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Összefoglaló 
 

A dísznövénytermesztésben és -kereskedelemben tavasszal és kora nyáron jelentős szerepet 
töltenek be az egynyári dísznövények, ezen belül pedig a balkonnövények. A világszerte 
hagyományosan ültetett muskátlik mellett több faj került termesztésbe. 

Kísérleteim során célom volt, hogy ezen állandóan bővülő növénycsoportból olyan újdonságokat 
válasszak ki, melyek jól tűrik a hazai szélsőséges klímát és kielégítően díszítenek. Néhány, 
balkonnövényként még kevésbé vizsgált magyar nemesítésű fajta alkalmazhatóságát is vizsgáltam. A 
fajtaértékelések során és néhány vegetatívan szaporított balkonnövény gyökeresedése közben a 
peroxidáz (POD) stresszenzimek szintjének változásait is nyomon követtem. 

A gyökeresedés közben a legnagyobb enzimaktivitás mindig a gyökérképződés helyén lépett fel 
a vizsgált taxonok esetében. Egyes növényeknél (pl. Solenostemon scutellarioides (L.) Codd ’Fantasy’ 
és Pilea microphylla (L.) Liebm.) hirtelen megugrott, majd a gyökerek fejlődése után ugyancsak 
nagymértékben csökkenni kezdett a dugvány alsó részében a POD aktivitás. Az apró levelű és 
elágazódó, törpehajtásokkal rendelkező dugványok esetében (pl. Thymus vulgaris L. és Lavandula 

angustifolia Mill.) a legnagyobb enzimaktivitás nem a dugvány alsó részében volt mérhető, hanem a 
dugvány középső vagy felső részén. 

A 2002-től 2004-ig tartó időszakban három különböző klimatikus adottságú helyszínen 27 
dísznövény taxont teszteltem balkonládában. A fajtaértékelés során megállapítottam, hogy 9 taxon 
mindhárom helyszínen kiválóan díszített: Bidens ferulifolia (Jacq.) DC. ’Kobold’, Celosia argentea L. var. 
plumosa ’Savaria’, Dianthus chinensis L. ’Corona Cherry Magic’, Dianthus chinensis L. ’Super Parfait 
Raspberry’, Dichondra repens J.R. Frost et G. Frost ’Silver Falls’, Iresine herbstii Hook. f. ’Lady in Red’, 
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. fehér virágszínű változat, Pelargonium zonale (L.) L’Hér. Ex 
Aiton ’Magic Rose’, Petunia Juss. ’Easy Wave Rose’, Sanvitalia procumbens Lam. ’Aztekengold’, 
Sanvitalia procumbens Lam. ’Orange Sprite’ és Verbena L. ’Babylon Light Blue’. 

A fajtaértékelésbe vont azonos taxonba tartozó palánták különböző tenyészhelyeken 
különbözőképpen fejlődtek. A tenyészidőszakban a vizsgált balkonnövények levelében a POD aktivitás 
folyamatosan növekedett. A laboratóriumi méréseim bizonyították, hogy a POD enzimaktivitás ezzel 
párhuzamosan helyszínenként különbözőképpen alakult. Az enzimaktivitás biotikus (lisztharmat-
fertőzés, gyapottok bagolylepke kártétele) és abiotikus stresszhatásra (magas hőmérséklet és erős 
fény) megnövekedett a levelekben, a változás taxononként változó mértékű volt. 
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