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 Megőrizhetőek – e eltűnő félben lévő tájfajták falusi kertekben? 

TÓTH CSILLA, VÁGVÖLGYI SÁNDOR, K. KRAJNYÁK EDIT 

Nyíregyházi Egyetem, 
 Műszaki és Agrártudományi Intézet,  

Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézeti Tanszék 
toth.csilla@nye.hu,  vagvolgyi.sandor@nye.hu, krajnyak.edit@nye.hu 

Összefoglalás 

Sajnálatos tény, hogy a Szatmár-Beregi-sík jellemző tájfajtái lassan kiszo-
rultak a nagyobb gazdaságokból, csak a hagyományos művelési módokat al-
kalmazó kisebb gazdaságokban, kertekben maradtak fenn, pedig megőrzésüket 
a bennük rejlő, világfajtákkal szembeni előnyös tulajdonságaik indokolttá ten-
nék: gazdag beltartalom, ízvilág, ellenállóképesség. Jellemzi őket a sokféleség, 
amely nagyobb védelmet biztosít a betegségekkel, kórokozókkal szemben, ez 
pedig élelmiszer-biztonsági szempontból jelentős tulajdonság. Alkalmasak az 
extenzív művelésre, biogazdálkodásra, alapanyagot jelenthetnek új fajták ki-
nemesítéséhez. Művelésük ugyanakkor több szakértelmet és élőmunkát kíván, 
hosszú távon ez akár a vidéki lakosság foglalkoztatási gondjainak megoldását 
is jelenthetné.  

Célunk a tájfajták, azok kultúrflóra-sokféleség megőrzésben betöltött sze-
repének, beltartalmi értékeinek, in vitro élettani paramétereinek vizsgálata volt. 
A Penyigei szilva példáján át igazoltuk, hogy a tájfajták kimagaslóan jó 
beltartalmi értékekkel bírnak: a Penyigei tájfajta kiemelkedő elem/nyomelem-, 
szénhidrát-, zsírsav-, C-vitamin-, valamint α-tokoferol-tartalommal bír, vala-
mennyi fontos élettani paramétere (TP-, TF-, TA-tartalom, DPPH-, TAC-, 
ORAC-, FRAP-értékek) kimagaslóan jó. 

Kulcsszavak  

tájfajták, agrobiodiverzitás, ökológai termesztés, beltartalmi értékek 

Bevezetés 

A Kárpát-medencében, annak sajátos ökológiai viszonyai, a kultúrnövé-
nyeknek a termesztésben eltöltött hosszú ideje, és az ezzel együtt járó népi 
szelekció következtében a termesztett fajok és fajták igen magas fokú diverzi-
tása jött létre. A tájfajták így kultúrörökségünk részének tekintendők, ezért 
megőrzésük nemzeti feladat (Simonyi & Varga, 2008). 

Tény, hogy napjainkban az agrobiodiverzitás drámaian csökken. A nagy 
területeken termesztett, kevés számú, egyöntetű fajta kiszorította a közter-
mesztésből a korábban termesztett formagazdag, helyi feltételekhez alkalmaz-
kodott tájfajtákat, régi nemesített fajtákat (Gill, 1989; Szamosi et al., 2006), 
annak ellenére, hogy ezek egy-egy adott tájegység helyi sajátosságaihoz, klima-
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tikus, talajtani és hidrológiai változásaihoz alkalmazkodva biztosították a gaz-
dálkodás kockázatainak csökkentését (Balázs et al., 2004).  

Az ősi tájfajtákat eredeti termőhelyeikről kiszorulva, parlagokon, egyéb 
elhagyott területeken, idős gazdák kertjeiben, horgosokban találhatjuk még 
meg. A régi tájfajták megőrzésének és felszaporításának végleges és megnyug-
tató megoldását jelentené, ha bekerülhetnének az Érzékeny Természeti Terüle-
teken folytatott extenzív, nagyrészt organikus gazdálkodásba (Gyulai, 1999; 
Gyulai, 2001). Gyulai & Laki (2005) leszögezi, hogy amennyiben sikerül az 
ilyen területeken gazdálkodó embereket érdekeltté tenni a néprajzi és agrártör-
téneti hagyományokon alapuló, régi tájfajtákat felhasználó természetelvű gaz-
dálkodásban, úgy lehetőség nyílik a kultúrfaj-diverzitás megőrzésére.  

