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 Ökológiai termesztés hatása meggyfajták mikroanatómiai jellemzőire  

TÓTH CSILLA, K. KRAJNYÁK EDIT, VÁGVÖLGYI SÁNDOR 

Nyíregyházi Egyetem,  
Műszaki és Agrártudományi Intézet,  

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

Összefoglalás 

Összehasonlító levélanatómiai vizsgálatokat végeztünk annak érdekében, 
hogy megállapítsuk, egyes meggyfajták esetében az eltérő termesztési környe-
zet, agrotechnikai módszer mennyiben determinálja a jellemző levélanatómiai 
paraméterek (középér-, alsó- és felső levél-epidermisz vastagság, epidermisz-
sejtek sejtfalának lefutása, sztómaszám, szivacsos parenchyma levélközépen 
belüli vastagsága, oszlopos klorenchyma vastagsága, -sorszáma, sejt közötti 
járatok mérete) alakulását.  

Kulcsszavak 

meggyfajták, ökológai termesztés, konvencionális gazdálkodás, mikroanatómia 

Bevezetés 

A levelek szöveti jellemzői nagyban változnak attól függően, hogy a leve-
lek milyen ökológiai tényezők hatásainak vannak kitéve. Akár ugyanazon nö-
vény különböző szintjein fejlődött levelek között is nagy eltérések adódhatnak, 
csak abból adódóan is, hogy az adott levelek pl. árnyékos, vagy napnak kitett 
helyen fejlődnek (Stover, 1951; Esau, 1953; Haraszty, 1988). Komplexebb 
ökológiai hatásokat elemezve pedig egyértelműen megállapítható, hogy a ter-
mőhelyi viszonyoknak (talajadottság, hidrológiai viszonyok), vagy az alkalma-
zott agrotechnikai eljárásoknak (ökológiai-, konvencionális gazdálkodási mód 
– alkalmazott talaj-előkészítés, tápanyag-utánpótlás, gyom- és növényvédelem) 
mind kvalitatív, mind kvantitatív levélanatómiai tulajdonságokra gyakorolt 
hatása is kimutatható. Az ökológiai tényezők hatásai lemérhetőek a levelek 
kutikula-vastagságának alakulásán, a levél szőrözöttségi fokán, a 
levélmezophyllum kompaktságán, vastagságán, a sztómák számának és mére-
tének alakulásán, de összefüggés van az erek elhelyezkedésének sűrűsége és a 
vízelvezető szövetek (paliszád parenchyma) között is (Stover, 1951; Eames & 
MacDaniels, 1947; Metcalfe & s Chalk, 1950; Haraszty, 1988).  

Vizsgálatunk célja volt, hogy megállapítsuk, egyes meggyfajták esetében 
az eltérő termesztési környezet, agrotechnikai módszer mennyiben determinál-
ja a jellemző levélanatómiai paraméterek (középér-, alsó- és felső levél-
epidermisz vastagság, epidermisz-sejtek sejtfalának lefutása, sztómaszám, szi-
vacsos parenchyma levélközépen belüli vastagsága, oszlopos klorenchyma 
vastagsága, -sorszáma, sejt közötti járatok mérete) alakulását. 

mailto:toth.csilla@nye.hu
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Anyag és módszer 

A levélanatómiai vizsgálatokban felhasznált levelek közép-nyírségi 
kovárványos barna erdőtalajokon, illetve szatmár-beregi öntés talajokon kiala-
kított organikus- és konvencionális meggyültetvényekről kerültek begyűjtésre. 
Vizsgálat alá vontunk négy, mind a konvencionális (hagyományos) gazdálko-
dásban, mind a bio(ökológiai)termesztésben leginkább preferált meggyfajtát, 
úgy mint a Kántorjánosi, Újfehértói fürtös, Érdi bőtermő, valamint a Debre-
ceni bőtermő fajtát. Minden mintafajtából gazdaságonként 17-17 db növény-
egyedről gyűjtöttünk mintát, két ismétlésben, egyedenként 5-5 levelet begyűjt-
ve. A leveleket kb. 150-200 cm-es magasságból, a hajtáscsúcstól számított 10.-
 12. nóduszról gyűjtöttük, majd Strasburger-Flemming-féle konzerváló oldat-
ban rögzítettük. A mintákból epidermisz nyúzatot és keresztmetszetet készítet-
tünk.  

