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1. A MUNKA ELŐZMÉNYEI, CÉLKITŰZÉSEK 

Hazánkban a gyógy- és aromanövények termesztése, illetve azok gyűjtése és 

feldolgozása a XX. század második felében folyt a legintenzívebben. A rendszerváltás 

után azonban elkezdődött az ágazat hanyatlása, ami még napjainkban is tart. A legtöbb 

gyógynövény termesztéstechnológiája, beleértve a növényvédelmi eljárásokat is, az 

elmúlt 20-30 év folyamán nem került fejlesztésre (BERNÁTH és ZÁMBORINÉ 2015). 

Ezzel párhuzamosan az Európai Unió tagországaiban jelentős mennyiségű növényvédő 

szer hatóanyag került visszavonásra. A növényvédő szerek számának csökkenése a 

jelenlegi irányelvek szerint várhatóan folytatódni fog. A tapasztalatok alapján a 

készítmények gyorsütemű visszavonásával nem tart lépést az új hatóanyagok 

bevezetése. Mindezek mellett, a magas fejlesztési és engedélyeztetési költségek miatt, a 

növényvédőszer-gyártó vállalatok kevésbé érdekeltek abban, hogy az új 

készítményeiket a kisebb gazdasági jelentőséggel bíró kultúrákban is engedélyeztessék.  

Az értekezésben tárgyalt citromfű (Melissa officinalis L.) magyarországi 

viszonylatban kis kultúrának számít. A növény hazai és nemzetközi szinten 

legjelentősebb betegsége a szeptóriás levélfoltosság, amelyet a Septoria melissae Desm. 

mitospórás gombafaj okoz (NAGY 2002, ROLF et al. 2007). A kórokozó kártétele 

nyomán a drog minősége nagymértékben csökkenhet, valamint emellett járványos 

években jelentős hozam veszteség is bekövetkezhet (D’AULERIO et al. 1995, NAGY 

és HORVÁTH 2010). 

A szeptóriás levélfoltosság elleni védekezéshez jelenleg 8 hatóanyag használható, 

amelyek közül 6 csak gyári szerkombinációban áll rendelkezésre (ANONYMUS 2020). 

Az engedélyezett készítményekkel nem minden évjáratban biztosítható a kultúra 

védelme az egyes években akár 16 hetet is felölelő tenyészidőszak folyamán. Továbbá a 

növény drogjának – a gyógyászati felhasználás miatt – a szermaradékok tekintetében is 

szigorúbb követelményeknek kell megfelelnie.  

A nagy kultúrák, mint a kalászosok, vagy az almatermésűek termesztésében régóta 

bevett gyakorlatnak számít olyan fajták használata, amelyek ellenállóak vagy kevésbé 

fogékonyak egy, vagy több jelentősebb károsítóval szemben. A megfelelő 

fajtahasználat révén jelentős mértékben csökkenthető az adott kórokozó kártételének 

mértéke, illetve növelhető a termésbiztonság és ezeken keresztül nagyobb hozamok 

érhetők el. Emellett a kultúra növényvédelmének anyagi vonzata és a betakarított 
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termény szermaradék tartalma is jelentősen csökkenthető (GURURANI et al. 2012, 

LYNCH et al. 2017, KAISER et al. 2020). 

A citromfű esetében ez idáig kevés információ áll rendelkezésre az egyes 

változatok betegségekkel szembeni ellenállóságáról, ugyanakkor a növény 

termesztésében nagy jelentősége lenne a toleráns vagy ellenálló fajtáknak (MEYERS et 

al. 2007). 

A fajtahasználat mellett már néhány kultúrában illóolajokat, illetve növényi 

kivonatokat tartalmazó készítmények is használhatók a károsítók elleni védekezésben 

(HOCHBAUM és NAGY 2013, ŽABKA et al. 2014). Továbbá egyes kutatások 

eredményei bíztatóak a lombtrágyák és más szervetlen vegyületek, mint a 

szódabikarbóna vagy oltott mész kórokozók elleni alkalmazhatóságával kapcsolatban 

(DELIOPOULOS et al. 2010). A felsorolt anyagok gyógynövény kultúrákban való 

alkalmazhatóságát eddig alig vizsgálták. 