A jövő mezőgazdaságának és élelmiszertermelésének kialakulásában, 
valamint a vidék megtartó erejének biztosításában – a környezet- és 
tájgazdálkodás, az ökotermelés keretében – a helyi fajtáknak, a tájfajtáknak 
döntő, meghatározó szerepe lehet. A cél, hogy jó minőségű, szermaradvány-
mentes, egészséges, biztonságos és piacképes élelmiszert állítsanak elő. Az a 
fajta ugyanis, amelyik adott helyen alakult ki, ott „jól érzi magát”, amelyből 
egészségesebb állományok alakulnak ki, jobb minőségű végtermék jön létre. A 
tájfajták rezisztenciájukból, igénytelenségükből adódóan jól hasznosíthatóak az 
ökológiai gazdálkodásokban. Holly szerint (2003) a termesztésben kialakult 
tájfajták, helyi fajták és régi nemesített fajták több olyan tulajdonsággal 
rendelkeznek, amelyek az ökológiai termesztés számára is értékesek. Ilyen 
például az extenzív termesztési feltételekhez való alkalmazkodottság, a gyors 
kezdeti fejlődés, a kisebb potenciális termőképesség mellett nagyobb arányú 
realizált termés, kedvezőbb beltartalom, magasabb íz- és zamatanyag tartalom. 
A kedvező beltartalmi paraméterekkel rendelkező gyümölcsök, táplálék-
alapanyagok szerepe napjainkban felértékelődött. Különösen felértékelődött a 
biotermesztésből származó termékek egészségtudatos táplálkozásban betöltött 
szerepe, hiszen ezek az itt alkalmazott agrotechnikának köszönhetően 
szermaradvány-mentesek. A tájfajták ökológiai gazdálkodásokban történő 
alkalmazása indokolt azok rezisztenciájából adódóan, illetve magas beltartalmi 
értékeikkel magyarázhatóan (Dinya et al., 2009).  

A tájfajták újra köztermesztésbe vétele több gazdasági előnnyel is járhat 
(Gyulai & Laki, 2005): a genetikailag ellenállóbb tájfajták alacsonyabb 
termesztési (pl. növényvédelmi) költséggel termeszthetők (pl. az alakor búza 
bizonyítottan gyomelfojtó képességgel rendelkezik), a csökkentett 
vegyszerfelhasználás következtében a belőlük készített termékek hozzájárulnak 
a fogyasztók élelmiszerbiztonságának növeléséhez. Gazdasági előnyként 
jelenik meg a tájfajtákkal kapcsolatban, hogy az EU Közös Agrárpolitika 
előírásaiban az egyes tájfajtákra vonatkozóan nincsenek meghatározott kvóták, 
így tetszés szerinti mennyiségben termeszthetők (Franket et al., 1998). 

A tájfajták a tudományos módszereket alkalmazó növénynemesítés kez-
dete óta fontos kiindulási alapanyagot és génforrásokat jelentettek. A változó 
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mértékű és irányú génáramlás és szelekció eredményeként nagyszámú helyi 
populáció alakult ki a növénytermesztés és az állattartás elmúlt évszázadai 
alatt. A helyileg fenntartott és termesztett növényi fajták egyik kategóriája a 
történelmi tájfajták: Nagydobosi sütőtök, Makói hagyma, Vecsési káposzta, 
Szegedi és Kalocsai fűszerpaprika. Sok esetben ezek, ill. a javított változataik 
jelenleg is köztermesztésben vannak. Másik értékes génforrás-kategóriát jelen-
tenek a természetes területek ma is használatos tájfajtái, mint pl. az ártéri gyü-
mölcsösök. A kevésbé intenzív tájfajták termelésbe állításakor az alacsonyabb 
termőképesség hátránya kiegyenlítődhet a speciális alkalmazkodás eredménye-
ként kialakult nagyobb termésmennyiséggel, a nagyobb termésstabilitással, a 
termés kedvezőbb beltartalmával (Marjainé, 2001).  
 Hazánkban a tájfajták megőrzésével jelenleg az alacsony költségvetéssel 
rendelkező génbankokon kívül csupán elkötelezett civil szervezetek, valamint 
a hagyományokhoz ragaszkodó idősebb gazdálkodók foglalkoznak (Balázs et 
al., 2004).   

Anyag és módszer 

Ahhoz, hogy a tájfajták gazdaságban, köztudatban betöltött jelenlegi sze-
repét felmérjük, szükséges a tájfajtákat termesztők véleményének pontos isme-
rete, ennek érdekében végeztünk kérdőíves felméréseket. A termelői kérdőívek 
célközönségét két Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyei településen, Tornyospálcán 
és a tájfajtáiról híres Tarpán szólítottuk meg. A kérdőíves felmérés nemcsak a 
két településen termesztett tájfajták termesztéstechnológiai paramétereire irá-
nyult, hanem annak felmérésére is, hogy képet kapjunk arról, hogyan marad-
hattak fenn napjainkban is a hozzájuk kapcsolódó termesztési szokások, to-
vábbá képet nyerjünk a fogyasztásukkal kapcsolatos vélekedésről.  

Irodalmi leírásokból tudjuk (Mahács, 1926), hogy a Szabolcs-Szatmár-
Bereg-megyében termesztett gyümölcs-tájfajták leginkább az alma, szilva, illet-
ve a meggy fajok közé tartoznak. Jelentős szerepet töltenek be napjainkban a 
dió tájfajták a térség termesztésében, zöldségfélék közül a burgonya és a bab 
tájfajták azok, amelyek meghatározóaknak tekinthetőek. A két település tájfaj-
tái közül azonban – jelentőségüket figyelembe véve, és hivatkozva a termelők-
kel történt konzultációra – az alma-, meggy- és szilva-tájfajtákat emelnénk ki.  