Az epidermisz-vizsgálatokhoz mind az alsó-, mind a felső levél-
epidermisz vizsgálatához kollódiumos nyúzatok készültek. A sztómák számlá-
lása LEICA fénymikroszkóppal történt, az egységnyi felületre eső sztómaszám 
okulármikroszkóp segítségével lett meghatározva. A levélkeresztmetszetek 
készítése szánka-mikrotómmal történt. A leveleket desztillált víz:háztartási 
hypo=1:1 arányú keverékében derítettük, desztillált vizes mosatást követően a 
lúgos kémhatást néhány csepp 10%-os ecetsavval közömbösítettük. Ismételt 
desztillált vizes öblítést követően a metszeteket toluidinkékkel festettük, a 
metszetek vizsgálata Axioskop 2 plus mikroszkóppal történt. A kvantitatív 
jellemzőket DIGIPLAN 1.6 digitális mérőprogram segítségével kerültek rögzí-
tésre. A képeket SONY SSC DC18P Color Video kamerával digitálisan archi-
váltuk. A képek rögzítésére POWER VIDEO CAPTURE szoftvert alkalmaz-
tunk. Valamennyi kvantitatív jellemzőt 10 ismétlésben mértünk, adatainkat 
adatmátrixba rögzítettük, majd az SPSS for Windows szoftverrel értékeltük. 

Eredmények 

Epidermisz 

A kovencionális- és a biogazdaságokból származó meggylevelek esetében 
az epidermisz nyúzatokat vizsgálva alapvető különbség nem volt megállapítha-
tó az epidermisz-sejtek alakja, illeszkedése és mérete között (1. ábra). Vala-
mennyi nyúzaton a fajokra jellemző szintbeli sztómák voltak azonosíthatóak 
(2. ábra).  
Az epidermisz-sejtek jellemző képződményeiként változó számú Ca-oxalát 
rozetták azonosíthatóak be (1. ábra). Rozetták a felső epidermiszen, valamint a 
főér alatti szövetállományban voltak azonosíthatóak, a konvencionális gazda-
ságokból származó mintákban nagyobb mennyiségben voltak jelen, mint a 
biogazdálkodásból származó minták esetében. 
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Debreceni bőtermő - BIO 
Debreceni bőtermő - KONVENCIO-

NÁLIS 

  

Érdi bőtermő - BIO Érdi bőtermő - KONVENCIONÁLIS 

  

Kántorjánosi - BIO Kántorjánosi - KONVENCIONÁLIS 

  

Újfehértói fürtös - BIO 
Újfehértói fürtös - KONVENCIONÁ-

LIS 

1. ábra. A felső epidermiszt alkotó sejtek sejtfalának lefutása a vizsgált meggyfajták esetében 

Epidermisz vastagságok 

Mind a felső-, mind az alsó epidermiszek vastagságát vizsgálva megálla-
pítható, hogy a Nyírség termőtájból származó, a biogazdálkodási körülmények 
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között termesztett minták esetében, a konvencionális művelés alatt álló fajták-
kal szemben nagyobb értékek voltak mérhetőek (1. táblázat).  