A fentiek tükrében összefoglalóan az alábbi célokat tűztem ki: 

1. A citromfű intraspecifikus taxonjainak összehasonlítása a szeptóriás 

levélfoltosságra való fogékonyságuk szempontjából. 

2. A Septoria melissae Desm. növényre gyakorolt hatásának vizsgálata a 

hajtáshozam, a drogprodukció és a legfontosabb drogminőségi mutatók 

tekintetében. 

3. Növényi és ásványi eredetű anyagok szabadföldi és in vitro 

hatékonyságának vizsgálata és értékelése a Septoria melissae Desm. ellen. 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

2.1 Fogékonysági vizsgálatok 

Munkám során kiskereskedelmi forgalomban lévő (Altissima, ’Ildikó’, ’Lemona’, 

Lorelei, Quedlinburger Niederliegende) és a Gyógy- és Aromanövények 

Génbankjában fellelhető (Soroksári, Wrocław) citromfű fajták
1
, illetve fajta 

megjelölés nélküli vonalainak fogékonyságát vizsgáltam szabadföldi körülmények 

                                                 
1
 A vizsgált növényanyagokra a továbbiakban az egyszerűség kedvéért fajtaként hivatkozom. A 

hazai és nemzetközi fajtajegyzékekben szereplő fajtákat aposztróffal jelölöm. 
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között a Septoria melissae Desm. kórokozóra. Szabadföldi vizsgálataimat három 

tenyészidőszakon (2016-2018) keresztül végeztem a Szent István Egyetem Soroksári 

Kísérleti Üzem és Tangazdaság, Gyógy- és Aromanövények Szakágazatában.  

A kórokozó kártételének felmérése a vizsgálati évek mindegyikében bonitálással 

történt, heti rendszerességgel. A felvételezések alkalmával az összes egyedet 

felvételeztem egy 6 fokozatú bonitáló kulcs segítségével, ami a következő 

kategóriákból
2
 állt: 0 – egészséges levél; 1 – 1-5% közötti fertőzöttség; 2 – 6-25% 

közötti fertőzöttség; 3 – 26-50% közötti fertőzöttség; 4 – 51-75% közötti fertőzöttség; 5 

– 75% fölötti fertőzöttség. A kapott adatokból minden növényre vonatkozóan 

kiszámítottam a fertőzött levelek gyakoriságát, valamint TOWNSEND és 

HEUBERGER (in GÄRTNER 1971) képlete alapján a betegségindexet. Mindezek 

mellett az eltérő betegségkategóriába tartozó levelek összes levélhez viszonyított 

arányát is meghatároztam. 

A kapott eredményeket MANOVA teszttel és Pearson féle Khi négyzet próbával, 

valamint z-teszttel, 95%-os szignifikancia szint mellett elemeztem. 

2.2 A kórokozó hozamra és beltartalomra gyakorolt hatásának vizsgálata 

A hozam és beltartalmi mutatók vizsgálatát 2017-ben és 2018-ban végeztem. A 

hajtás hozamra vonatkozó mérések során fajtánként 3 parcella került betakarításra 

2017-ben egy, míg 2018-ban két alkalommal. A betakarítások alkalmával parcellánként 

megmértem a hajtások friss tömegét, majd a szárítást követően a száraz tömeget. 

A beltartalmi mutatók közül a hajtások illóolaj-tartalmát (PH. HG. VII. 1986), 

összes polifenol (SINGLETON és ROSSI 1965), illetve hidroxi-fahéjsavszármazék 

tartalmát (PH. HG. VIII. 2004) vizsgáltam. 

A fentieken túl megvizsgáltam, hogy a fertőzés mértéke, hogyan befolyásolja a 

levelek beltartalmát. Az erre vonatkozó vizsgálatokhoz a 0., 2. és 4. betegség 

kategóriába tartozó leveleket gyűjtöttem be az állományból. A leveleknél is 

kategóriánként külön mértem a hajtás drognál leírt beltartalmi mutatókat, kiegészítve a 

levelek ép mirigyszőr számának meghatározásával, valamint az illóolajok 

összetételének GC-MS módszerrel történő vizsgálatával. 