Vizsgálataink legjelentősebb részét a tájfajták termesztésével kapcsolatos 
termelői megítélések, vélemények jelentették. A falusi kiskertekben termesztett 
tájfajták, az azok és a belőlük készített élelmiszerek fogyasztási szokásainak 
elemzéséhez kérdőíves megkérdezéseket alkalmaztunk. A vizsgálat eredmé-
nyeképpen 80 értékelhető kérdőívhez jutottunk. A kutatásunk arra irányult, 
hogy információkat szerezzünk az alapvetően érettebb korú és képzettebb 
korosztály termelői szokásairól, ismereteiről a tájfajtákkal kapcsolatban, a táj-
fajtákhoz, és a belőlük előállított termékekhez kapcsolódó fogyasztói szokása-
ikról, illetve hogy bizonyítsuk, napjainkban a falusi kiskerteknek igenis megha-
tározó szerepe van a tájfajták fennmaradásának biztosításában. Az összeállított 
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kérdőív – a könnyebb feldolgozhatóság érdekében - zárt kérdéseket tartalma-
zott, egyes kérdéseknél intervallum-skála segítségével válaszolhattak a megkér-
dezettek (Lehotai, 2001).  

A beérkezett kérdőívek válaszait kérdésenként értékeltük, a kapott adatok 
értékeléséhez összehasonlító elemzések kerültek felhasználásra. 

Irodalmi adatok (Dinya et al., 2009), termelői-, fogyasztói megfigyelések, 
megállapítások utalnak arra, hogy a hagyományos tájfajták a ma jelentős volu-
menben köztermesztésben lévő világfajtákhoz képest – azon túl, hogy kitűnő 
íz- és zamatvilággal rendelkeznek - kimagaslóan jó beltartalmi értékekkel bír-
nak. Ezt alátámasztandó beltartalmi érték-összehasonlítást végeztünk a Penyi-
gei- („nemtudom”) tájfajta szilva, valamint a Stanley szilvafajta között. A 
beltartalmi vizsgálatokra a Nyíregyházi Egyetem, Agrár és Molekuláris Kutató 
és Szolgáltató Intézetében  került sor. A vizsgált minták, mind a Penyigei-, 
mind a Stanley fajta esetében Veisz János biogazdaságából, Nyírpazony-
Kabalásról származtak. (Megjegyezzük: amíg Penyigei fajtát kizárólag 
biogazdaságokban termesztenek, addig a Stanley fajta mind a bio-, mind a 
konvencionális gazdaságokban elterjedt.) A mintákat egy termesztési területről 
szereztük be (a talajtípus, hidrológiai adottság, mikroklímatikus viszonyok 
egyaránt determinálják a beltartalmi értékek alakulását). Fontosnak tartottuk, 
hogy a Stanley fajta is biogazdaságból származzon, mivel a termesztés során 
alkalmazott agrotechnikai eljárások is befolyásolják a gyümölcs beltartalmi 
értékeit. Ennek eredményeképpen két egzaktul összehasonlítható minta vizs-
gálatára nyílt lehetőség. A beltartalmi értékek vizsgálata során meghatározásra 
kerültek a minták általános beltartalmi jellemzői, szénhidrát-, szerves sav-, 
zsírsav-, vitamin-, karotinoid-, elem/nyomelem/anion tartalma, valamint az 
összpolifenol/összflavonoid/összantocián tartalom, in vitro élettani paraméte-
rek (ORAC-, FRAP-, TEAC érték, DPPH gyökbefogó aktivitás, SOD/CAT 
aktivitás).  

Eredmények 

A kérdőívet 80 személy töltötte ki, a megkérdezettek 31%-a a 60 év feletti 
korosztályt képviselte, 32% 46-60 év közé tehető, 24% pedig 31-45 év között 
volt. A részt vevők 73%-a férfi volt. A megkérdezettek 49%-a felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezik, 29%-nak érettségije van, 18%-uk végzett szakmunkás 
iskolában és 4% általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A megkérdezettek 
97%-a ismeri a vizsgált településeken napjainkban is előforduló, termesztésbe 
vont tájfajtákat. A tájfajták fajok szerinti megoszlását vizsgálva megállapítot-
tuk, hogy a felmérésben részt vevők közül legtöbben meggy-tájfajtával rendel-
keznek, szám szerint 73% foglalkozik még ma is ezek termesztésével. 66%-ot 
képvisel a szilvatájfajta, 60%-ot az alma, 35%-ot a dió, a körte 26%-kal bír. 
Nem elhanyagolandó a burgonya 11%-kal és a bab sem 8%-kal. Foglalkoznak 
még a településeken fokhagymával, cseresznyével és málnával is. Ezek értéke 
azonosan 2% a felmérés szerint. 
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Az alma tájfajták közül legnagyobb részarányt képvisel a Naményi 
Jonathán a maga 51%-val. A felmérés szerint második helyen áll a Szatmárcse-
kei Jonathán fajta (28%). Jelentős értéket képvisel a Húsvéti rozmaring is 
(15%). A Nemes sóvári 9%, a Batul, illetve a Pónyik alma 4%-ot képviselnek. 
2%-os aránnyal jelenik meg a termesztett alma tájfajták között a Fontos, a 
Csányi Jonatán- és a Kanadia renet alma. Meg kell említeni, hogy megkérde-
zettek közül egyik sem foglalkozik a többi felsorolt tájfajtával: Angol téli arany 
Pármén, Pusztai sárga, Perker Pepin (bőralma, kormos alma), Londoni pepin, 
Sárga Bellefleur, Liptay rozmarinja, valamint Entz-féle rozmarin. 

