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1. BEVEZETÉS 
 

A meggy (Cerasus vulgaris Mill.) és a cseresznye (Cerasus avium (L.) Moench) a 
legfontosabb gyümölcsfajaink közé sorolható. Hazánkban az alma és a szilva után a 
meggyet termesztik a harmadik legnagyobb területen, a gyümölcsfáknak átlagosan 10-
12%-a meggy (GULYÁS, 1985). GONDA és DREMÁK (2004) szerint évjárattól függően 
35,000 és 75,000 tonna közötti hazánk meggytermelése. 

A meggy termesztésében egyre több az öntermékeny kultivár, amelyeknek a 
megporzása igen gyakran minden pollenközvetítő nélkül is végbemegy (ahol a porzó érinti 
a bibét a virágon belül). Az idegen megporzás azonban még az öntermékenyülő fajtáknál is 
javíthatja a minőséget. Az önmeddő fajták (pl. Pándy meggy klónok) kiváló 
termésminőségük miatt nem esnek ki a termesztésből, bár a terméskötődésük nem mindig 
kielégítő. Ezek a szél vagy rovarok közvetítésével jutnak a termékenyítő pollenhez. Ezért 
ha eredményes termékenyülést szeretnénk elérni az önmeddő meggyfajtáknál is, akkor a 
megporzásuk minden részletét jól kell ismernünk. 

A meggy virágbiológiájának kutatását különösen indokolja az, hogy már MALIGA 
(1961) az önmeddő gyümölcsfajták terméketlenségének okait kutatva rámutat: „amint 
abból nagyüzemi gyümölcsöst létesítettek, megszűnt jó termékenyülésük”. 

A gyümölcsfajtáink többsége allogám (TERPÓ, 1980). A kölcsönös megporzásnál 
a szél esetlegessége miatt nagyon fontos a nagyobb terméshozamot adó rovarmegporzás 
biztosítása, aminek viszont a megfelelő primer attraktivitás a feltétele. 
 OROSZ-KOVÁCS (1988, 1991, 1992, 1996a, 2001), illetve OROSZ-KOVÁCS és 
tsai. (1987, 1988, 1989, 1992, 1993) munkáiból ismerjük a meggyfajták főbb 
virágbiológiai típusait. A szerzők megkülönböztetnek homogám és dichogám típusokat. A 
dichogámián belül protogyn virágú meggyfajtákat írnak le. Az általuk bemutatott 
késleltetett homogámia egyik fajtája a késleltetett autogámia, amely a fenti 
szakirodalomból és HORVÁTH (2003) munkájából szintén jól ismert. A protogyn Prunus-
okra vonatkozó virágállapotokat GOTTSBERGER (1977) írta le. 

Mivel az eltérő virágbiológiai típusok illesztése a megporzási technológiában 
rendkívül fontos, ezért a jelenleg termesztett, vagy várhatóan termesztésbe kerülő fajták 
virágbiológiai típusait és florális attraktivitását feltétlenül ismernünk kell. A biológiai 
eredmények felhasználásával javítani lehet a fajtatársításokban a megporzó és 
megporzandó fajta jobb illesztését, és így nagy valószínűséggel növelhető a 
termésbiztonság. Emiatt kezdtük el vizsgálatainkat az Újfehértói Gyümölcstermesztési 
Kutató és Szaktanácsadó Kht. területén, ahol igen nagy számú meggyfajta nemesítése van 
folyamatban. 

Ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk a meggy virág- és megporzás-biológiájáról, 
ismernünk kell az egyes fajták virágainak morfológiáját, a nektárium és a bibe 
hisztológiáját, nektárszekréciós ritmusát, nektárösszetételét, méhészeti jelentőségét, a 
pollen vitalitását, illetve a virágok ellenálló képességét – ez utóbbiban a fenoloid-
anyagcsere termékei (mint szekunder metabolitok) játszanak kiemelkedő szerepet. 
 A meggyvirágok és a bennük lévő szekrétum jelentős mértékben kitett az időjárási 
hatásoknak, ezért vizsgálatainkat kettő-hat évjáratból származó mintákon végeztük. 
 

2. CÉLKITŰZÉS 
 

 Munkámban az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 
• Milyen virágmorfológiai különbségek mutathatók ki az egyes meggyfajták között? 
• Mely szövettani tulajdonságokkal jellemezhető a nektárium és a bibe virágbiológiai- és 

ökotípusok szerint? 
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• Kimutathatók-e összefüggések a meggyfajták hisztológiai, citológiai tulajdonságai, a 
virágok mérete és a termelődött nektár kémiai jellemzői között? 

• Mely meggyfajták rendelkeznek a legjobb minőségű (életképességű) pollennel? 
• Mennyi és milyen refrakciójú nektárt termelnek az egyes kultivárok? 
• Hogyan csoportosíthatók, illetve mely virágbiológiai típussal jellemezhetők az egyes 

meggyfajták a nektártermelés és portokfelnyílás napi ritmusa alapján? 
• Milyen a meggyfajták nektárösszetétele és méhészeti jelentősége? 
• Kimutathatók-e különbségek a nektár cukorösszetételében a virág korának előre-

haladtával, az öntermékeny és önmeddő fajták között, illetve az éjszaka és nappal 
termelődött nektár esetében? 

• Milyen és mennyi fenoloidot tartalmaznak az egyes virágrészek, illetve mi lehet a 
szerepük a virág életében? 

• Tapasztalhatóak-e évjárati eltérések a vizsgált tulajdonságokat illetően? 
 

3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

3.1. A vizsgálatok helye, ideje 
 

A vizsgálatokhoz szükséges minták begyűjtése és a terepen végzett megfigyelések, 
mérések az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató Állomás, majd későbbi jogutódja, az 
Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. meggy génbankjában 
történtek. 

Az egyes laboratóriumi munkálatokat a PTE-TTK Növénytani Tanszéken és az 
újfehértói kutatóintézet laboratóriumaiban végeztük el. 

A nektárösszetétel vizsgálatokhoz hat évjárat mintáit használtuk fel: 1997-2000, 
illetve 2003-2004; az egyéb munkálatokhoz (virágmorfológia, hisztológia, 
nektárprodukció, ritmusvizsgálatok, pollen-életképesség, fenoloidok kimutatása) pedig két 
évjáratból gyűjtöttünk anyagokat: 2003-2004-ből. Ez utóbbiaknál a 2 év adatai alapján 
nem igazán lehet évjárati hatást megállapítani, azonban a tendenciák valószínűsíthetik az 
egyes összefüggéseket. 
 