1. táblázat. A felső epidermisz vastagságának (µm) alakulása a vizsgált meggyfajtákban 

 felső epidermisz (μm) 

N
Y

ÍR
S

É
G

 
m-bio-újfehértói fürtös (Nyírség) 45,272 d 

m-bio-érdi bőtermő (Nyírség) 45,058 d 

m-bio-debreceni bőtermő (Nyírség) 41,215 de 

m-bio-kántorjánosi (Nyírség) 40,649 de 

m-ko-debreceni bőtermő (Nyírség) 35,9809 bcd 

m-ko-újfehértói fürtös (Nyírség) 35,0172 bcd 

m-ko-érdi bőtermő (Nyírség) 29,864 abc 

m-ko-kántorjánosi (Nyírség) 26,152 a 

S
Z

A
T

M
Á

R
-

B
E

R
E

G
I 

S
ÍK

 m-bio-újfehértói fürtös (Szatmár-Beregi sík) 42,448 de 

m-bio-debreceni bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 37,901 cde 

m-ko-érdi bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 37,446 cde 

m-bio-kántorjánosi (Szatmár-Beregi sík) 36,404 bcd 

m-ko-debreceni bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 32,153 abc 

m-ko-kántorjánosi (Szatmár-Beregi sík) 28,806 ab 

 alsó epidermisz (μm) 

N
Y

ÍR
S

É
G

 

m-bio-újfehértói fürtös (Nyírség) 27,089 d 

m-bio-érdi bőtermő (Nyírség) 24,804 de 

m-bio-debreceni bőtermő (Nyírség) 20,694 bcd 

m-bio-kántorjánosi (Nyírség) 20,062 bc 

m-ko-debreceni bőtermő (Nyírség) 18,56 ab 

m-ko-újfehértói fürtös (Nyírség) 17,929 ab 

m-ko-érdi bőtermő (Nyírség) 17,361 ab 

m-ko-kántorjánosi (Nyírség) 14,711 a 

S
Z

A
T

M
Á

R
-

B
E

R
E

G
I 

S
ÍK

 m-bio-újfehértói fürtös (Szatmár-Beregi sík) 24,157 cde 

m-bio-debreceni bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 19,591 abc 

m-ko-érdi bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 18,856 ab 

m-bio-kántorjánosi (Szatmár-Beregi sík) 18,581 ab 

m-ko-debreceni bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 17,417 ab 

m-ko-kántorjánosi (Szatmár-Beregi sík) 17,09 ab 

 

A Szatmár-Beregi síkon termesztett fajták esetében az alkalmazott agro-
technikai eljárások között ilyen egyértelmű különbség nem volt megállapítható, 
bár a statisztikai különbség a két termesztési mód között azért látható. A Nyír-
ségből származó mintáknál, mind a két gazdálkodási forma esetében nagyobb 
epidermisz-vastagságok voltak mérhetőek. 
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Debreceni bőtermő - BIO Debreceni bőtermő - KONVENCIONÁLIS 

  

Érdi bőtermő - BIO Érdi bőtermő - KONVENCIONÁLIS 

  

Kántorjánosi - BIO Kántorjánosi - KONVENCIONÁLIS 

  

Újfehértói fürtös - BIO Újfehértói fürtös - KONVENCIONÁLIS 

2. ábra. Az alsó epidermisz és az egységnyi felületre eső sztómák számának alakulása a 
vizsgált meggyfajták esetében 

A levélkeresztmetszeteket vizsgálva eltérések állapíthatóak meg a 
levélmezofillumot felépítő oszlopos és szivacsos állomány sejtsorainak számát 
illetőleg. Az oszlopos réteg vastagsága valamennyi fajta esetében 2 sejtsoros 
(3. - 6. ábra). A szivacsos állomány a biogazdálkodásokból származó meggyfaj-
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ták esetében 5-6 sejtsor vastagságú, míg a konvencionális gazdálkodásokból 
származó fajták esetében 4-5 sejtsor vastagságúra tehető. 