                                                 
2
 Az eredmények, valamint a következtetések és javaslatok fejezetekben „bet. kat.” rövidítéssel 

tárgyalva. 
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A kapott eredményeket ANOVA teszttel és Pearson féle Khi négyzet próbával, 

valamint Fischer féle egzakt teszttel, 95%-os szignifikancia szint mellett elemeztem. 

2.2.1 Növényi és ásványi eredetű anyagok in vitro vizsgálata a kórokozó ellen 

Az in vitro vizsgálataimat a Budapest-Soroksárról és Varsó-Wilanów-ból gyűjtött 

természetesen fertőződött levelekről izolált kórokozó tenyészeteivel végeztem. A 

vizsgálatokhoz használt tenyészeteket MEA és PDA táptalajokon tartottam fenn. 

A laboratóriumi tesztek során illóolajok (cejloni fahéj illóolaj, kerti kakukkfű 

illóolaj, koriander illóolaj), vizes növényi kivonatok (szegfűszeg kivonat, fahéj 

kivonat, fokhagyma kivonat, kakukkfű kivonat, kamilla kivonat), réztartalmú 

lombtrágyák (Sergomil-L60, Damisol rézaminkomplex) és szervetlen vegyületek 

(szódabikarbóna, oltott mész, vízüveg) micélium növekedésre gyakorolt hatását 

értékeltem mérgezett agarlemez módszer segítségével. Mindemellett a vizsgált 

illóolajok közül a cejloni fahéj illóolajának, valamint a vizes kivonatoknak 

konídiumokra gyakorolt hatását is értékeltem. A lombtrágyák kórokozóra gyakorolt 

hatását szabadföldi körülmények között is vizsgáltam. 

A kapott eredményeket ANOVA teszttel 95%-os szignifikancia szint mellett 

elemeztem. 

3. EREDMÉNYEK 

3.1 A vizsgált fajták fogékonysága a kórokozóra 

A három vizsgálati év folyamán a Septoria melissae Desm. kórokozóra a Soroksári 

fajta volt a legfogékonyabb. A fajta egyedein a fertőzött levelek átlagos gyakorisága a 

harmadik tenyészidőszak első betakarítása előtt elérte a 93%-ot. A vizsgálati éveket 

összegezve a fertőzött levelek átlagos gyakorisága (65%) és az átlagos betegségindex 

(27) értéke is ennél a fajtánál voltak a legnagyobb. Mindemellett a szeptóriás fertőzés 

súlyosabb tünetei (4. és 5. bet. kat.) is jelentősen több levélen voltak megfigyelhetők, 

mint a kevésbé fogékony változatokon. A kórokozóra a Soroksári mellett még a 

Lorelei és Quedlinburger fajták is fogékonynak bizonyultak. 

Vizsgálataim eredményei alapján az ’Ildikó’, a ’Lemona’ és a Wrocław fajtákat a 

közepesen fogékony változatok közé soroltam. A fertőzött levelek gyakorisága ezeknél a 

fajtáknál – a három év átlagát tekintve – 35-51% között alakult, továbbá a 
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betegségindex értéke is 20 alatti volt, szemben a fogékony fajtáknál tapasztaltakkal (22-

27). 

A vizsgálataimban a kórokozó kártétele a citromfű altissima alfajába tartozó 

Altissima fajtán volt a legenyhébb. A két tenyészidőszak felvételezéseinek átlagát 

tekintve, ezeken az egyedeken volt a legkisebb arányú fertőzött levél (átlagosan 18%), 

amely a legtöbb fajtától szignifikánsan eltért. Továbbá a harmadik tenyészidőszakban a 

fertőzött levelek megnövekedett gyakoriságának ellenére is sokkal enyhébb tünetek 

voltak megfigyelhetők a fajta egyedein. 

3.2 A kórokozó hatása a növények produkciójára és beltartalmára 

A vizsgált fajták hozamában tapasztalt különbségek a statisztikai vizsgálatok 

alapján elsősorban a genotípusnak tulajdoníthatók. 

A hajtások beltartalmi mutatói közül a fertőzés igazolhatóan csak az illóolaj-

tartalomra, valamint a hidroxi-fahéjsavszármazék tartalomra gyakorolt jelentős hatást. 