3.2. Mikroklimatikus viszonyok 
 

Az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató Állomás területén működik egy 
komplex számítógép-vezérlésű mikroklimatikus berendezés, amely óránként rögzítette a 
teljes vegetációs időszak alatt a főbb időjárási adatokat. A dolgozatban az innen származó 
adatbázisból a vizsgálatok szempontjából legfontosabb adatokat használtuk fel: a napi 
átlagos léghőmérsékleti minimum és maximum értékeket, valamint a csapadék napi 
összmennyiségét. A 2003-2004-es évjáratban hőmérő és kézi páratartalom-mérő által mért 
adatokat is rögzítettünk. 

 
3.3. A vizsgálatok anyaga 

 
Az újfehértói meggy génbank nagy részét fajtagyűjteményes fajták és begyűjtött 

tájfajták teszik ki, de találhatók itt termesztett, termesztésből kiszorult, hibrid és minősítés 
alatt álló kísérleti kultivárok is (betűkkel jelülve). 25 fajtán végeztünk különböző 
vizsgálatokat 1997 és 2004 között. Az egyes években tanulmányozott fajták: 
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Nagy mértékben öntermékeny fajta (öntermékenyülés 20 % feletti, NYÉKI és tsai, 2003): 
Oblacsinszka 
 
Öntermékeny fajta (öntermékenyülés 10,1-20 %, NYÉKI és tsai, 2003): 
 „R” (Petri) 
 
Részben öntermékeny fajták (öntermékenyülés 1,1-10 %, NYÉKI és tsai, 2003): 
„D” 
„K” 
 „T” (Éva) 
Cigánymeggy 59 
Cigánymeggy C.404 
Debreceni bőtermő 
Érdi bőtermő 
Érdi jubileum 
Favorit 
Kántorjánosi 

Korai pipacs 
Körösi korai 
Mej Djuk 
Meteor korai 
Meteor 
Montmorency 
Nefris 
Sárándy S/Gy 
Újfehértói fürtös 

 
Önmeddő fajták (öntermékenyülés 0,1-1 %, NYÉKI és tsai, 2003): 
„Z” 
Érdi nagygyümölcsű 
Pándy 48 
Pándy Dunavecse 
 

3.4. Virágmorfológiai vizsgálatok 
 

A virágokat 6-szoros nagyítású kézi lupe segítségével tanulmányoztuk. Fajtánként 
2003-ban 100-100, 2004-ben pedig 20-20 virágról mértük, illetve jegyeztük fel a 
következő adatokat: a) virágátmérő, b) porzószám, c) szirom színe, d) portok színe, alakja, 
e) bibe színe, alakja, f) nektárium színe. 
 

3.5. A nektárium hisztológiai vizsgálatai 
 

A virágmintákat fixálás után víztelenítetük (SÁRKÁNY és SZALAI, 1957). Ezt 
követően a mintákat paraplasztba ágyaztuk. Szánka-mikrotommal 5-10 µm vastagságú 
metszeteket készítettünk. A készítmények festése toluidin-kékkel, lefedése pedig 
kanadabalzsammal történt. 

A virágok longitudinális-mediális metszetén a következő paramétereket mértük: 
 
A, nektárium területe; 
B, nektárium vastagsága; 
C, glanduláris szövet vastagsága; 
D, nektárium-parenchyma vastagsága (B-[C+N]); 
E, glanduláris szövet százalékos aránya ([C/D]*100); 
F, kutikulavastagság; 
G, sztómakamra area (csak néhány esetben fordult elő); 
H, glanduláris szövet sejtsor-száma; 
I, glanduláris szöveti sejt areája (sejtfal nélkül); 
J, glanduláris szöveti sejtek sejtmag-areája; 
K, glanduláris szöveti sejtek citoplazma-areája (I-J); 
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L, citoplazma – karyon (cito-kar) arány (K/J), illetve a glanduláris magszázalék (a 
glanduláris szöveti sejtek sejtmagjának a sejt teljes méretéhez viszonyított százalékos 
aránya [J/I*100]) meghatározása; 

M, epidermiszsejtek hosszúsága; 
N, epidermiszsejtek vastagsága; 
O, epidermiszsejtek nagysága (hosszúság x vastagság [H*V]) = (M*N); 
P, epidermiszsejtek sejtaránya (vastagság / hosszúság [V/H]) = (N/M). 
 
 A metszetek hisztológiai vizsgálata ’NIKON H600L Eclipse 80i’ 
kutatómikroszkóppal történtek, a felvételek pedig ’RT KE/SE Spot (Diagnostic Instruments 
Inc.) Model 7.3 Three Shot Color’ – a mikroszkóppal összekötött képdiagnosztikai 
rendszerrel készültek. A képek digitális rögzítését ’SPOT 4.0.4’ számítógépes programmal 
végeztük. Az adatfelvétel ’UTHSCSA ImageTool 3.0’ programmal, az adatfeldolgozás 
pedig ’Microsoft® Excel 2002’ program segítségével történt. 
 

3.6. A virágrészek SEM vizsgálata 
 

 A scanning elektronmikroszkópos preparátumok 2003-ban készültek. A friss 
vizsgálati anyagot 0,2 M formaldehidben prefixáltuk, a posztfixálást pedig 0,5 %-os 
ozmium-tetroxid oldattal végeztük. A felmenő etil-alkohol sorozatban végzett dehidrálást 
követően a mintákat kritikus ponton szárítottuk izo-amil-acetátban. Ezután következett az 
aranyárnyékolás Yeol vákuumgőzben. A mikrofelvételek Yeol 100 C-hez adaptált ASID-4 
SEM segítségével készültek a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 
Karának Központi EM-laboratóriumában. 
 

3.7. A virágok endogén ritmusának vizsgálatai 
 

A nektártermelést, a bibeszekréciót és a pollenkiszóródást vizsgáltuk óránként. Az 
ivarlevelek működésének és a nektárszekréció napi menetének tanulmányozása során 
évjáratonként és fajtánként 20-20, számokkal jelzett (virágkocsányon felcímkézett) 
virágból napközben óránként kiszívtuk a nektárt kalibrált mikrokapillárissal, valamint 
feljegyeztük a felnyílt portokok számát és a bibeszekréció időpontját. A kora reggel (6-7 
órakor) begyűjtött minta tehát főleg az éjszaka termelődött nektárt tartalmazta. A 
vizsgálatokhoz kézi lupét használtunk, a nektár szárazanyag-tartalmát pedig kézi 
refraktométerrel határoztuk meg. Feljegyeztük a méhek és egyéb viráglátogató rovarok 
jelenlétét vagy hiányát is, azonban részletes méhészeti megfigyeléseket idő hiányában nem 
végeztünk. 
 

