
sült 4 ko ráb ban be je len tett al ma faj ta és egy al ma alany. Az FVM meg bí zá sa alap ján 74
gyü mölcs faj ta faj ta fenn tar tá sa fo lya ma tos fel ada tun kat ké pe zi.  

Gén va gyon meg õr zé se:
Fel ada ta az ál lo más te rü le tén ta lál ha tó 958 al ma faj ta, 181 alma hib rid, 467 kör te faj ta, 77
birs- ás 30 nas po lya faj ta, va la mint 88 meggy- és 46 kösz mé te faj ta (össze sen: 1847 faj ta)
meg õr zé se, fenn tar tá sa. Fo lya ma to san kar ban tart juk a nem zet kö zi kö te le zett sé gek bõl
adó dó adat fel vé te le zé si és nyil ván tar tá si rend szert (min den té tel rõl 38 ada tot ve szünk
fel). Az ada ta ink, ill. a faj ták hoz zá fér he tõ sé get min den ér dek lõ dõ szá má ra biz to sít juk.

Bi o ló gi ai ala pok la bo ra tó ri u ma:
A 2 hek tár be ke rí tett te rü le ten 8 db izolátorház, va la mint üveg ház és la bo ra tó ri u mi épü let
ta lál ha tó. A la bo ra tó ri um ban ví rus men te sí tés, mikroszaporítás, to váb bá bá zis anyag elõ -
ál lí tás és meg õr zés fo lyik. A mun kát biz ton sá go sab bá és gyor sab bá te szik az ELISA teszt
és a PCR vizs gá la tok ered mé nyei. 
Az izolátorházban 13 al ma-, 10 meggy-, 3 szil va- és 4 kösz mé te faj ta ví rus men tes olt vá nya -
it gon doz zuk. A sza bad föl di fõ teszt re el kül dött faj ták szá ma 26, a pár hu za mo san le sza po -
rí tott olt vá nyo kat szin tén az izo lá to rok ban õriz zük és tart juk meg fi gye lés alatt. 

Alma köz pon ti törzs gyü möl csös:
Az OMMI ál tal hi te le sí tett törzs fák ból álló ül tet vény ben 64 al ma faj ta 315 db törzs fá ja ta lál ha tó. 
Cél ja a faj ták ere de ti tu laj don sá ga i nak meg õr zé se (ne ga tív sze lek ció). A törzs gyü möl csös a
köz pon ti törzs ül tet vény ki in du ló alap anya ga.