Az egészséges (0. bet. kat.), enyhén (2. bet. kat.) és erősen (4. bet. kat.) fertőzött 

levelek ép mirigyszőr száma és ezzel összefüggésben illóolaj-tartalma a fertőzés 

mértékének növekedésével együtt csökkent. Az illóolaj fő komponensei közül a 

citronellál aránya a fertőzés mértékével együtt nőt, míg a nerál komponens aránya 

csökkent. A geraniál aránya a 2016-os évben a fertőzés mértékével együtt csökkent, 

míg a 2018-as vizsgálatokban ennek ellenkezőjét tapasztaltam. 

Az illóolaj-tartalom mellett a levelek összes polifenol és hidroxi-

fahéjsavszármazék tartalma is szignifikánsan csökkent a fertőzés mértékének 

növekedésével. 

3.3 Növényi és ásványi eredetű anyagok in vitro hatása a kórokozó ellen 

A vizsgált illóolajok közül a nagy transz fahéj-aldehid (79%) tartalommal 

rendelkező cejloni fahéj illóolaja mindhárom vizsgált koncentrációban (0,03%; 0,1% és 

0,3%) teljesen gátolta a kórokozó micéliumának növekedését, valamint a konídiumok 

csírázását táptalajon. Mindemellett az 53% timol tartalommal rendelkező kakukkfű 

illóolaja is 100%-os gátlást eredményezett az alkalmazott 0,1% és 0,3% 

koncentrációkban. 

A szegfűszeg vizes kivonata bírt a legerősebb gátló hatással a vizsgált vizes 

kivonatok között. A kivonat a legkisebb 12,5%-os koncentrációban is közel 100%-ban 
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gátolta a kórokozó növekedését. A fahéj és a fokhagyma kivonatok is jelentős gátló 

hatással (84-99%) voltak a kórokozó micéliumára a nagyobb 25% és 50% 

koncentrációkban. A kakukkfű és kamilla kivonatának nem volt jelentősebb hatása a 

kórokozóra. A micélium növekedés gátlásnál tapasztalt tendencia hasonló volt a 

konídiumok csírázásának tekintetében is. A kivonatok összes polifenol-tartalmának 

alakulása a fokhagyma kivonat kivételével statisztikailag igazolható összefüggést 

mutatott a gátló hatással. 

A lombtrágyák hatékonysága in vitro körülmények között eltérő volt. A Sergomil 

L-60 a nagyobb 0,3% és 0,5% koncentrációkban jelentősen gátolta a kórokozó 

micéliumának növekedését, míg a Damisol Rézaminkomplexnek a legnagyobb 

töménység mellett sem volt jelentős hatása.  

A 2017-ben és 2018-ban szabadföldön végzett vizsgálatokban a lombtrágyák 

hatékonysága ezzel szemben közel azonos volt. A 2017-es évben az alkalmazott 

kezelések átlagosan 24-27%-kal csökkentették a fertőzött levelek gyakoriságát. 

Azonban a második vizsgált évben a lombtrágyáknak és a kezelt kontrollként 

alkalmazott fungicidnek is csak mérsékelt hatása volt a kórokozóra. 

Az oltott mész, szódabikarbóna és vízüveg közül az oltott mésznek volt a 

legerősebb gátló hatása a kórokozó micéliumára. A szódabikarbónának és vízüvegnek 

csak a nagyobb 1%, illetve 5% koncentrációkban volt jó hatékonysága a kórokozó 

ellen. 

3.4 Új tudományos eredmények 

1. A 7 citromfű taxon három éven át tartó szabadföldi vizsgálata alapján 

megállapítottam, hogy a Melissa officinalis L.  intraspecifikus változatai között 

jelentős eltérések vannak a szeptóriás levélfoltosságra való fogékonyság területén.  

2. A produkciót (biomassza és droghozam) a fertőzöttség kevésbé befolyásolta 

(F=4,519; p>0,05), vizsgálati körülmények között a genotípus hatása erősebbnek 

bizonyult.  