A szilvák közül a megkérdezett kertek tulajdonosainál a kiskertekben, il-
letve gyümölcsösökben jelentős részarányt képvisel a Beszterczei tájfajta, érté-
ke 60%. Termesztésben tartanak még a Penyigei nem tudom szilvából is jelen-
tős mennyiséget (42%). A Ringló szilva 29%-al képviselteti magát. Megemlí-
tendő még a Boldogasszony szilva vagy másnevén a Bódi szilva is, amely 13%-
ot képvisel. 2%-al bír többek között a Althann Reine Claudeja, a Kirke, a Ve-
res- és a Kökény szilva is. 
A termesztett meggy-tájfajták közül legnagyobb értékkel az Újfehértói fürtös 
meggy tájfajta bír, a maga 62%-ával. 44%-ot a Cigánymeggy, 31%-ot a Debre-
ceni bőtermő képvisel. 20%-ával megemlítendő a Pándi meggy is. 2%-kal bír-
nak a következő fajták: Kőrösi, Érdi bőtermő, Érdi jubileum és a Kántorjáno-
si.  

Mi a tapasztalata a tájfajták kórokozókkal szembeni 
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A:  Nem igényelnek semmi féle 

növényvédelmet, 
B: Annyi növényvédelmet igé-

nyelnek, mint a világfajták, 
C:  A világfajtáknál kevesebb nö-

vényvédelmet igényelnek, 
D:  A világfajtáknál több növény-

védelmet igényelnek 

1. ábra. A megkérdezettek véleményének alakulása a tájfajták rezisztenciájáról 

A megkeresett termelők véleménye egybe cseng az évszázados tapasztalatok-
kal a tájfajták rezisztenciájával kapcsolatban. 67% szerint a világfajtákhoz ké-
pest kevesebb növényvédelmet igényelnek ezek a fajták. A megkérdezettek 
24%-a szerint a tájfajták annyi növényvédelmet igényelnek, mint a világfajták. 
(1. ábra). 11%-uk bizonyos fajokat kiemelve azt vallotta, hogy ezek a tájfajták 
nem igényelnek semmiféle növényvédelmet. 
A megkérdezettek 47%-a szerint a szélsőséges időjárási viszonyok éreztetik 
hatásukat a virág- és terméskötésben, de az adott tájfajtát csak enyhén viseli 
meg (2. ábra). 31% az adott tájfajta kiheveri a káros hatásokat, 22% szerint 
azonban az adott tájfajta nem tudja kiheverni a káros hatásokat.
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Mi a tapasztalata a tájfajták szélsőséges időjárás-viszonyokhoz (fagy, 

szárazság, szélsőségesen csapadékos viszonyok) való érzékenységéről?
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A:  Egyáltalán nem érzékenyek a szélső-
séges időjárási viszonyokra, 

B:  A szélsőséges időjárási viszonyok 
éreztetik hatásukat a virág- és termés-
kötésben, de az adott tájfajta kiheveri 
a káros hatásokat, 

C:  A szélsőséges időjárási viszonyok 
éreztetik hatásukat a virág-és termés-
kötésben, de az adott tájfajta nem 
tudja kiheverni a káros hatásokat, 

D:  A szélsőséges időjárási viszonyok 
éreztetik hatásukat a virág- és termés-
kötésben, de az adott tájfajtát csak 
enyhén viseli meg 

2. ábra. A megkérdezettek véleményének alakulása a tájfajták szélsőséges időjárási-
viszonyokhoz való érzékenységről 

A megkérdezettek közül legtöbben (75%) a tájfajták értékei közül azt emelték 
ki, hogy az általuk termesztett tájfajták nem igényelnek túlzott növényvédelmet 
(3. ábra). 70%-ban emelték ki értékként, hogy ízük illetve zamatuk kelleme-
sebb a világfajtákéhoz képest. 31%-nak fontos, hogy nem igényelnek fokozott 
tápanyag utánpótlást. A nyilatkozók 24% szerint értéket jelent az, hogy tradi-
cionális módon állítanak elő belőlük termékeket és ezek feldolgozásánál fontos 
szempont az évszázados hagyományokhoz való alkalmazkodás is. 