 

  

Debreceni bőtermő - BIO 

  

Érdi bőtermő - BIO 

  

Kántorjánosi - BIO 

  

Újfehértói fürtös - BIO 

3. ábra. A levélmezofillum és a főér alakulása a vizsgált bio-meggyfajták esetében 
(Nyírség termőtáj) 
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Debreceni bőtermő –  

KONVENCIONÁLIS 

  
Érdi bőtermő –  

KONVENCIONÁLIS 

  
Kántorjánosi – 

 KONVENCIONÁLIS 

  
Újfehértói fürtös –  

KONVENCIONÁLIS 

4. ábra. A levélmezofillum és a főér alakulása a vizsgált konvencionális meggyfajták esetében 
(Nyírség termőtáj) 
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Debreceni bőtermő - BIO 

  
Érdi bőtermő - BIO 

  
Kántorjánosi - BIO 

  
Újfehértói fürtös - BIO 

5. ábra. A levélmezofillum és a főér alakulása a vizsgált bio-meggyfajták esetében  
(Szatmár-Beregi sík termőtáj) 
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Debreceni bőtermő - 

KONVENCIONÁLIS 

  
Érdi bőtermő –  

KONVENCIONÁLIS 

  
Kántorjánosi –  

KONVENCIONÁLIS 

  
Újfehértói fürtös –  

KONVENCIONÁLIS 

6. ábra. A levélmezofillum és a főér alakulása a vizsgált konvencionális meggyfajták esetében 
(Szatmár-Beregi sík termőtáj) 

Levélközép-levélfél 

A nyírségi termőtájon valamennyi vizsgált biotermesztésű meggy-fajta le-
vélközép-vastagsága nagyobb értéket mutatott a konvencionális gazdaságok-
ban termesztett mintákhoz képest. Ez a különbség statisztikailag is bizonyítha-
tó (2. táblázat).  
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2. táblázat. A levélközép- és a levélfél-vastagságának (µm) alakulása a vizsgált meggyfajtákban 

 levélközép (μm) 

N
Y

ÍR
S

É
G

 

m-bio-újfehértói fürtös (Nyírség) 1220,97 d 

m-bio-érdi bőtermő (Nyírség) 1177,691 d 

m-bio-debreceni bőtermő (Nyírség) 1037,936 c 

m-bio-kántorjánosi (Nyírség) 1032,297 c 

m-ko-debrecenibőtermő (Nyírség) 899,362 b 

m-ko-újfehértóifürtös (Nyírség) 883,046 b 

m-ko-érdibőtermő (Nyírség) 867,179 b 

m-ko-kántorjánosi (Nyírség) 697,457 a 

S
Z

A
T

M
Á

R
-

B
E

R
E

G
I 

S
ÍK

 m-bio-újfehértói fürtös (Szatmár-Beregi sík) 1040,142 c 

m-bio-debreceni bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 1023,064 c 

m-ko-érdi bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 1003,698 c 

m-bio-kántorjánosi (Szatmár-Beregi sík) 999,597 c 

m-ko-debreceni bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 876,269 b 

m-ko-kántorjánosi (Szatmár-Beregi sík) 843,8403 b 

 levélfél (μm) 

N
Y

ÍR
S

É
G

 

m-bio-újfehértói fürtös (Nyírség) 368,592 d 

m-bio-érdi bőtermő (Nyírség) 338,487 cd 

m-bio- debreceni bőtermő (Nyírség) 331,849 bcd 

m-bio-kántorjánosi (Nyírség) 308,828 bc 

m-ko-debreceni bőtermő (Nyírség) 297,959 abc 

m-ko-újfehértói fürtös (Nyírség) 293,8103 abc 

m-ko-érdi bőtermő (Nyírség) 284,872 ab 

m-ko-kántorjánosi (Nyírség) 258,053 a 

S
Z

A
T

M
Á

R
-

B
E

R
E

G
I 

S
ÍK

 m-bio-újfehértói fürtös (Szatmár-Beregi sík) 332,769 bcd 

m-bio-debreceni bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 306,8889 abc 

m-ko-érdi bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 302,606 abc 

m-bio-kántorjánosi (Szatmár-Beregi sík) 301,812 abc 

m-ko-debreceni bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 291,188 abc 

m-ko-kántorjánosi (Szatmár-Beregi sík) 282,725 ab 

A Szatmár-Beregi síkon az előzőekhez hasonló következtetéseket vonha-
tunk le, azzal a megjegyzéssel, hogy a konvencionális Érdi bőtermő a bio Kán-
torjánosinál (amely a Nyírség termőtájon a biotermesztésű meggy-fajták közül 
a legvékonyabb levélközéppel rendelkezett) nagyobb levélközép-értékekkel 
jellemezhető. A két termőhelyről begyűjtött minták közül a Nyírség termőtá-
jon biogazdálkodási körülmények között termesztettek esetében 20%-kal na-
gyobb értékeket mértünk ezen paraméter tekintetében, mint a szatmár-beregi 
mintaterületekről származóak esetében. 