3.8. Nektárvizsgálatok 
 
3.8.1. A nektár mennyiségének mérése 

A 24 óra alatt termelődött nektár mennyiségét kalibrált mikrokapilláris 
(térfogatmérést [µl]) segítségével határoztuk meg az előzetesen izolált hálóval elkülönített, 
illetve a nem izolált virágokból. A nektár szárazanyag-tartalmát, azaz refrakcióját kézi 
refraktométerrel mértük. Összehasonlítottuk az eredményeket fajtánként, évjáratonként, 
illetve az éjszaka és nappal termelődött nektár refrakció értékeit is. 

A nektár cukorértékének meghatározását CRUDEN és HERMAN (1983) szerint 
végeztük: 

  (nektár µl x refrakció %)/100 
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3.8.2. A nektár cukorösszetételének meghatározása 

A nektárt izolált virágokból mikrokapilláris segítségével szívtuk ki, 10 µl-t mértünk 
be Eppendorf-csövekbe, majd exszikkátorokban, illetve az utolsó két évjáratban 
Eppendorf-koncentrátorban történő kezelést követően beszárítva tároltuk. 
 A nektár főbb cukorkomponenseinek kvalitatív kimutatását vékonyréteg-
kromatográfiával (TLC) (GRÖSZ és BRAUNSTEINER, 1989), a mennyiségi 
meghatározást denzitometriával végeztük. Az egyes mintákat etanol-víz 7:3 arányú 
keverékében oldottuk fel. Az oldat ismert mennyiségét és a cukorteszteket szilikagél 
adszorbensű vékonyréteg-kromatografáló lemezre vittük fel. A felcseppentést szintén 
mikrokapillárisokkal végeztük el. A futtatást etilacetát - etanol - 60%-os ecetsav - 
bórsavval hidegen telített víz (50:20:10:10 arányban) kifejlesztőszert alkalmazva telítetlen 
légkörű kamrában kétszer végeztük el. A lemezeket szárítás után timolos előhívóval 
kezeltük. 

A színreakció kialakulása után az egyes cukorkomponensek kvantitatív 
meghatározását denzitométerrel végeztük el a PTE-TTK Növénytani Tanszéken. 
 Megvizsgáltuk az egyes fajták esetében azt is, hogy a refrakció mennyire tükrözi a 
nektárösszetétel vizsgálatoknál az összcukor tartalmat. Ezt az összcukor/10/refrakció%, 
hányados alapján számítottuk ki (FARKAS, 2001), melynél figyelembe vettük a virág 
korát is (fiatal, illetve szeneszcens virágok esetében). 
 

3.9. A pollen életképességének vizsgálata 
 
 A terepen fiatal virágokból frissen begyűjtött portokokat szobahőmérsékleten 1 
napig állni hagytuk, amíg fel nem nyíltak, majd 10 percig 90 oC-on kiszárítottuk. 
 A meggyfajták pollenszemeinek életképességét a PÁLFI és GULYÁS (1985) által 
kidolgozott izatinos módszerrel vizsgáltuk, mely a pollenszemek szabad 
prolintartalmának a festődésén alapszik. A színreakció kivitelezését és az izatin reagenssel 
történő festést tárgylemezen végeztük, majd szárítószekrényben előhívtuk. A leragadt 
pollenszemeket glicerinnel diszpergáltuk. A pollenszemeket fénymikroszkóp, illetve 
számítógépes program (Image Tool 3.0) segítségével számoltuk, és a különböző színű 
festődéseket regisztráltuk, ezáltal a pollenszemek vitalitási arányait meghatároztuk. A 
festődési csoportok: fekete, vagy sötétkék szín – jól festődő, azaz életképes pollenszem; 
vörös szín: félig festődő, azaz alig, vagy nem életképes pollenszem (prolint csak 
nyomokban tartalmaz); sárga, azaz a pollenszem eredeti színe: nem festődő, azaz biztosan 
életképtelen pollenszem. Az összetöpörödött, illetve zsugorodott pollenszemeket szintén 
életképtelennek tekintettük. A számolást évjáratonként és fajtánként minimum 500 
pollenszemen végeztük el. 
 

3.10. Virágrészek fenoloidtartalmának vizsgálata 
 
 A terepi munkálatok során nagymennyiségű virágmintát is begyűjtöttünk, majd 
ezeket előzetesen az újfehértói kutatóintézet laboratóriumaiban készítettük elő a tárolásra. 
A frissen leszedett virágok virágrészeit elválasztottuk egymástól, így fajtánként öt frakciót 
kaptunk: csészelevél, sziromlevél, porzó, termő, hypanthium. 
 Preparálás után az egyes virágrészeket száraz helyen tároltuk. A fenoloidok 
kivonása, minőségi és mennyiségi analízise a PTE-TTK Növénytani Tanszék élettani 
laboratóriumában történt – a cukorkomponensek kimutatásához hasonlóan itt is 
vékonyréteg-kromatográfiás módszert alkalmaztunk. A beszárított növényi mintákat 
Erlenmeyer-lombikba helyeztük, és a komponenseket metanol és forró vizes fürdő 
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segítségével kioldottuk. A kapott oldatokat lehűlés után szűrőpapíron keresztül szűrtük, és 
gyárilag kalibrált mikrokapillárisok segítségével ismert mennyiségeket vittünk fel 
szilikagél adszorbensű vékonyréteg-kromatografáló lemezekre, melyekre a tesztoldatok 
(rutin, hiperozid, klorogénsav, kávésav) is felkerültek. Minden mintát évjáratonként (2003 
és 2004) három ismétlésben vizsgáltuk. Kifejlesztőszerként etil-acetát – hangyasav – 
jégecet – víz elegyét használtunk (100:11:11:27 arányban). Futtatás és szárítás után 
Naturstoff-reagenssel hívtuk elő a foltokat, majd újabb szárítás után UV-lámpa alatt 
értékeltük azokat. A mennyiségi kiértékelés ebben az esetben is denzitometriásan történt, 
UV tartományban, 366 nm-en. 
 

4. EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK 
 

4.1. A meggyvirágok morfológiája 
 

A pentamer, aktinomorf, szabad szirmú meggyvirágok perianthiuma a vizsgált 
fajtáknál heterochlamydeus, a calyx zöld színű, a sepalumok levélszerűek. A petalumok a 
kultivárok többségénél fehérek, azonban a virágok öregedésével rózsaszínessé is válhatnak 
(pl. az Oblacsinszka fajta). Egyes kultivároknál megfigyelhető a teltvirágúság (pl. Érdi 
bőtermő, Meteor korai), ami a porzók ellevelesedésének eredménye. A csészelevelek is 
átalakulhatnak szirmokká (pl. Meteor korai). Az androeceum triplostemon. A filamentum 
hosszú, vékony, rendszerint fehér vagy ritkán rózsaszínes (pl. Oblacsinszka). Az anthera 
színe fajtára jellemző, lehet halvány citromsárga, citromsárga, sárga, vajsárga, 
halványzöldes citromsárga vagy zöldes citromsárga. A sztigma a portokokhoz hasonlóan 
változatos színű lehet, gyakran a portokkal megegyező árnyalatú. A fajták egy részére 
sztigmamimikri volt jellemző (pl. Cigánymeggy 59, Újfehértói fürtös), a portokok és a 
bibe színe, alakja és mérete is hasonló volt. Ritkán előfordul az ikertermőjűség is (pl. Érdi 
bőtermő). A hypanthiális nektárium színe a fajták többségénél zöld vagy sárgászöld, 
ritkább a barnászöld és sötétzöld mirigy. 

A meggyfajták virágátmérője évjárattól és fajtától függően 25-39 mm, míg a 
virágonkénti porzószám 28 és 41 között változott. A két évjáratból származó virágátmérő 
adatokat összehasonlítva a legnagyobb (35 mm feletti) virágátmérővel az Újfehértói fürtös 
és a Debreceni bőtermő fajták rendelkeztek. 33 mm feletti volt az átmérő a „T”, 
Kántorjánosi és „R” fajtáknál, míg 31 mm felettieket a Meteor korai és Pándy 48 fajták 
virágainál mértünk. 29 mm alatti átmérőjűek voltak a Cigánymeggy kultivárok virágai. Az 
Oblacsinszka kultivár átlagos virágátmérője a 26 mm-t sem érte el. A porzószám 
variációs szélessége 29,27 és 33,59 között változott a vizsgálati évek átlagában. 

A regresszió analízis egyik vizsgált évjáratban sem mutatott ki korrelációt a 
virágátmérő és porzószám között. Az évjárati változékonyságot figyelembe véve a két 
évjárat porzószámainak változása sem mutatott szabályosságot, azonban a két évjárat 
virágátmérő-adatsorai között sikerült pozitív korrelációt kimutatni. Fordított 
arányosságot (negatív korrelációt) találtunk a virágátmérő és porzószám 
változékonysága között, tehát azok a kutivárok, melyeknél nagy eltérés mutatkozott a 
porzószámban, csak kismértékben változtak virágátmérő tekintetében és fordítva. 

 
4.2. A meggyvirágok szekréciós struktúrái 

 
4.2.1. A bibefelszín 

A bibefelszín a vizsgált meggyfajták esetében papillás epidermiszsejtekből áll, 
melyeket vékony kutikularéteg borít. A dichogám, protogyn virágú meggyfajtáknál (pl. 



 7 

Érdi nagygyümölcsű) a bibepapillák az exponált bibéjű, bimbós virágban még épek, a 
pollenszórás idejére azonban teljesen degradálódnak, a felszín elveszíti strukturáltságát. 

A protogyniával kezdődő késleltetett homogám virágú meggyeknél (pl. Újfehértói 
fürtös) a bibepapillák a virág kinyílása után egy ideig még megtartják turgorukat, vagy 
csak részben válnak szeneszcenssé, a bibe a portokok felnyílása alatt végig funkcióképes 
marad, tehát szekretál. A kinyílt, pollenszóró virágban is találunk még ép bibepapillákat, 
bár egy részük már ellaposodott, turgorát vesztette. 
 
4.2.2. A nektárium 

A nektárium apikálisan kiszélesedő és kidudorodó, a teljes receptaculum-ot 
beborítja, reproduktív, receptakuláris, hypanthiális típusba sorolható. 

A florális nektárium nagyságában jelentős különbségek mutatkoztak az egyes fajták 
között. A meggyfajták nektáriumának a virág mediális-longitudinális metszetében mért 
mirigyfelszíne az évjárattól és fajtától függően 2,7*105 és 7,9*105 µµµµm2, míg vastagságuk 
~100-200 µµµµm között változik. A két évjárat átlaga alapján a legnagyobb nektárium a 
„T”, legkisebb a Cigánymeggy 59 fajtának volt, a legvastagabb mirigyet a Debreceni 
bőtermő kultivárnál állapíthattuk meg, míg a legvékonyabbat a Cigánymeggy 59-nél. 

A nektárium méretére az évjáratok is hatással vannak. Egy fajta, az 
Oblacsinszka kivételével valamennyi vizsgált kultivár nektáriumának területe nagyobbnak 
bizonyult a 2003-as évjáratban, mint 2004-ben. Lehetséges, hogy a 2004-es hűvösebb 
időjárás kedvezőtlen befolyással bírt a nektármirigyek méretére. 

A vizsgált meggyfajtáknál a nektárium nagysága és a virágátmérő között 
lineáris korreláció csak 2003-ban mutatható ki, a nektárium vastagsága azonban 
mindkét vizsgált évjáratban korrelált a virágok méretével. Így tehát a meggyfajták 
esetében a nagyobb virágban nagyobb, vagy vastagabb a nektárium. A nektárium 
nagysága és vastagsága között 2003-ban találtunk korrelációt. A vizsgált 
meggyfajtáknál 2003-ban pozitív lineáris korreláció mutatható ki a nektárium teljes 
mérete és a nektárprodukció között, 2004-ben azonban nem sikerült kimutatni ezt az 
összefüggést. Meggyfajtáknál a nektárium mérete (nektáriumfelszín, glanduláris szövet 
vastagsága) és a szekretált nektár refrakciója között egyik vizsgált évjáratban sem találtunk 
korrelációt. 
 