Milyen kedvező tapasztalata van összességében az Ön által termesztett 

tájfajtákkal kapcsolatban? 
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A:  Nem igényelnek túlzott növényvédelmet, 

B:  Nem igényelnek nagy fokú növényápo-
lást, 

C:  Nem igényelnek fokozott tápanyag-
utánpótlást, 

D:  Nem érzékenyek a szélsőséges időjárási 
viszonyokra, 

E:  Ízletesebbek, zamatosabbak a hozzájuk 
hasonló világfajtáknál, 

F:  A belőlük előállított termékek ízlete-
sebbek a hozzájuk hasonló világfajták-
ból előállított termékeknél, 

G:  Tradicionális módon állítanak elő belőle termékeket (aszalványok, lekvárok), a feldolgozásban fontos 
szempont az évszázados hagyományokhoz való alkalmazkodás, 

H:  Alapanyagként fontos szerepet tölthetnek be régióspecifikus élelmiszerek előállításában 

3. ábra. A tájfajták választását meghatározó szempontok fontosságának alakulása a kérdőívet 
kitöltő termelők körében 

A válaszadók 20%-nál képviselt értéket a tájfajták azon tulajdonsága, 
hogy a belőlük készülő termékek ízletesebbek a világfajtákétól. A válaszadók 
16%-ánál fontos, hogy a tájfajták nem igényelnek nagyfokú növényápolást és 
alapanyagként fontos szerepet töltenek be a régió specifikus élelmiszerek előál-
lításában. 

Napjainkban a tájfajták eltűnő félben vannak. Mégis mi lehet az az ok, 
amely elősegíti, hogy azért ezek a tájfajták napjainkban is léteznek, és ráadásul 
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kedvező tapasztalatokkal rendelkeznek róluk az őket még a mai napig is ter-
melő gazdák? A válaszadók közül majdnem mindenki (75%) nyilatkozta azt, 
hogy szülői/nagyszülői tapasztalatok alapján kezdte el termeszteni a kiskertjé-
ben illetve gazdaságában fellelhető tájfajtát. A megkérdezettek kevesebb, mint 
fele (31%) ismerős illetve szomszéd hatására kezdett az adott tájfajtával foglal-
kozni, 25% saját késztetésre és csupán 2% a divat hatására. Érdekes informá-
ció, hogy a megkérdezettek közül senki sem a média hatására kezdte el a tájfaj-
ták termesztésbe vonását, ez az adat is jól mutatja, hogy kevés reklám, ismerte-
tő anyag jelenik meg a tájfajtákról. A nagyobb körben való elterjesztésüket 
jobb propagálásuk is segíthetné. 

A beszerzési lehetőségeket taglaló kérdésre több azonos százalékú válasz 
érkezett. Így elmondhatjuk, hogy beszerzést elsősorban a saját szaporítás-
ból/oltásból, szomszéd/ismerős által ajánlva és a tájfajták értékesítésével fog-
lalkozó faiskolából, lerakatból tudják kivitelezni  

A válaszadók 67%-a szerint ezek a fajták kedvezőbb ízzel és 
beltartalommal rendelkeznek. (4. ábra). 49% szerint ezek a fajták ellenállóak, 
jobban alkalmazkodnak az adott termesztési körülményekhez, ezáltal kevesebb 
növényvédelmet igényelnek, így kevesebb szermaradványt tartalmaznak, mint 
a világfajták, termésük ezért egészségesebb. 35%-nak érzelmileg jelent sokat 
ezek termesztése, 11%-nak pedig fontos, mert régióspecifikus termékeket 
állíthatnak elő belőlük 

. 

Tudatosan törekszik a tájfajták termesztésére?
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A:  Igen, mert meggyőződésem, hogy 
kedvezőbb ízzel, és beltartalommal 
bírnak ezen tájfajták, 

B:  Igen, mert fontos számomra, hogy 
ezek a fajták ellenállóak, jobban alkal-
mazkodnak az adott termesztési 
körülmé-nyekhez, ezáltal kevesebb nö-
vényvédelmet igényelnek, így kevesebb 
szermaradványt tartalmaznak, mint a 
világ-fajták, termésük ezért egész-
ségesebb, 

C:  Igen, mert érzelmileg sokat számít, 
hogy a szüleim, nagyszüleim is ezeket a 
fajtákat termesztették, 

D:  Igen, mert így régióspecifikus termékeket tudok előállítani, amelyek erre a termesztési területre jellem-
zőek  

4. ábra. Tájfajta választást motiváló tényezők szerepének alakulása a megkérdezettek körében 

