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Gécse mátyás*

Termésmennyiség javítása oltott palántával 
a dinnyetermesztésben

* BCE Kertészettudományi Kar, beregszászi kihelyezett tagozat, konzulens tanár. 

Rezümé A munka bemutatja, hogy az oltott dinnye nö-
vekedése és termésképzése miként változik az oltás ha-
tására. Kezdetben a gyökérrel kapcsolatos problémák, 
talajlakó kártevők és kórokozók, az alacsony talajhő-
mérséklet kiküszöbölése volt a cél. Ma már tudnivaló, 
hogy nem csak ezeket javíthatjuk a termesztés során. 
Az oltás az alany és a nemes kölcsönhatását fokozza a 
növényben. Az ilyen palántákat egy erőteljesebb gyö-
kérzet, jó stressztűrőképesség, kiváló immunrendszer 
és erős növekedés jellemzi. E hasznos tulajdonságok 
birtokában lehetőségünk van a tenyészidő meghosz-
szabbítására, vagyis a termésmennyiség hatékonysága 
ezáltal jóval megnő. A 2009-ben elvégzett kísérletem 
célja, hogy megvizsgáljam, miként hasznosul az oltás 
jótékony hatása a görögdinnye termesztése során.

Резюме Ця робота показує ріст і роз-
виток кавуна після щеплення. Метою 
щеплення спочатку було розв´язання 
проблеми розвитку кореня, боротьба зі 
шкідниками, подалення проблеми низь-
кої температури грунту. Щеплення збіль-
шує вплив прищепи на дану рослину. 
Для цих розсад характерні сильні корені, 
хороші реакції на стрес, хороший імуні-
тет і швидкий ріст. Внаслідок цих умов 
є змога збільшити час розвитку рослин, 
кількість плодів. Mетою досліджень у 
2009 році є перевірити, як впливає ще-
плення на вирощування кавуна в наслі-
док вирощування.

A dinnyetermesztés alakulása

A tökfélék, kabakosok (Cucurbitaceae) családjába tartozik a közönséges házi tök, 
más néven úritök (Cucurbita pepo L.), valamint a mindenki számára közkedvelt 
görögdinnye (Citrullus lanatus). Mindkettő elég gyakori a zöldségfélék között. A 
mai napig is jellemző a dinnye úgynevezett háztáji növényként való termesztése. 
Piaci közkedveltségéből adódóan világszerte elterjedt kereskedelmi áru. Keresett-
sége lehetővé tette a termesztéstechnológiai fejlődését, így a helyrevetést felváltot-
ta a palántanevelés, majd az oltott növénytechnológiában is jelentős előrelépés 
következett be.

A zöldségnövények oltása nem újszerű dolog, már az ötödik században hasz-
nálták ezt a technológiát a kínaiak. Az irodalom áttekintése során találtam emlí-
téseket oltott növények alkalmazásáról, de számottevő arányban nem használták 
ezeket, melynek oka talán az, hogy az eredési százalék nem volt kielégítő. Az áttörést 
a műanyag borítású termesztő berendezések használata váltotta ki. A termesztő 
házak lehetővé teszik az eredési százalék javulását. Ma már a megfelelő oltástechno-
lógiával és kiváló szakmai tapasztalattal az eredés akár a 100% -ot is elérheti.

A görögdinnye oltása a mérsékelt égövi ázsiai országokban igen közkedvelt. 
Japánban és Koreában a szabadföldi és az üvegházi termesztésben egyaránt el-
terjedt. Hollandiában hosszúkultúrás termesztésnél alkalmaznak oltott palántá-
kat. Az ilyen növények tenyészideje jóval hosszabb, mint normális esetben, ezért 
jelentős termésmennyiségben való változások is tapasztalhatók. A magyarországi 
dinnyetermesztők körében is igen közkedveltté vált az oltott növények alkalmazá-
sa – erről számolnak be különböző folyóiratok, újságcikkek, termesztők. A 2006-
ban megjelent Kertészet és Szőlészet 55. évfolyam 22. szám arról számol be, hogy 
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milyen új módszerrel sikerült jobb minőségű palántát előállítani a dinnye termesz-
téshez Derecskén.