3. A levelek hatóanyag tartalma összefüggésben áll a levélfelület fertőzöttségének 

mértékével, a szeptóriás fertőzés csökkenti az ép mirigyszőrök számát, és ezen 

keresztül negatívan hat az illóolaj-tartalomra. Az illóolaj komponensek arányát a 

fertőzöttség mértéke szintén módosítja. 
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4. A magas fahéjaldehid (79%) tartalmú cejloni fahéj illóolaja, valamint a magas timol 

tartalmú (53%) kakukkfű illóolaj 0,1% és 0,3% koncentrációban képes teljesen 

gátolni a kórokozó növekedését táptalajon. Emellett a fahéj illóolaja 0,03-0,3% 

koncentrációban szintén képes gátolni a kórokozó konídiumainak csírázását 

táptalajon. 

5. A kórokozó micéliumának növekedését a szegfűszeg, a fahéj és a fokhagyma vizes 

kivonat hatékonyan gátolja in vitro. Az összes polifenol-tartalom és a gátló hatás 

között statisztikailag igazolható összefüggés van. 

6. Megállapítottuk, hogy a legalább 30 g/l réztartalommal rendelkező lombtrágya 

készítmények szabadföldi körülmények között képesek csökkenteni a szeptóriás 

levélfoltosság kártételét citromfüvön. A készítményekkel végzett in vitro 

vizsgálatok alapján rámutattam, hogy a különböző rézvegyületek (réz-szulfát és réz-

szulfát-pentahidrát) eltérő hatékonysággal rendelkeznek. 

7. A szervetlen vegyületek – oltott mész, szódabikarbóna és vízüveg – 1%-ban 

alkalmazva eredményesen gátolják a kórokozó növekedését táptalajon. Az oltott 

mész már 0,5% koncentrációban is képes teljesen gátolni a kórokozó növekedését.  

4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

A kórokozó fertőzés dinamikáját három éven (2016-2018) keresztül vizsgálva azt a 

következtetést vontam le, hogy a citromfű intraspecifikus változatai között jelentős 

fogékonyságbeli különbségek vannak. 

A fajták között tapasztalt különbségek FINCHER és mtsai (2020) szerint 

összefüggésbe hozhatók a fajták eltérő beltartalmi mutatóival, valamint GUEST és 

BROWN (1997) vizsgálatai szerint a morfológiai bélyegekkel is. Az Altissima fajtánál 

tapasztalt nagyfokú ellenállóképesség is igazolja ez utóbbi megállapításokat, hiszen 

ennek a változatnak a morfológiai tulajdonságai és másodlagos anyagcsere termékei is 

eltérnek a többi fajtáéhoz képest, mivel a citromfű egy másik alfajába tartozik 

(DAWSON et al. 1988). 

A fajtafogékonyság mellett megfigyeltem, hogy az állomány kora is jelentősen 

befolyásolja a szeptóriás fertőzés kártételét. A 2016-ban és 2017-ben újonnan telepített 

állományban a fertőzés sokkal később vált jelentőssé a parcellákon, mint 2018-ban, 
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amikor a kórokozó fertőzéséhez már jelentős mennyiségű primer inokulum állt 

rendelkezésre a lehullott, fertőzött levelek révén. 

A citromfű nemesítése jelenleg főként a produkció és a beltartalmi mutatók 

növelésére irányul. A fajták betegségellenállóságának javítására kevés figyelmet 

fordítanak. Eredményeim azt mutatják, hogy a fogékonyság hátterének feltárására és az 

ellenálló genotípusok szelektálására vonatkozó kutatásoknak, elméleti és gyakorlati 

téren is kiemelt jelentőségű szerepe lenne. 

A hozamra és a fontosabb beltartalmi mutatókra (illóolaj-, polifenol- és hidroxi-

fahéjsavszármazék tartalom) vonatkozó vizsgálatok eredményeinek tükrében a fajták 

ezeken a területeken is jelentősen eltérnek egymástól. 

A friss hajtástömeg és a drog hozam eredményeit a fertőzési adatok függvényében 

vizsgálva azt a következtetést vontam le, hogy a fajták közötti különbségek elsősorban 

az adott genotípus tulajdonságai révén alakultak ki és a fertőzés közvetlen hatása a 

produkcióra egyértelműen nem bizonyítható. 