Arra a kérdésre, hogy mi motiválja a gazdát, hogy kiskertjében tájfajta termesz-
téssel foglalkozzon, a válaszadók 46%-a szerint az, hogy az ezekből készült 
termékek ízletesebbek, jobb zamatvilággal rendelkeznek, ezekből a fajtákból 
készült termékek (aszalványok, lekvárok) ízletesebbek, mint a világfajtákból 
készültek. 40-40% szerint biotermesztési viszonyok között jól termeszthetőek, 
illetve szüleik, nagyszüleik is ezeket a fajtákat termesztették/családi hagyo-
mány. 20% szerint kevésbé érzékenyek a szélsőséges időjárási viszonyokra. 
Azonosan 20% vallja, hogy a ma elterjedt világfajtákhoz képest ezek a fajták 
ellenállóbbak, a ma elterjedt világfajtákhoz képest kevesebb növényvédelmet 
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igényelnek, ezért termésük kevesebb szermaradványt tartalmaz, kedvezőbb 
beltartalommal rendelkeznek. A megkérdezettek zöme a fajtaválasztásban, 
mint döntően motiváló tényezőt, főként a családi szokásokat, a fajtaismeretet, 
a tájfajta rezisztenciáját, valamint az egészséges életmódot jelölte meg. A meg-
adott szempontok közül az elérhetőség, illetve a helyi étkezési szokások hatá-
rozzák meg legkevésbé a termesztők döntését a tájfajták irányába. 

A tájfajták szaporító anyag beszerzésekor legnagyobb problémaként a 
szűk fajtaismertség, a rendszertelen kínálat és a kevés beszerzési lehetőség 
jelentek meg. Az alacsony ismertségi fok közepes fontosságú megítélést kapott 
a megkérdezettek körében (itt megjegyezzük, hogy fiatalabb korosztályban 
nem végeztünk felmérést, noha az ismertség fokának hiánya 
valószínűsíthetőleg ebben a korosztályban lett volna a legnagyobb). 

A válaszadók 84% szerint a tájfajták íze, illetve zamatvilága felülmúlja a 
világfajtákét, 67% szerint a belőlük előállított termékek a termék előállítás 
során kevesebb ízfokozót, cukrot igényelnek. A megkérdezettek közül senki 
sem nyilatkozta, hogy kevésbé ízletesek a világfajtákból előállított termékekhez 
képest. Arra a kérdésre, hogy milyen rendszerességgel fogyasztanak a megkér-
dezettek tájfajta zöldséget, illetve gyümölcsöt, a válaszadók 73%-a azt a választ 
adta, hogy rendszeresen fogyaszt, 27%-a azt, hogy alkalmanként. Olyan egyén 
nem volt, aki még ne kóstolta volna. Ezek az értékek is jól mutatják, hogy 
egyre inkább kezdenek hajlani az emberek az egészséges illetve egészségesebb 
táplálkozás felé.  

A tájfajták, lévén, hogy ellenállóak, kevesebb növényvédelmet igényelnek, 
ezáltal belőlük egészségesebb élelmiszerek állíthatók elő. Az egészséges élet-
mód a megkérdezettek 47%-nak nagyon fontos, 32%-nak kicsit kisebb mér-
tékben. A válaszadók között nem volt olyan, aki azt vallotta volna, hogy szá-
mára ez nem lenne lényeges dolog. Így elmondható, hogy napjainkban az 
egészséges élet felé történő orientálódás egyre fontosabb az emberek számára. 

Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódóan tettük fel a permetezőszer-, és mű-
trágya használatra vonatkozó kérdésünket. A válaszadók 25 (fontossági ér-
ték: 7), 21 (fontossági érték: 6), illetve 18%-a (fontossági érték: 5) nyilatkozta 
azt, hogy kifejezetten fontos ezen növényvédő-, és ápolószerek mellőzése 
tájfajták esetén, nyilvánvalóan erősítve ezzel az egészséges élelmiszerekbe 
vetett hitüket. A válaszadóknak mindösszesen 36%-a volt az, aki a világfajták-
hoz hasonló növényvédelmi, -ápolási munkálatokat a tájfajták esetén is kívána-
tosnak tartja, tehát ezen feladatok mellőzését egyáltalán nem tartotta fontos-
nak. 

Vizsgálataink során elvégeztük a Penyigei tájfajta szilva, illetve a Stanley 
világfajta összehasonlító beltartalmi elemzését, alátámasztandó a meglévő népi 
tapasztalatokat a tájfajta ízletességére, kedvezőbb beltartalmára vonatkozólag. 
Erre vonatkozó eredménye-
ink szerint a Penyigei sok 
vizsgált paraméter tekinteté-

ben fölülmúlja a Stanley-t. Szénhidrát-tartalom 
tekintetében a Penyigei fajta meghaladja a 
Stanley fajtát, ugyanakkor a nem oldható rost-
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tartalom a Stanley fajtában 
haladja meg a Penyigei fajtá-
ban mért értékeket. 
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5. ábra. Szénhidrát-tartalom alakulása a Stanley 
és a Penyigei szilvában 