4.2.2.1. A nektárium hisztológiája 

A nektárium adaxiális oldalát egysejtrétegű epidermisz borítja, melynek felszínét 
kutikula fedi. A nektáriumepidermiszt meggy esetében is bőrszöveti sejtek és sztómák 
alkotják, trichómák viszont egyik vizsgált kultivárnál sem voltak. A kutikula barázdált 
típusú, vastagsága 2,4-4,4 µµµµm között változott. A kutikulavastagság rendkívül stabil 
bélyegnek mutatkozott, az évjárati hatások csak igen csekély, jelentéktelen 
mértékben változtatták meg, tehát igen erős bélyeg lehet a meggyek esetében, a 
kultivárok azonosításában a kutikulavastagság is felhasználható. A két évjárat átlaga 
alapján a legvastagabb kutikulával a Pándy 48, a legvékonyabbal a Cigánymeggy 59 fajta 
rendelkezett. Az anomocitikus nektáriumsztómák az epidermiszsejtek szintjéhez 
viszonyítva lehetnek mezomorf (pl. Favorit), mezo-xeromorf (pl. Újfehértói fürtös), kissé 
xeromorf (pl. Debreceni bőtermő), xeromorf (pl. Cigánymeggy kultivárok) és erősen 
xeromorf (pl. Meteor korai) jellegűek. A két évjárat átlaga szerint a legnagyobb 
epidermiszsejtekkel rendelkező kultivár a „T” fajta, a legkisebbek pedig az Újfehértói 
fürtös fajtánál fordultak elő. Az epidermiszsejtek alakja a sejtek vastagsága és 
hosszúsága alapján számított V/H index szerint a kultivárok többségénél izodiametrikus. 
Egyes fajtáknál (pl. Kántorjánosi – 2003) nagyobb vastagságot, míg másoknál (pl. 
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Oblacsinszka – 2003 és 2004) nagyobb hosszúságot figyelhetünk meg. A meggyfajták 
sztómái alatt elhelyezkedő nektárkamra areája évjárattól és fajtától függően 0-160 µµµµm2 
között változott. 

A glanduláris szövet apró, izodiametrikus, jól festődő sejtjei a fajták nagy 
részénél a felszínnel párhuzamos sorokba rendezettek (5-10 sejtsornyi vastagságban), 
egyes kultivároknál azonban az epidermiszre merőleges oszlopokat alkotnak (pl. 
Kántorjánosi). Előfordultak olyan fajták is, melyeknél a glanduláris szövet sejtjei 
rendezetlenül helyezkednek el (pl. „K” fajta). A mirigyszövet mozaikos elrendeződése is 
megfigyelhető egyes meggyfajtáknál (pl. Újfehértói fürtös). A glanduláris szövet, 
melynek nagysága különböző az egyes fajták esetében, a mirigy teljes állományának 60-
70%-át teszi ki, átlagos vastagsága évjárattól és fajtától függően 65-135 µµµµm között 
változik. Az évjáratok átlagában a legvastagabb glanduláris szövetű a Debreceni bőtermő, 
a legvékonyabb pedig a Cigánymeggy 59 fajtáé volt. 

Egyik évjáratban (2004) a glanduláris szövet teljes nektárium-vastagsághoz 
viszonyított százalékos aránya és a mirigyszövet sejtsorszáma korrelált egymással. 
Szoros pozitív lineáris korrelációt kaptunk a teljes nektárium-vastagság és a 
glanduláris szövet vastagsága között is, mindkét vizsgált évjáratban. Az évjárati 
hatások csak kismértékben, vagy nem változtatták meg a nektárium és szekréciós 
szövet méretét. 

A citológiai mérések alapján a meggyfajták mirigyszövetének sejtfelszíne 
évjárattól és fajtától függően 140-220 µµµµm2, a sejtmag areája pedig 30-48 µµµµm2 között 
változik. A cito-kar arány 3,3 és 4,5 körüli, míg a glanduláris szöveti sejtmagok a 
sejtek teljes méretének a 20-25 %-át teszik ki. Ez utóbbi tulajdonság változékonysága 
0-4 %-os lehet szintén fajtától és évjárattól függően. A két évjárat átlaga alapján a 
Debreceni bőtermőnek a legnagyobbak glanduláris szöveti sejtjei, melyeknek nagy 
hányadát citoplazma teszi ki. A legkisebb sejtekkel és sejmagvakkal rendelkező 
Cigánymeggy 59-nél viszont sokkal kedvezőbb a citoplazma-karyon arány a sejtmag 
javára. Kiemelendő fajtának viszont mindenképp az Érdi bőtermő tekinthető, mivel a 
nagyméretű sejtekhez nagy sejtmagok is párosulnak, azaz ennél a kultivárnál tölti ki a 
fajták közül a sejt legnagyobb részét a sejtmag. Megállapítottuk, hogy a nagyobb 
sejtnagyság nagyobb citoplazma méretet jelent, melyet a szoros pozitív lineáris 
korreláció mutat mindkét vizsgált évjáratban. A másik fontos összefüggést a 
termelődött nektár cukorértéke és a glanduláris magszázalék között találtuk meg. Az 
eredmény izolálatlan virágokra és a két évjárat átlagára vonatkozik. A szoros negatív 
lineáris korreláció azt mutatja, hogy minél nagyobb a glanduláris szöveti sejt 
sejtmaghoz viszonyított aránya (tehát kevesebb a citoplazma), annál kisebb a florális 
szekrétum cukorértéke. A nagyobb méretű citoplazma a glanduláris szöveti sejtekben 
tehát a nektár magasabb cukorértékével jár. A következtetés helyénvalóságát támasztja 
alá az a tény, hogy a nektárszekrécióért a citoplazmában helyet foglaló 
membránrendszerek a leginkább felelősek (endoplazmatikus retikulum, Golgi-készülék), 
melyek mennyisége valószínűleg több a nagyobb méretű citoplazmában (a Golgi-testek a 
pre-szekréciós fázisban, míg az ER a nektárszekréció intenzív stádiumában vannak jelen 
nagy mennyiségben a glanduláris szöveti sejtekben – DURKEE, 1983; FAHN, 1988). 

A receptákukum parenchymarétegének vastagsága 25-57 µµµµm között változik, a 
vizsgált meggyfajták mindegyikénél edénynyalábok láthatók benne, vagyis a mirigyekben 
nincsenek, csak a vezetőszövetben vannak szállítóelemek. Haránttracheidák nem 
nyúlnak át a vezetőszövetből a nektárium sejtjei közé, így a háncsnedv diffúzió útján jut 
át a glanduláris szöveti sejtekbe a meggyfajtáknál. 
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4.3. Virágbiológiai típusok, a meggyvirágok napi működése 
 

A vizsgált meggyfajták többségére a késleltetett homogámia volt jellemző. 
Proterogynia brachybiostigmata esetén a bibe gyakran exponált helyzetű, majd 

kialakul a pollinációs kamra. A bibeszekréció már a zárt bimbóból kinyúló bibe esetén és a 
feslő bimbóban megfigyelhető, vagyis a sztigma jóval a portokok felnyílása előtt receptív 
állapotba kerül. Az antherák felnyílásának idejére a sztigma barnul, az androeceum és a 
gynoeceum működése tehát időben teljesen elkülönül. A nektártermelés a portokok 
felnyílásának idején indul meg igazán. Valódi protogyniát csak egy fajta, a 2004-ben 
vizsgált Érdi nagygyümölcsű mutatott. 