A citromfű illóolaj-tartalma elsődlegesen genetikailag determinált tulajdonság, 

amit az egyes szerzők vizsgálatai (ZÁMBORINÉ-NÉMETH et al. 2019), valamint a 

saját vizsgálataim során kapott eredmények is bizonyítanak. Ugyanakkor a levelek 

illóolaj-tartalmára vonatkozó vizsgálataimban az egészséges (0. bet. kat.), enyhén (2. 

bet kat.), valamint erősen fertőzött (4. bet. kat.) levelek ép mirigyszőreinek száma 

szignifikánsan eltért. Mindezek alapján azt a következtetést vontam le, hogy a 

szeptóriás fertőzés a mirigyszőrök károsításán keresztül jelentős hatást gyakorolt a 

vizsgált fajták illóolaj-tartalmára.  

A fajták között a hajtásdrog összes polifenol-, valamint hidroxi-fahéjsavszármazék 

tartalmának tekintetében is szignifikáns különbségek adódtak ZÁMBORINÉ-NÉMETH 

és mtsai (2019) megfigyeléseivel összhangban. A fertőzöttségi adatok viszont csak a 

fahéjsavszármazék-tartalomra vonatkozó adatokkal mutattak szignifikáns összefüggést. 

Mindemellett az eltérő mértékben fertőződött levelek polifenol- és fahéjsavszármazék 

tartalma statisztikailag igazolható összefüggést mutatott a fertőzés mértékével. 

Szabadföldi és in vitro vizsgálataim eredményei alapján az egyes illóolajok, 

lombtrágyák, szervetlen vegyületek, valamint vizes növényi kivonatok képesek gátolni 

a Septoria melissae kórokozó micéliumának növekedését és a gomba konídiumainak 

csírázását táptalajon, valamint a betegség tüneteinek kialakulását szabadföldön. 
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A vizsgált illóolajok hatékonysága ŽABKA és mtsai (2014), illetve FAYAERTS és 

mtsai (2018) megfigyelései alapján összefüggést mutatott azok összetételével. 

A vizes növényi kivonatok gátló hatása részben szignifikáns összefüggést mutatott 

azok összes polifenol-tartalmával. Kivételt képezett a fokhagyma kivonata, amelynél a 

polifenol-tartalom ugyan jelentősen kisebb volt, mint a többi kivonatnál, ugyanakkor 

eredményesen gátolta a kórokozó micéliumának növekedését. ANKIRI és MIRELMAN 

(1999) szerint utóbbinál a gátló hatás az egyes kén-tartalmú vegyületekhez köthető. 

Az eltérő réz vegyületeket tartalmazó lombtrágyák in vitro hatása jelentősen eltérő 

volt a kórokozó ellen, ami részben összefüggést mutat PHAM és mtsai (2019) által 

megfigyeltekkel. Szabadföldi körülmények között a lombtrágyás kezelések 

hatékonysága közel azonos volt. A két évben megfigyelt fertőzési dinamika alapján a 

készítmények hatékonysága nagyban függ a területen lévő inokulum mennyiségétől és a 

kezelések időzítésétől. 

Az oltott mész, szódabikarbóna és vízüveg más szerzők leírásaival (BIGGS et al. 

1997, ILHAN et al. 2006, BUCK et al. 2008), összefüggésben a nagyobb 1%, illetve 

5% töménységben hatékonyan gátolták a kórokozó micéliumának növekedését 

táptalajon. A szervetlen vegyületek közül az oltott mész rendelkezett a legerősebb gátló 

hatással a kórokozó ellen, mivel már 0,5%-ban alkalmazva is teljes gátlást 

eredményezett. 

A vizsgált növényi és ásványi eredetű anyagok közül a szódabikarbóna és a 

kalcium-hidroxid mint egyszerű anyag már számos gyümölcs és zöldségkultúrában 

használható a kórokozók elleni védekezésben. A saját vizsgálataim során kapott 

eredmények kiindulási alapként szolgálhatnak ezek gyógy- és fűszernövény kultúrákba 

történő engedélyeztetéséhez. 
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