A Penyigei fajta esetében a szacharóz mennyisége a meghatározó (4,06 
g/100g), a Stanleynél a fruktóz-tartalmat kell kiemelni (3,50 g/100g). Glükóz-
tartalmukat tekintve is a Penyigei a jobb (3,67 g/100g), Stanley alatta marad 
(3,06 g/100g). 
Szorbitol-tartalmukat tekintve is a Penyigei fajtát kell kiemelnünk (5. ábra).  
A Penyigei fajta K-tartalma jelentősen meghaladja a Stanley K-tartalmát (Pe-
nyigei: 196,7 mg/100g, Stanley: 141,5 mg/100g). A foszfor-, réz-, cink-
tartalmat tekintve ugyanakkor a Stanley nagyobb értékeket produkált (10,8, 
0,931, 0,973 mg/100g). A Penyigei ezen értékei ugyanakkor csak: 9,8, 0,572 és 
0,886 mg/100g volt. Megemlítendő még a Penyigei vastartalma 
(0,466mg/100g), mely nagyobb értéket mutat a másik fajtához képest.  
Minden vizsgált szerves savnál (6. ábra) a Stanley produkált jobb eredménye-
ket, zsírsavak tekintetében ugyanakkor a Penyigei rendelkezik jobb értékekkel 
(7. ábra).  
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AS: Almasav, 
CS: Citromsav, 
OS: Oxálsav, 

FS: Fumársav, 
TS: Tejsav, 

BY: Borkősav, 

US: Ulcrogénsav, 
NS: Neoklorogénsav, 
p-KS: p-kumaronsav, 

SZS: Szalicilsav 

 

6. ábra. Szerves sav-tartalom alakulása a Stanley és a Penyigei szilvában 

A vitamin, illetve karotinoid 
tartalmukat tekintve a Pe-
nyigei jobb mutatókkal 
rendelkezik, összvitamin-
tartalma jelentősen megha-

ladja a Stanley fajta összvitamin-tartalmát. 
Vitamintartalmukat vizsgálva ki kell emelnünk 
az E-vitamin tartalmukat,  
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7. ábra. Zsírsav-tartalom alakulása a Stanley és a 
Penyigei szilvában 

mely a legjelentősebb a többi vitaminhoz képest (Stanley- é 605,3 mg/100g, a 
Penyigeié 866,7 mg/100g), de jelentős a β-karotin- és a nikotinamid tartalmuk 
is.  
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8. ábra. C-vitamin tartalom alakulása a Stanley és a Pe-
nyigei szilvában 

C-vitamin (8. ábra) tekin-
tetében azonban szintén a 
Penyigei fajta a kiemelhe-
tő, C-vitamin tartalma kö-
zel kétszerese a Stanley faj-
tának (Penyigei: 
10,5 mg/100g, Stanley: 
5,42 mg/100g). 

Valamennyi fontos in vitro élettani paraméter (összpolifenol (TP), 
összflavonoid (TF) és összantocián (TA) tartalma, DPPH, TAC, ORAC, 
FRAP) tekintetében kimagaslóan jónak a Penyigei fajta bizonyult (9. ábra).  
A Penyigei szilva összetétele, in vitro antioxidáns- és gyökbefogó aktivitása 
következtében méltán, magasan a ma még köztermesztésben lévő gyümölcs-
tájfajtáink egyike, kiváló kiinduló alapanyaga lehet antioxidáns hatású, gyü-
mölcsalapú, funkcionális, de még akár kemopreventív táplálék-kiegészítőknek, 
táplálékoknak, élelmiszereknek. 

0

100

200

300

400

500

600

700

TP (mgGAE/100g) TF (µMCatE/100g) TA (mgCy-RuE/1000g) PA (mg/100g)

Élettani paraméterek

Stanley

Penyigei

 

4
4
,9

%

3
1
1
4
,2

6
4
2
2
,5

2
2
,2 7
0
2
,1

0
,7

4

8
8
,2

%

4
2
5
1
,3

7
6
4
1
,4

2
8
,9 9

0
8
,5

1
,3

3

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

D
P
P
H
gy

ök
 g

át
lá
s 
(%

)
T
A
C
 

H
-O

R
A
C

L-
O
R
A
C

F
R
A
P
 

K
ve

rc
et

in
 (m

g/
10

0g
)

in vitro élettani paraméterek

Stanley

Penyigei

 

9. ábra. Élettani-, és in vitro élettani paraméterek alakulása a Stanley és a Penyigei szilvában 
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Következtetések 

A jövő mezőgazdaságának és élelmiszertermelésének kialakulásában, valamint 
a vidék népesség megtartó erejének biztosításában a helyi fajtáknak, a tájfaj-
táknak nem elhanyagolható szerepe van napjainkban sem, de vélhetőleg a 
jövőben még meghatározóbbá válik. Az egészséges életmód iránti növekvő 
igény, a környezettudatosság erősödése egyre inkább előtérbe helyezi a jó mi-
nőségű, szermaradvány-mentes, egészséges, biztonságos és piacképes élelmi-
szereket. Az a fajta ugyanis, amelyik adott helyen alakult ki, ott „jól érzi ma-
gát”, abból egészségesebb állomány alakul ki, jobb minőségű végtermék jön 
létre. A tájfajták alkalmazásakor nemcsak megőrzési tevékenységről 
(biodiverzitás) van szó, hanem az egészséges életmód iránti igényről, egy jöve-
delmezőbb gazdálkodásról, kulturális- és történeti értékek megőrzéséről.  

