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A gyü mölcs fa olt vá nyok al kal maz ko dó ké pes sé gét a ter mõ hely öko ló gi ai vi szo nya i hoz, va -
la mint a gyö kér zet víz- és táp anyag fel ve võ ké pes sé gét alap ve tõ en az al kal ma zott alany
ha tá roz za meg. Az alany a ne mes sel köl csön ha tás ban be fo lyá sol ja a fák mé re tét, az al kal -
maz ha tó ko ro na for mát, mû ve lés mó dot, a ter més mennyi sé gét és mi nõ sé gét és eze ken a
té nye zõ kön ke resz tül az ül tet vé nyek üze mel te té sé nek gaz da sá gos sá gát. A ter mé sze ti
adott sá go kat op ti má li san ki hasz nál ni ké pes, az ül tet vény cél ja i nak leg in kább meg fe le lõ
alany ki vá lasz tá sa az ül tet vény ter ve zé sé nek kulcs fon tos sá gú lé pé se. Fon tos fel ada tunk
te hát a leg újabb tör pe és féltörpe alany faj ták, ill. klónok tesz te lé se ha zai kör nye ze ti
feltételek között, meghatározva a térség természeti adottságaihoz optimálisan
alkalmazkodó alanyok körét.

A kí sér let ben sze rep lõ ala nyo kat nö ve ke dé si eré lyük sze rint kü lön blok kok ban, azon be -
lül az alany és a tõ tá vol ság vál to za tok sze rint osz tott par cel lás el ren de zés ben ül tet tük ki.
Az is mét lé sek szá ma 5, s ezen be lül a par cel lák mé re te 4 fa. A gyen ge nö ve ke dé si eré lyû
cso port ba tar to zó ala nyok az M.9 T337, M.9 Burgmer 984, Jork 9, B.9, és az M.26., a kö zép -
erõs nö ve ke dé si eré lyû ala nyok cso port ját al kot ják az MM.106, MM.111, B.118, és kont -
roll ként az M.26. Ala nyon ként két faj tát vizs gá lunk, me lyek a Jonathan Csány1, és a
Sampion. Az össze ha son lí tott mû ve lés mó dok ko ro na for má ja: karcsú orsó és francia
tengely.

A kü lön bö zõ ala nyú fák törzskörmérete min den év ben szig ni fi káns kü lön bö zõ volt, de
ezek a kü lönb sé gek az ül tet vény ko rá val fo lya ma to san vál toz tak. Az ala nyok ha tá sát a rá -
ol tott faj ták nö ve ke dé sé re rend kí vül jól pél dáz zák a kí sér le ti ül tet vé nyünk ben rög zí tett
ada tok. Mind két mû ve lés mód és mind két faj ta ese té ben az ala nyok törzskörméret nö ve -
ke dés re gya ko rolt ha tá sá nak re la tív sor rend je meg egye zik. A gyen ge nö ve ke dé sû ala nyo -
kon a nö ve ke dé si erély csök ke nõ sor rend ben: M.26, Jork 9, M.9 Burgmer 984, M.9 T337,
B.9, ami meg egye zik Hrotkó Szi get csé pen vég zett vizs gá la ta i nak ered mé nye i vel. A gyen ge 
nö ve ke dé si eré lyû ala nyok kö zül mind két faj tá nál az M.26-os ala nyú fák törzskörméret
nö ve ke dé se volt a leg erõ sebb, ami nem meg le põ ered mény a szak iro dal mi ada tok is me re -
té ben. A leg gyen gébb nö ve ke dé si eré lyû a B.9-es alany volt. A kö zép erõs nö ve ke dé si eré -
lyû ala nyok ese té ben az alanyok relatív sorrendje a törzskörméret növekedés alapján a
következõ: MM.111, B.118, MM.106, M.26.

Tõ tá vol ság-vál to za ton ként kí sér tük fi gye lem mel a törzskörméret nö ve ke dést, de a sta tisz -
ti kai elem zé sek nem mu tat tak szig ni fi káns kü lönb sé ge ket a kü lön bö zõ tõ tá vol ság ra te le -
pí tett fák kö zött, ami azt je len ti, hogy az ül tet vény nek a har ma dik évé ben a tõ tá vol ság nak
még nincs szá mot te võ ha tá sa a törzs gya ra po dá sá ra. Va ló szí nû ma gya rá zat le het, hogy a
gyö kér zet és a ko ro na még nem nõt te be a ren del ke zés re álló te ret, így a gyö kér zet és/vagy 
a ko ro na aka dály ta lan fejlõdése nem befolyásolja a törzs gyarapodását.

A ter més fán ként mért mennyi sé ge sze rint a Sampion faj ta min den ala nyon töb bet ter -

mett, mint a Jonathan Csány1 faj ta. A gyen ge nö ve ke dés eré lyû ala nyon álló kar csú orsó

fá kon mind két faj tá nál na gyobb ter mést mér tünk, mint a kö zép erõs nö ve ke dé si eré lyû

ala nyon álló fran cia ten gely ko ro ná val ne velt fá kon. Ez a meg ál la pí tás a ter més ered mé -

nyek bõl szá mí tott egyéb mu ta tók, pél dá ul a ko ro na tér fo gat ra és a törzs ke reszt met szet re

ve tí tett faj la gos ter més mennyi ség ese té ben is helyt ál ló.