A termőhelyi adottságokat nem figyelembe véve csak az agrotechnikai el-
járások hatását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a biogazdálkodásból származó 
levélminták erősebb, masszívabb szöveti struktúrával jellemezhetőek. 
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A levélfél esetében a fentiekhez hasonló következtetések vonhatóak le, 
azonban a statisztikai különbség egyik termőtájon sem volt szignifikáns 
(2. táblázat). 

Oszlopos klorenchyma 

A Nyírség termőtájon az oszlopos klorenchyma levélközépen belüli vas-
tagsága a biogazdaságból származó minták esetében nagyobb, mint a konven-
cionális minták esetében tapasztalható. Ugyanakkor megállapítható, hogy a 
termőhelyi adottságok is befolyásolják az oszlopos klorenchyma vastagságát, a 
nyírségi homokon termesztett minták esetében az értékek felülmúlják a 
szatmár-beregi barna erdőtalajon termesztett mintáknál mérhető értékeket 
(3. táblázat). 

3. táblázat. Az oszlopos klorenchyma vastagságának (µm) alakulása a vizsgált meggyfajtákban 

 oszlopos klorenchyma (μm) 

N
Y

ÍR
S

É
G

 

m-bio-újfehértói fürtös (Nyírség) 154,016 f 

m-bio-érdi bőtermő (Nyírség) 135,617 e 

m-bio-debreceni bőtermő (Nyírség) 127,243 cde 

m-bio-kántorjánosi (Nyírség) 126,854 cde 

m-ko-debreceni bőtermő (Nyírség) 112,805 bcd 

m-ko-újfehértói fürtös (Nyírség) 110,855 bc 

m-ko-érdi bőtermő (Nyírség) 96,31 ab 

m-ko-kántorjánosi (Nyírség) 87,807 a 
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 m-bio-újfehértói fürtös (Szatmár-Beregi sík) 132,026 de 

m-bio-debreceni bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 120,263 cde 

m-ko-érdi bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 118,641 cde 

m-bio-kántorjánosi (Szatmár-Beregi sík) 114,894 bcd 

m-ko-debreceni bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 98,084 ab 

m-ko-kántorjánosi (Szatmár-Beregi sík) 88,672 a 

Sejtközötti járat 

A sejtközötti járatok kiterjedtségének alakulásában szintén beszámolha-
tunk a termesztési módok (ökogazdálkodásból kikerült mintáknál nagyobb a 
kiterjedtség) és a termőhely-típusok (a nyírségi mintáknál mért értékek jelentő-
sen meghaladják a szatmári mintáknál mérhető értékeket) szignifikáns hatásá-
ról (4. táblázat). 

Sztóma 

A Nyírség termőtájon szignifikáns különbség tapasztalható az alkalmazott 
agrotechnikai eljárások sztómaszámra gyakorolt hatását illetőleg, a biogazdál-
kodásokból származó ugyanazon fajták esetében az egységnyi területre eső 
sztómaszám értéke felülmúlja a konvencionális gazdaságokból származó fajtá-
két (5. táblázat). A termőhelyek sztómaszámra gyakorolt hatása szignifikánsan 
nem volt kimutatható. 
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4. táblázat. A sejtközötti járatok kiterjedtségének (µm2) alakulása a vizsgált meggyfajtákban 

 sejtközötti járat (μm2) 

