
A Top20 kísérletek betakarítás előtti állapotfelmérése  

Bruck (szeptember 10.): 

Közepes molyfertőzés és ehhez kötődő csőfuzárium fertőzöttség – megfigyelhetők „független” 
fertőzési pontok is egyes csöveken.  

Közepesen erős-erős aszálytünetek, főként a szemek kifejlődésében (ezerszem tömeg, csővégi 
szemsorvadás), hiányos termékenyülésben, egyes hibrideknél erős csőtorzulásban mutatkozva. 

Szártörés fajtára jellemzően mutatkozik. 

A kísérlet nagy tőszámon (80000 körül) mutatja a hibridek teljesítő képességét, egyes esetekben 
rekordszintű termés is lehet. 

A termésátlagokban akár 100%-nál nagyobb eltérés is mutatkozhat. 

Pacsa (szeptember 12): 

Közepes- erős molyfertőzés és ehhez kötődő csőfuzárium fertőzöttség, sok fiatal molyhernyó károsít 
még. 

Közepesen erős-erős aszálytünetek, főként a szemek kifejlődésében (ezerszem tömeg, csővégi 
szemsorvadás), hiányos termékenyülésben, egyes hibrideknél erős csőtorzulásban mutatkozva.  

Szártörés fajtára jellemzően mutatkozik. 

A csővégi szemsorvadást egyes hibridek jó szemfejlődéssel kompenzálják, s az utóbbi idők néhány 
esős periódusa ebben segítségükre volt. 

Kaposvár (augusztus 30): 

Korán leszáradt. Sok csökevényes, torz cső a jellemző, rendkívül kis ezerszem tömeg, egyes 
hibrideknél a 150 grammot sem éri el.  

Feltűnően kevesebb a szokásosnál a szemsorok és a sorokban elhelyezkedő szemek száma. 

A várható termésben nagy szórás mutatkozik az egyes hibridek között.  

Iregszemcse (augusztus 30): 

A bemutató termésbecslése 6-12 tonna közötti hektáronkénti terméseket mutatott.  

Az aszálystressz tünetei leginkább a kisebb ezerszem tömegben mutatkoznak. 

Gyulatanya (szeptembber 5-6.): 

A kísérletet erős kétfoltos takácsatka fertőzés szárította le.  

Mezőhegyes (szeptember 3.: 

Nagyon erős molyfertőzés, szártörés, csőfuzárium jellemzi. Aszpergillusszal fertőzött csövek is 
találhatók. 

Jó terméspotenciálú kísérleti hely. 

Csárdaszállás (szeptember 16.): 

A korai gyökérdőlés és a nagyon erős molyfertőzés hatására meglehetősen kusza képet mutat. 
Előfordulhat, hogy néhány hibrid termését negatívan befolyásolja a csőveszteség.  



Az erős molyfertőzés következményeként mind a szár-, mind a csőfuzárium fertőzés jelentős.  

Néhány hibrid jelentős termést sejtet (30 dkg feletti májusi morzsoltra számított csövenkénti 
szemtermés is előfordul). 

A stressztünetek korántsem olyan általánosak, mint a többi kísérlet esetében. Számos hibridnél a 
kisebb ezerszem tömegben, a rövidebb csőben és a csővégi (viszonylag enyhe) szemsorvadásban 
mutatkoznak meg. 

 