Proterogynia macrobiostigmata vagy késleltetett homogámia esetén a kezdeti 
dichogámia homogámiára vált át. A nektártermelődés megkezdődhet a fiatal virágban (pl. 
Újfehértói fürtös), vagy a pollenszóródás alatt (pl. Favorit). 

A fajták kis részére homogámia jellemző, de csak 2004-ben. A nektárszekréció a 
fiatal, még zárt portokú virágban indul be (pl. Pándy 48). 

Néhány fajtánál eltérő stratégiájú virágok figyelhetők meg ugyanazon a fán, pl. a 
virágok egy részére protogynia, más részükre protogyniával kezdődő késleltetett 
homogámia jellemző (pl. Oblacsinszka). 
 
4.3.1. A meggyvirágok napi működése 

A vizsgált meggyfajták mindegyike termelt nektárt a nap folyamán, bár a 
nektárszekréció eltérő volt a különböző fajták, vizsgálati évek, virágzási periódusok 
szerint. 

Meggyeknél a legtöbb esetben szakaszos nektárszekréciót tapasztaltunk. Az 
irodalomban feltüntetett 3, 6 vagy 12 órás nektártermelődés (OROSZ-KOVÁCS, 1988, 
1990, 1991; OROSZ-KOVÁCS és tsai., 1987, 1988, 1989; MAYERNÉ-BORDÁCS és 
tsai., 1989) csak részben valósult meg, melyet valószínűleg az időjárási tényezők 
nagymértékben befolyásoltak, azonban azon fajtáknál, melyeknél az említett dinamika 
kimutatható volt, összhangban voltak a fajtára jellemző virágbiológiai típussal. Ilyenek 
például az Érdi nagygyümölcsű protogyn virágaira jellemző 12 órás ritmus, a Kántorjánosi 
késleltetett homogám virágainak 6 órás ritmusa a homogám fázisban, és a 2004-ben 
homogámiát mutató Érdi bőtermő virágainak a cseresznye-meggy hibridekre jellemző 3 
órás nektárszekréciós ritmusa. A kultivárok egy részénél a portokfelnyílási maximumok 
egybeestek a nektárszekréciós maximumokkal (pl. Cigánymeggy 59, Érdi jubileum, 
Kántorjánosi), másoknál eltolódtak egymáshoz képest (pl. Meteor korai – a 
portokfelnyílási maximum megelőzte a nektárszekréciós maximumot; Debreceni bőtermő 
– fordítva), míg több fajta virága nem mutatta a portokfelnyílási- és nektárszekréciós 
dinamika szinkronitását (pl. Cigánymeggy C.404). A termelődött nektár refrakciója a 
legtöbb esetben meghaladta a 10 %-os méhészeti küszöbértéket délután (pl. Debreceni 
bőtermő), más esetekben pedig egész nap (pl. Oblacsinszka). 

 
4.4. A pollen-életképesség 

 
A meggy pollenjének rendkívül alacsony az életképessége. Ez a faj tetraploid 

jellegére vezethető vissza – vizsgálati eredményeink is ezeket a megfigyeléseket 
támasztják alá: egyik vizsgált évjáratban sem érte el a meggyfajták pollenje az 50%-os 
vitalitás értéket (2004-ben a 40%-ot sem). 

A pollenvitalitás eltérő az egyes vizsgálati években, az évjárati hatások jelentősen 
befolyásolhatják. Az izatinreagenssel végzett pollenvitalitás-meghatározás eredményei 
alapján az évjárati hatásokra nem túl érzékenyen reagáló fajtákat tekintjük jó 
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pollendonornak. Az alapvetően gyenge pollenvitalitással rendelkező meggyfajtáknál a két 
év átlaga szerint a legjobb pollen-életképességűek (25 % feletti az életképes pollenszemek 
mennyisége) az Oblacsinszka, a Kántorjánosi, a Meteor korai kultivárok, ezek megfelelő 
kompatibilitási viszonyok esetén még megporzónak javasolhatók. Az évjárati hatásokra 
legérzékenyebben reagáló fajták az előbb említett Kántorjánosi, a Meteor korai, illetve a 
Cigánymeggy C.404 és a „T” fajták. A legtöbb vitális pollenszemmel az évjáratok 
átlagában az Oblacsinszka kultivár rendelkezik (40,6 %), a legkevesebb biztosan 
életképes pollenszemet pedig az önmeddő Pándy 48-nál találtuk (11,3 %). Legjobb 
pollendonornak tehát mindenképp az Oblacsinszka kultivár ajánlható, mely az évjárati 
hatásokra sem reagál érzékenyen. Az évjáratokat és fajtákat átlagolva az is megállapítható, 
hogy az öntermékeny fajták pollenéletképessége sokkal (átlagosan 1,87x) nagyobb, 
mint az önmeddő kultivároké. Az öntermékeny és önmeddő fajták (NYÉKI és tsai., 
2003) között tehát jelentős különbségek mutatkoztak pollenvitalitás tekintetében. 

 

4.5. A meggyvirágok nektárprodukciója 
 

Az évjáratok átlaga alapján a vizsgált fajták közül a legjobb nektártermelő (24 
órás nektárprodukció) kultivár mindenképp a Meteor korai (10,27 µl, 13,96 %), és a 
Debreceni bőtermő (7,21 µl, 16,6 %), melyeknél a termelődött szekrétum nagy 
refrakciós értékekkel is rendelkezik, tehát a kellő rovarvonzás biztosított. Közepes 
értékű a Pándy 48 szintén elég nagy nektármennyiséggel és 10 % körüli refrakcióval. Az 
„R”, Oblacsinszka és Újfehértói fürtös virágai ugyan sok, de híg nektárt termelnek. Az 
irodalmi adatoktól eltérően a Cigánymeggyek a vizsgált időszakban sem mennyiségben, 
sem töménységben nem gyakoroltak elég vonzó hatást a rovarokra (Cigánymeggy 59: 
0,54 µl, 8,08 %; Cigánymeggy C.404: 1,8 µl, 6,76 %). Ezenkívül megállapítható, hogy a 
virágok korának előrehaladtával általában mind a nektármennyiség, mind a 
refrakció növekszik, illetve a kultivárok többségénél a nappal termelődött nektár a 
töményebb (kivétel az „R” fajta 2003-ban, illetve az Érdi jubileum, Favorit, Pándy 
Dunavecse 2004-ben). 