N
Y

ÍR
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m-bio-újfehértói fürtös (Nyírség) 5132,929 f 

m-bio-érdi bőtermő (Nyírség) 3194,484 e 

m-bio-debreceni bőtermő (Nyírség) 2609,767 cde 

m-bio-kántorjánosi (Nyírség) 2342,579 bcde 

m-ko-debreceni bőtermő (Nyírség) 1868,075 abc 

m-ko-újfehértói fürtös (Nyírség) 1738,253 abc 

m-ko-érdi bőtermő (Nyírség) 1586,344 ab 

m-ko-kántorjánosi (Nyírség) 1260,791 a 
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 m-bio-újfehértói fürtös (Szatmár-Beregi sík) 2873,666 de 

m-bio-debreceni bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 2108,309 abcd 

m-ko-érdi bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 2100,97 abcd 

m-bio-kántorjánosi (Szatmár-Beregi sík) 1994,67 abcd 

m-ko-debreceni bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 1687,727 abc 

m-ko-kántorjánosi (Szatmár-Beregi sík) 1555,571 ab 

Következtetések 

Meggyminták esetében megállapítható, hogy a vizsgált levélanatómiai pa-
raméterek értékeinek alakulására szignifikáns hatást gyakorolnak egyrészt a 
termőhelyi adottságok, másrészt az alkalmazott agrotechnikai eljárások. Az 
alkalmazott agrotechnikai eljárások hatása felülírja a termőhelyi adottságok 
jellemző levélparaméterekre kifejtett hatását, hiszen termőhelyi adottságoktól 
függetlenül is, a biogazdálkodásból származó levélminták erősebb, masszívabb 
szöveti struktúrával jellemezhetőek. 

5. táblázat. Az egységnyi levélfelületre eső sztómaszám (db/0,25 mm2) alakulása  
a vizsgált almafajtákban 

 sztóma (db/0,25 mm2) 
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m-bio-újfehértói fürtös (Nyírség) 53,5 c 

m-bio-érdi bőtermő (Nyírség) 51,94 c 

m-bio-debreceni bőtermő (Nyírség) 51,6 c 

m-bio-kántorjánosi (Nyírség) 48,4 bc 

m-ko-érdi bőtermő (Nyírség) 39,748 ab 

m-ko-debreceni bőtermő (Nyírség) 39,14 ab 

m-ko-újfehértói fürtös (Nyírség) 36,9 ab 

m-ko-kántorjánosi (Nyírség) 28,196 a 
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 m-bio-debreceni bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 53 c 

m-ko-érdi bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 52,3 c 

m-ko-debreceni bőtermő (Szatmár-Beregi sík) 51,5 c 

m-bio-kántorjánosi (Szatmár-Beregi sík) 41,8 bc 

m-bio-újfehértói fürtös (Szatmár-Beregi sík) 39,4 ab 

m-ko-kántorjánosi (Szatmár-Beregi sík) 37,1 ab 
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Köszönetnyilvánítás 
A kutatást a Norvég Alap – Agrárinnováció fejlesztése: „Organikus gazdálko-
dás biológiai alapjainak komplex agronómiai, bioanalitikai vizsgálata az ÉA 
régiót jól reprezentáló fajták tekintetében” (EA_NORVEGALAP-
BIOBEL09) projekt támogatta. 

Comparison of Leaf Anatomy in Organically Grown Sour Cherry Trees 

Abstract 

We made comparative leaf anatomy examinations (thickness of leaf 
blade, thickness of cuticule and epidermis, extension of intercellular spaces, 
number of stomata per unit of surface) to determine the connection between 
various growing parameters, cultivation methods and microanatomical 
parameters of the sour cherry tree leaves.  Only the cultivar characteristics 
affected the microanatomy parameters. In case of sour cherry the growing 
parameters and cultivation methods equally influenced the leaf anatomy 
parameters. The thickness of leaf blade, epidermis, and palisade parenchyma 
layer was higher in case of organic farming. This research was supported by 
EA_NORVEGALAP-BIOBEL09 project. 

Keywords 

sour cherry, organic farming, conventional farming, leaf anatomy 
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