Az oltásból adódóan nem egy, hanem két növényről beszélünk. Az egyiket a 
termés értékeit kihasználva, míg a másikat a gyökértulajdonságainak megfelelően 
hasznosítva párosítjuk. Az eljárás során az alany és a nemes kölcsönhatása ötvö-
ződik a növényben. Ebből adódóan fontos a megfelelő választás, mindkét esetben 
szem elé helyezve a kompatibilitás (összeférhetőség) vizsgálatát. Napjaink modern 
termesztése lehetővé teszi a hibrid kultúrkör használatát az alanynövények terén 
is. Az ilyen növény jellemzője, hogy gyökérzete, növekedése sokkal erősebb, mint 
a nemesé, sőt az immunrendszere is jobb. Ezek az adottságok lehetővé teszik a 
jó tápanyag-ellátottságot és a megfelelő vízgazdálkodást. A gyökérzet jellemzője 
továbbá az is, hogy számos talajeredetű problémára is megoldást ad, így mér-
sékelhető a talajfertőtlenítés. A nemesfajta termésértékeit vesszük figyelembe és 
ehhez igazítjuk az alanyt. E kettőből egy új tulajdonságokkal rendelkező növény 
alakul ki. A vegetatív növekedése sokkal erőteljesebb, jobban tolerálja a magas 
sótartalmat, kedvezőbben viseli mind a magas, mind az alacsony hőmérsékletet, 
így korábban ültethető a fűtetlen termesztő berendezésben, és az őszi termesztés 
is tovább folytatható, vagyis az öko- és patorezisztenciája kiváló.

Az oltott növény előállítása jóval költségesebb, mint normál esetben, de ezek 
a pluszkiadások megtérülnek, mivel javul a növény kondíciója, csökken a véde-
kezésre szánt összeg, valamint a nagyobb termésmennyiségnek köszönhetően na-
gyobb lesz a bevétel. A gyümölcstermesztésből tapasztalható, hogy a jó minőségű 
ültetvényanyag kiadásai miként térülnek meg. A zöldségnövények oltási technoló-
giája sokban megegyezik a faiskolai szaporításban használt alkalmazásokkal.

A kísérlet körülményei, anyaga és módszere

A kísérletem tárgya a Crimson típusú Zengő F 7–10 kg átlagtömegű görög-
dinnye termesztésének vizsgálata oltott és oltatlan formában. Az oltáshoz alany-
ként a Cucurbita pepo L., közönséges házi tök fajtát használtam.

Palántanevelés. Az oltott és a saját gyökerű palánták előállításához sejttál-
cás magvetést alkalmaztam. A vetésre 2009. február 23-án került sor. A szabad-
gyökerű palánták kinevelésére kb. 5-6 hét szükséges a vetéstől számítva. Nagyon 
fontos, hogy a kiültetendő palánta jól fejlett, erős gyökerű, edzett legyen. 

Az alanyt szintén sejttálcába vetettem, majd 0,5 l-es műanyag pohárba ültet-
ve került sor a ráoltásra. A nemes és az alany növekedését jól összehangolva lehet 
elvégezni a műveletet, ennek helyszíne erre a célra berendezett fóliasátor. Az oltás-
hoz szükséges egy jó éles zsilett, valamint a dinnyeoltó csipesz. A nemest a sziklevél 
alatt 45˚-os szögben, az alanyt szintén 45˚-os szögben metszettem le a hajtáscsúcs-
ban úgy, hogy az egyik sziklevél megmaradt. A két metszésfelület összeillesztése 
után csipesszel rögzíthető egymáshoz az alany és a nemes. Az oltványokat ezután 
a fóliasátoron belül elkészített fólia alagútba helyeztem, melyet rashel-hálóval 
takartam le. Az alanyt még az oltás előtt megöntöztem, mivel erre legközelebb 
csak három nap múlva lesz lehetőség, mikor a fólia kinyitására kerül sor. A sze-
lőztetés fokozatosan, lépésről lépésre történik, míg végül az alagutat teljesen el 
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nem távolítom. Az oltványokról a második hét elteltével lehet levenni a csipeszt. Az 
oltástól számítva kb. 4-5 hét elteltével készek az oltványok a kiültetésre.

Ültetés. Jelen esetben a szabad gyökerű április 2-ára lett kiültetve, míg 
az oltott hét nappal később. Az ültetés a kertemben lévő 4,5 m fesztávolságú, 
3,0 m magasságú termesztő berendezésben történt. A talaj-előkészítés során 
kb. 4 t szerves trágya került bedolgozásra. Az elkészített bakhátakat 170 cm-
es támrendszerrel szereltem fel, fekete fóliával takartam és csepegtetőrendszerrel 
láttam el a víz- és tápanyag-utánpótlás céljából. Az állománysűrűséget 120 cm 
sortávolsággal és 40 cm tőtávolsággal állítottam be a szabad gyökerű fajtánál, 
míg oltottnál 120 cm-es sortávolságot és 60 cm-es tőtávolságot alkalmaztam. Az 
ültetéskor talajfertőtlenítést nem végeztem az oltványnál, ezzel is illusztrálva a 
gyökérből adódó jó tulajdonságokat.