A tájfajták ismertsége a megkérdezettek körében kifejezetten jónak te-
kinthető. A legnépszerűbbeknek az alma-, meggy-, valamint szilva tájfajták 
bizonyultak, kedveltek még a dió- és körte tájfajták is. Az alma tájfajták közül 
kedveltség tekintetében a Naményi-, illetve a Szatmárcsekei Jonathán, a Hús-
véti rozmaring emelkedik ki. Elfelejtődőben vannak ugyanakkor a régen oly 
kedvelt tájfajták, mint az Angol téli arany Pármén, a Pusztai sárga, a Perker 
Pepin, a Londoni pepin, a Sárga Bellefleur, a Liptay rozmarinja, valamint 
Entz-féle Rozmaring. A szilvák közül a Beszterczei tájfajta a legkedveltebb, a 
Penyigei nem tudom szilva is kifejezetten elterjedt. Az egyéb szilva-tájfajták 
(Boldogasszony szilva, Althann Reine Claudeja, a Späth Anna, a Veres- és a 
Kökény szilva) a vizsgált települések kiskertjeiből lassan kiszorulóban vannak. 
A meggy-tájfajták közt az Újfehértói fürtös meggy – Cigánymeggy - Debreceni 
bőtermő - Pándi meggy irányban csökken azok falusi kertekben való elterjedé-
sének értéke. 

Megállapítható, hogy a tájfajták jelenléte a vizsgált falusi kiskertekben 
nagyban magyarázható azok rezisztenciájával, az adott régió időjárási viszonya-
ihoz/szélsőségeihez való nagyfokú alkalmazkodóképességét illető pozitív ta-
pasztalatokkal. A falusi kiskerttulajdonosok így fontosnak tartják a tájfajták 
azon tulajdonságait, hogy az általuk termesztett tájfajták nem igényelnek túl-
zott növényvédelmet, nem igényelnek túlzott tápanyag utánpótlást, valamint 
hogy ízük, illetve zamatuk kellemesebb a világfajtákéhoz képest, de kiemelték 
fontos szempontként a tájfajtákhoz kötődő évszázados tradíciókat, népi ha-
gyományokat is. Alkalmasak extenzív művelésre, ökogazdálkodásokban ezért 
jól termeszthetőek, termésük és a belőlük előállított termékek kevesebb szer-
maradványt tartalmaznak, egészségesebbek. Ízletességük jóval meghaladja a 
túlnemesített világfajták ízletességét. Analitikai vizsgálataink azt is megerősítet-
ték, hogy a tájfajták a világfajtákhoz képest kedvezőbb beltartalmi-, valamint 
élettani értékekkel bírnak, így a napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő 
egészségtudatos táplálkozás alappillérei lehetnek. A Penyigei szilva példáján 
keresztül megállapítható, hogy ezek a tájfajták igen kiemelkedően jó in vitro 
antioxidáns- és gyökbefogó aktivitással rendelkeznek, jó alapot szolgáltathat-
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nak antioxidáns hatású funkcionális élelmiszerek, kemopreventív 
táplálékkiegészítők előállításában. 
Szerepet játszhatnak egy-egy elmaradottabb agrártérség gazdasági fellendítésé-
ben, az adott tájfajták és a belőlük készített termékek az adott terület egyedi 
termékei lehetnek. Művelésük ugyanakkor több szakértelmet és élőmunkát 
kíván, ez megoldását jelenthet a vidéki lakosság foglalkoztatási gondjaira.  

Eredményeink azt mutatják, hogy a szülői tradíciók, a hagyományok to-
vábbélésének biztosítása iránti igény nagyban hozzájárul, hogy ezek a tájfajták 
tovább élnek, maradnak fent a falusi kiskertekben. Sajnálatos ugyanakkor, 
hogy gyakran ezek a tájfajták nem tudják a falvak határait „átlépni”. Elterjedési 
területük korlátozott nagyságú, így gyakorlatilag a kiskertek napjainkban csak 
ezen tájfajták génmegőrzésének biztosításában töltenek be szerepet. Viszont 
ezen „in situ” génmegőrzésben betöltött szerepük jelentős. Hosszú távú cél-
ként kell megfogalmaznunk azt a szándékot, hogy ezekből a falusi kiskertek-
ből, mit gén-rezervoárokból a tájfajták elinduljanak „hódító útjukra”, és lassan 
növeljék termesztési területeiket. Széles körben való elterjedésüket nagyban 
nehezíti azonban a hozzájuk kapcsolódó szűk fajtaismeret, a rendszertelen 
kínált, a nehézkes beszerzési lehetőség. 

Presevation of Disappearing Landraces in Village Gardens 

Abstract 

The conservation of landraces due to their advantageous properties is 
very important task: rich nutrient content, flavor, resistance. They are 
characterized by a diversity that gives greater protection to disease pathogens 
against, and this is a significant attribute of food safety. The landraces capable 
of extensive farming, organic farming, raw materials constitute a new species 
for breeding. Our goal to exame the roles of landraces in agrobiodiversity, the 
nutrient content, and in vitro physiological parameters were. 
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