 
4.6. A nektár főbb cukorkomponensei 

 
A florális nektár összetétele alapján a mintákban a három legnagyobb 

mennyiségben előforduló cukorkomponens a glükóz, a fruktóz és a szacharóz. A 
fajták mindegyikének szekrétumában jelen volt a méhek számára leginkább vonzó 
diszacharid, a szacharóz. A meggyvirágok főleg szacharózban gazdag nektárt termeltek, 
de előfordult a szacharóz domináns jelenléte is (1997: Érdi jubileum; 1998: Érdi 
nagygyümölcsű; 1999, 2000: Pándy 48; 2004: Érdi jubileum, Meteor korai fiatal virágai, 
illetve Cigánymeggy 59, Érdi bőtermő, Érdi jubileum, Meteor korai öreg virágai). 
Hexózban gazdag nektárt még kevesebbet találtunk (1998: Korai pipacs; 1999: 
Kántorjánosi; 2000: Montmorency; 2003: Cigánymeggy C.404 és Oblacsinszka öreg 
virágai; 2004: Érdi nagygyümölcsű fiatal és öreg virágai), míg hexóz-domináns szekrétum 
nem volt megfigyelhető a vizsgált meggyfajták esetében.  

Az évjáratok átlaga azt mutatja, hogy a legnagyobb töménységű nektárral az 
Érdi bőtermő és az Érdi jubileum, míg a leghígabbal a Meteor korai és a Pándy 48 klón 
rendelkezik, bár mind a négy kultivár magas diszacharid tartalma vonzóvá teszi a 
florális szekrétumot a megporzó ágensek számára. Összetétel szempontjából a Nefris és 
a Montmorency fajták florális szekrétuma mutat leginkább a monoszacharidok felé, bár 
nektáruk azért még szacharóz gazdagnak tekinthető (0,61 és 0,64). 
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 Fiatal és szeneszcens virágokat összehasonlítva megállapítható, hogy az önmeddő 
fajtáknál (Érdi nagygyümölcsű, Pándy 48) nő a nektár összcukor- és szacharóz 
tartalma is a virág korának előrehaladtával. A töményebb nektárra a kultivárnak 
szüksége is van, hiszen a fajta autosteril jellege szükségessé teszi a virágzás végi 
rovarvonzást is – elősegítve ezzel az esetleg megtermékenyítetlen virágok 
idegenbeporzását. 
 Az Ö/10/R hányados alapján kijelenthető, hogy a fajták többségénél a cukrokon 
kívül több-kevesebb egyéb összetevő is előfordul a nektárban. A virágok öregedésével 
ezen komponensek egyre jobban felhalmozódnak a florális szekrétumban. 
 

4.7. A méhészeti értéksorrend 
 

A meggyfajták nektára a cukortartalommal (mennyiség x refrakció / 100) jól 
jellemezhető, és ennek, illetve a S/(G+F) hányados alapján egy méhészeti értéksorrend 
állítható fel az egyes kultivárok között. 

A két évjárat átlaga alapján a Meteor korai fajta szekrétumának cukorértéke a 
legnagyobb, ezt követi a Debreceni bőtermő, a Pándy 48, az Oblacsinszka, az Újfehértói 
fürtös, az „R”, a Cigánymeggy C.404, míg a sort a Cigánymeggy 59 fajta zárja. Kiváló 
cukorértékekkel jellemezhető még a Favorit és Kántorjánosi fajták öreg virágainak nektára 
is. Tekintve, hogy a Meteor korai és a Pándy 48 kultivárok florális szekrétuma egyes 
években szacharóz domináns volt, így a cukorértékek és az S/(G+F) hányados alapján a 
legjobb nektártermelő meggyeknek tekinthetők mind mennyiség, mind töménység, mind 
a cukrok aránya szempontjából, így a méhek számára a legvonzóbb fajták. A Debreceni 
bőtermő szacharóz-gazdag szekrétumával mindenképp a harmadik legjobb kultivár a 
vizsgált fajták között. A Kántorjánosi nektárában viszont a monoszacharidok 
fordulhatnak elő nagyobb mennyiségben, az öreg virágok magas cukorértéke (sok és 
tömény nektár) pedig az emberi ízérzés szempontjából teszi vonzóvá a kultivárt. A 
méhek ugyan felhasználják a termelődött nektár többségét a fiasításhoz, kevés szekrétum 
azonban belekerülhet az ember által fogyasztott mézbe is. Mindezek alapján a 
legértékesebb (bőséges, tömény, kiváló összetételű) nektárt a Kántorjánosi fajta 
öregedő virágai termelték. 

 
4.8. A meggyvirágok fenoloid-jellemzői 

 
A ROSACEAE családba tartozó meggy virágai viszonylag nagy mennyiségű 

fenoloidot tartalmaznak: legfőképp a flavonoidok közé sorolható rutint, az egyszerű 
fenolkarbonsavak csoportjába tartozó kávésavat és a tanninok között említett 
procianidineket (kondenzált tanninok). Az előbbi két vegyület mennyiségi kimutatása is 
megtörtént, virágrészek szerint. Mindhárom anyagot – legnagyobb mennyiségben – a 
szirmok tartalmazták, mindkét vizsgált évjáratban. A porzók rutintartalma is jelentős, 
emellett kávésavat is találtunk bennük. A csészelevelekben mérhető rutin koncentrációja 
közepesnek mondható a többi virágrészhez viszonyítva, míg a legkisebb mennyiséget a 
termő és hypanthium tartalmazta. A legnagyobb mennyiségű fenoloidot a következő 
fajták virágaiban találtunk: a Cigánymeggyek (C404, 59 kultivárok), az érdi meggyek (É. 
nagygyümölcsű, É. bőtermő), a Kántorjánosi, az Oblacsinszka és az „R” fajták. A 
legkisebb értékeket mutató kultivárnak a „D” fajta mutatkozott. A procianidinek 
mennyiségi analízise teszt hiányában nem történt meg, azonban a foltok nagysága 
bizonyítja ezen fontos vegyületcsoport nagy koncentrációját a virágokban, mely kizárólag 
a szirmokban fordult elő, így a petalumok a procianidinek által a virágok ballon 
stádiumában védik a még éretlen, fejlődés alatt álló ivarleveleket a káros UV-
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sugárzástól, csökkentve ezáltal a citotoxikus oxidatív stresszt. A rutin és a kávésav 
hasonló szerepét is bizonyították. 