További munkálatok. A csepegtető öntözés során lehetőség nyílik vízhez 
keverhető műtrágya kijuttatásához. Az öntözött tápanyagellátásban különbséget 
tettem közöttük, mivel az oltvány erős gyökeréből kifolyólag nincs szükség nit-
rogén - utánpótlásra, míg a saját gyökerű ezzel ellentétben meghálálja a nitro-
génhangsúlyos öntözést. A támrendszerre nevelés következtében a sajátgyökerű 
növényeket főszárra, az oltványokat három elágazásban indítottam. A várható ter-
mések megtartására műanyag zsákokat alkalmaztam (1. kép). A felfüggesztésük 
egy lépésben történik a termések megjelenésével.

1. kép. A támrendszerre függesztett műanyag zsák alkalmazása 
a termések megtartása céljából (fotó: Gécse M.)

A betegségekkel és a kártevőkkel szemben megelőző növényvédelmet alkal-
maztam. 

A kísérlet során arra voltam kíváncsi, hogy a hasonló termesztési körülmé-
nyek között van-e különbség a saját gyökerű és az oltott növények között termés-
számban és tömegben.
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A termésmennyiség alakulása a tenyészidő során

Az ültetéstől az első termőrészek megjelenéséig kb. 3 hétre van szükség. 
A koraiságot fokozza az, hogy mikor jelennek meg az első termések, valamint az, 
hogy milyen ütemben kezdenek el azok fejlődni. Ehhez szükséges az egyik legfon-
tosabb fejlődési fázis, a kötődés. A termésmennyiség javítása érdekében a bepor-
záshoz poszméhek segítségét alkalmaztam. Ebben az időszakban a környezetből 
könnyen betelepíthető e rovarok nagyarányú egyedszáma. Terméskötésről jelen 
esetben akkor lehet beszélni, mikor megindul a termés növekedése és fejlődése. 
A kötődést sokban befolyásolja a beporzás, de a fitotechnikai munkák elvégzése 
is. Idetartozik az a lépés is, amikor a termés a támrendszerre helyezett műanyag 
zsákba kerül. Tapasztalataim alapján a sérülések elkerülése érdekében meg kell 
várni, míg végbemegy a beporzás, és elindul a termésnövekedés. Körülbelül 5 cm-
es átmérőnél optimális a munkafolyamat elvégzése. A növekedés folytán az első 
termések megjelenése után 6-6 levelenként jelennek meg újabb termések. Arra 
lettem figyelmes, hogy az új keletkezése sokban befolyásolja az előző fennmaradá-
sát, ezért ezeket eltávolítottam. Ezekből adódóan a terméskötés különböző időben 
történt. A termésmennyiség alakulását több lépésben figyeltem meg, először a kö-
tődési fázist, majd a termések növekedési fázisát vizsgáltam. Az első szakasznak a 
hossza 10–12 nap, a másodiknak 36–42 nap volt az időtartama. A termések meg-
jelenése eltérő stádiumban kezdődik, mivel az oltottak egy héttel később kerültek 
kiültetésre. Az 1. ábra bemutatja, hogy miként növekszik és hány napig húzódik 
a termések kötődése mindkét esetben.
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1. ábra. A kötődés intervalluma naponkénti százalékmérés alapján

Jelen helyzetben a létszámsűrűség nem nagyarányú, ezért a vizsgálat az 
egész állományt magába foglalta, minden egyedet megfigyelve, hogy növényenként 
hány termés kötődött. Volt olyan eset, ahol a feltüntetett intervallum alatt nem 
történt terméskötés. Az leginkább az oltottaknál volt megfigyelhető, hogy növé-
nyenként három terméskötés lett volna várható, de ez nem így történt, egyeden-
ként többségben 1-2 kötés, 40% -ban 3 kötés alakult ki. A vizsgálat során egyiknél 
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sem érte el a terméskötés a 100%-ot. A beporzás önmagában nem értékelhető, 
mivel voltak olyan termések, melyek először nem fejlődtek és olyanok, amelyek 
elhaltak. Itt a kötődés a következő kabak megjelenésekor ment végbe. További 
vizsgálat ezzel kapcsolatban nem történt.

Az első terméseket megjelöltem és megszámoltam, hogy hány nap telik el 
az érésig. Az eltérő kiültetés miatt ez az idő nem esik egybe, az oltott növénynél 
később kezdődik, de nagyobb mennyiségre számíthatunk. A megtermékenyüléstől 
az érésig a dinnyének 36–42 napra van szüksége, ebből kifolyólag megállapít-
ható a betakarítás ideje. A szabadgyökerű főszárra nevelése folytán száranként 
először egy termés kötődött, ezzel ellentétben az oltott három termés kötésére és 
kinevelésére is képes volt. Az első betakarításkor a szabadgyökerű állomány 98%-
ban maradt meg, mivel a gyenge fejlődésű egyedeket eltávolítottam növényvédelmi 
okokból. 

A fentiekben említett tápanyagellátást alkalmaztam mindkét esetben és 4-4 
naponként súlymérést végeztem a megjelölt terméseknél. A mérés erre a célra jól 
alkalmazható rugós mérleggel történt. A 36/4 naponkénti mérések 9 alkalommal 
adnak eredményt a termések növekedéséről. A 2. ábra szemlélteti a mérések szá-
mából adódó termésátlag növekedését.
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2. ábra. A termésmennyiség alakulása a növekedési szakaszban

Az első mérés akkor kezdődött, amikor a műanyag zsákba helyezett kaba-
kok kb. 15 cm-es átmérőjűek voltak. A szabadgyökerű növényeknél 93 db ter-
més, az oltottaknál 165 db képződött. A mérések jól bemutatják, hogy az oltvá-
nyok nemcsak a termés átlagtömegének alapján adnak jobb eredményt, hanem 
a növényenkénti kötődés is jóval több. A palántanevelésből adódó költség jelen 
esetben jól láthatóan megtérül. Már az első betakarítást követően magasabb ter-
méshozamra számíthatunk az oltásból kifolyólag. Az oltottak termésátlaga 8,99 
kg, a szabad gyökerűeké pedig 7,96 kg lett az első begyűjtésből végzett mérések 
alapján. A látható különbség valószínűleg annak köszönhető, hogy az erőteljesebb 
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gyökérzet nagyobb tápanyag- és vízforgalmat bonyolított le, illetve sokkal jobban 
tudta hasznosítani a belocsolt tápanyagokat és vizet. A 2. ábra azt is jól szemlél-
teti, hogy a termések darabonkénti súlya is jobb eredményeket mutat az oltott 
egyedeknél. 

A saját gyökerű növényeknél a termesztés befejezéséig kb. 8,5%-ban voltak 
olyan tömegű termések, amelyek nem haladták meg a 2,5 kg-ot. Az oltottaknál ez 
csak 3,5%-ban fordult elő. Az oltványoknál akkor volt megfigyelhető 11–12 kg-os 
termés, ha tövenként csak egy kötődött. A saját gyökerűnél egy kötés volt meg-
figyelhető minden esetben, de a legnagyobb 9,4-10,1 kg-nál nem volt nehezebb. 
Ebből is látszik, hogy az erőteljes növekedés nemcsak a vegetatív fázist jellemzi, 
hanem a generatívot is. Az utolsó termések betakarítására augusztus 21-én került 
sor a szabadgyökerűeknél, az oltottaknál szeptember végén. A tenyészidő csak-
nem egy teljes hónappal hosszabb volt az oltványok esetében. Ebből a különb-
ségből a terméshozam is magasabb lett. A szabadgyökerűeknél 100 db tőszámból 
1534 kg-ot, a tök alanyúakról 2435 kg-ot sikerült értékesíteni. Az oltott növények 
kondíciója látványosabb terméskülönbséget mutat a dinnyetermesztésben is.

Következtetés

A vizsgálat során az irodalmi adatokból szerzett tapasztalataim alapján 
elvégzett kísérlet bebizonyította, hogy az oltott növények termésmennyisége na-
gyobb. Az is bebizonyosodott, hogy erősebb immunitás, jó terméskötés, kiváló 
rezisztencia jellemzi az oltványokat. Az erős növényi szervezetből adódó tulajdon-
ságokat a betakarításból nyert információ is igazolja. A szabadgyökerű állomány 
100 db-os tőszámából kapott termésmennyiség nem haladta meg az oltottak 80 
db-os állományának terméshozamát. Véleményem szerint a jövőben érdemes ezt 
a termesztési technológiát fejleszteni. Megéri a költségesebb palánta alkalmazása, 
mert többet terem, és így megtérül a befektetés. A kísérletem alapján ezt a mód-
szert a kárpátaljai dinnyetermesztőknek is ajánlom.
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