Az eredmények alapján következtethető, hogy a kávésav ökológiailag labilisabb, 
mennyisége minden vonatkozásban változékonyabb, mint a rutiné. A flavonoidok 
mennyisége a genotípusra és a fenotípusra jobban jellemzők. A virágrészek közötti 
különbség viszonylag ritkán karakterisztikus. 

A meggyvirágok rutintartalma és a florális nektár szacharóz/(glükóz+fruktóz) 
hányadosa között 2004-ben kismértékű negatív korreláció volt fellelhető (-0,751). Minél 
magasabb volt tehát a nektár szacharóz, azaz diszacharid tartalma, annál kisebb volt a 
virágok rutintartalma. Ezek alapján feltételezhető, hogy azok a meggyfajták, melyek 
virágai ellenállóbbak a különböző környezeti hatásokra (legalábbis a rutintartalom 
alapján), kevésbé vonzóak a méhek számára. Az egy évjáratban megtalált összefüggés 
azonban nem tekinthető törvényszerűségnek. 
 

5. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS 
KÖVETKEZTETÉSEK 

 
� A meggyfajtáknál a virágátmérő és a porzószám évjárati változékonysága között 

negatív lineáris korreláció van. 
� A protogyniával kezdődő késleltetett homogám kultivároknál a bibepapillák egy 

része még a pollenszóródás fázisában is turgoros. 
� Az anomocitikus nektáriumsztómák epidermiszsejtekhez viszonyított helyzete 

alapján a meggyfajták között mezomorf és xeromorf típusok, illetve azok átmeneti 
formái léteznek. Xeromorf típusúak a „T”, a „Z”, a Cigánymeggy 59, a Cigánymeggy 
C.404, a Kántorjánosi, a Pándy 48; leginkább az Oblacsinszka és a Meteor korai 
kultivárok. 

� A meggyfajták florális nektáriumának glanduláris szövete a mirigy teljes 
állományának 60-70%-át teszi ki. Pozitív lineáris korreláció állapítható meg a teljes 
nektárium vastagság és a virág átmérője között, illetve a nektárium nagysága és a 
nektárprodukció között. 

� A glanduláris szöveti sejtek sejtmagjai a sejtek teljes méretének a 20-25 %-át 
teszik ki. Pozitív lineáris korreláció igazolja, hogy minél nagyobb a glanduláris 
szöveti sejt sejtmaghoz viszonyított aránya, annál kisebb a florális szekrétum 
cukorértéke. 

� A meggyfajták közül dichogám, protogyn az Érdi nagygyümölcsű, homogám az Érdi 
bőtermő és a Pándy 48, míg késleltetett homogám az összes többi kultivár. 

� Néhány fajtánál eltérő stratégiájú virágok figyelhetők meg ugyanazon a fán, így a 
virágok egy része protogyn, más részük protogyniával kezdődő késleltetett homogám. 
Ilyenek a Cigánymeggy 59, Oblacsinszka és 2004-ben a Debreceni bőtermő. 

� A dichogám, protogyn Érdi nagygyümölcsű meggyfajta virágainak egy része protogyn, 
de előfordulnak kis számban késleltetett homogám virágok is. 

� Késleltetett homogámia és homogámia esetén a nektártermelődés megkezdőd-het a 
meggyfajták fiatal virágaiban vagy a pollenszóródás idején. 

� A meggyfajták nektárszekréciójának dinamikája szakaszos, más Prunoideae 
taxonokhoz hasonlóan a 6 vagy 12 óránkénti szekréciós ritmusok segítik a 
virágbiológiai típus meghatározását. A 3 órás ritmus cseresznye-meggy hibridre 
utal. 

� A kultivárok egy részénél a portokfelnyílási maximumok egybeestek a 
nektárszekréciós maximumokkal (Cigánymeggy 59, Érdi jubileum, Kántorjá-nosi), 
másoknál eltolódtak egymáshoz képest (Meteor korai, Debreceni bőtermő), míg több 
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fajta virága nem mutatta a portokfelnyílási- és nektárszekréciós dinamika 
szinkronitását (Cigánymeggy C.404). 

� A meggyfajták pollenjének rendkívül alacsony az életképessége, egyik vizsgált 
évjáratban sem érte el az 50%-os vitalitás értéket. Megfelelő kompatibilitási 
viszonyok esetén három meggyfajta javasolható megporzónak a vizsgált kultivárok 
közül: az Oblacsinszka, a Kántorjánosi és a Meteor korai. 

� Az öntermékeny fajták pollenéletképessége sokkal (átlagosan 1,87x) nagyobb, mint 
az önmeddő kultivároké. 

� A vizsgált meggyfajták egy része kevés nektárt termelt, többségük azonban kielégítő 
mennyiségű, nagy refrakciójú nektárt képezett. Méhészeti szempontból kedvező 
fajták a Meteor korai, a Debreceni bőtermő, a Pándy 48, az Oblacsinszka, az 
Újfehértói fürtös és a Kántorjánosi. 

� A virágok korának előrehaladtával általában mind a nektármennyiség, mind a 
refrakció növekszik. A kultivárok többségénél a nappal termelődött nektár a 
töményebb. 

� Az önmeddő fajtáknál nő a nektár összcukor- és szacharóz tartalma a virág 
korának előrehaladtával, tehát a virágzás végéig intenzív a rovarvonzásuk. 

� A virágok öregedésével a cukrokon kívüli egyéb komponensek mennyisége is nő a 
nektárban. 

� A vizsgált kultivárok közül a Meteor korai és a Pándy 48 tekinthetők a legjobb 
nektártermelő meggyeknek, mivel mind mennyiség, mind töménység, mind a cukrok 
aránya szempontjából is a méhek számára a legvonzóbb fajták. 

� A meggy virágai viszonylag nagy mennyiségű fenoloidot tartalmaznak: legfőképp 
rutint, kávésavat és procianidineket. Mindhárom anyagot legnagyobb 
mennyiségben a szirmok tartalmazták, így a petalumok a virágok ballon 
stádiumában védik a még éretlen, fejlődés alatt álló ivarleveleket a káros UV-
sugárzástól, csökkentve ezáltal a citotoxikus oxidatív stresszt. 
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