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Abstract 

To reach the habits for market purpose we used alternative biostimulators and 

retardants such as Regalis, Toprex, Caramba, CCC and Cultar. These are mainly 

fungicides but have dwarf-growth influencing effect. The species used for the experiment 

were Coreopsis grandiflora, Godetia grandifolra, Scabiosa atropurpurea, Matthiola 

incana and Schizanthus wisentonensis. The trial interval was 2010 April to 2011 July. 

The treatments were started when the plants were in 2-3 true leaf stage. From that time 

the treatments were repeated in 14-18 days cycle with the substances. We tried to 

increase the habit, the intensity of blooming and durability with conditioning 

substances.The results were followed-up by biochemical and histological methods too. 

Summarizing, all chemicals had effect on the tested species. Regalis and Cultar showed 

the most effective achievement. With these substances treated plants have more, shorter 

joints, more and robust leafs, and more compact habit comparing to the kontroll plants. 

Regarding blooming the treated plants started to bloom 10-14 days later, and 15 % of 

the treated Scabiosa atropurpurea pots haven’t started blooming during the vegetation 

interval time. Matthiola incana showed very good results, it was a successful trial plant. 

 

Key words: CCC, Caramba, Regalis, annual, potplant, retardant, bioregulator 

JEL: Q10 

 

Összefoglalás 
 

Leghatásosabb szernek a Regalis és a Caramba bizonyult, az eredmények függvényében. 

Legjobb kísérleti taxon pedig a Matthiola incana volt. A többi kísérletbe vont taxon is 

reagált a kezelésekre, de nem annyira kimagaslóan, mint a Matthiola incana esetében. A 

virágzási intervallumok a legtöbb esetben lerövidültek, de nem olyan mértékben, ami 

nagyban ronthatná a piacképességét. A virágszám nőtt, a bokros habitus szintén. Több 

esetben megfigyelhetők voltak levéldeformációk. A kísérlet és a használt szerek 

alkalmasak további kísérletek folytatására.. 

 

Kulcsszavak: CCC, Caramba, Regalis, egynyári, cserepes, retardáns, bioregulátor 

JEL: Q10 

 

Bevezetés, irodalmi áttekintés 

 

A dísznövénykereslet világszerte évről-évre változik. Egyre több hibrid és fajta jelenik 

meg a piacon, a kereslet erősödik azon növények, vagy az eddig ismert növények azon 

változatai iránt, amelyek előzőleg még ismeretlenek voltak. Ahhoz, hogy a 

dísznövénytermesztésben és -kereskedelemben lépést tudjunk tartani az egyre szélesedő 

kínálattal és igényekkel, megoldást találhatunk az esetleges új fajok cserepes kultúraként 

való termesztésbe vonásával. A dísznövénytermesztés nagy részén nélkülözhetetlenek a 

minőségi áru előállításhoz az auxinok, a gibberellinek, a citokininek és egyéb, 

szintetikus növekedésszabályozó anyagok, főként retardánsok, melyek használatát az 
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Európai Unióhoz való csatlakozás óta egyre inkább korlátozni kívánják – a szakmai 

nyomás ellenére. Fontos ezek, valamint az újonnan megjelenő alternatív bioregulátorok 

minél okszerűbb és célszerűbb használatának vizsgálata. 

 

A kertészeti kultúrák – évelő és egynyári növények – termesztését illetően a természetes 

eredetű biostimulátorok szerepe nő. Ezen a területen nemzetközi szinten már korábban 

elkezdődtek kutatások, de azok eredményei a hazai viszonyokra csak kellően alapos 

vizsgálat után adaptálhatók. Hazánkban a biostimulátorok hatását vizsgáló kísérletek 

dísznövény vonatkozásban az utóbbi néhány évben indultak.  

 

Leginkább Németországban és Angliában végeztek ilyen irányú kísérleteket lágy-, és 

fásszárú növényekkel egyaránt.  

 

Reiners (2007) a hagyományos díszkertészeti növekedésszabályozónak számító, 

daminozid hatóanyagú Alar-85 készítmény hatását vizsgálta cserepes 

dísznövénykultúrákon, és arra a következtetésre jutott, hogy a preparátummal kezelt 

növények sokkal jobb habitustulajdonságokat mutatnak, mint a kontrollcsoportba tartozó 

növények.  

 

Schmidt és társai (1996) dísznövények levélalakulását vizsgálták, Fuchsia, Torenia, 

Solidago, és Hibiscus fajtákon különböző növekedésszabályozó szerek használatával. 

Eltérő koncentrációkban jutattak ki Alar 85-t, Cycocel-t, és Cultar-t. Hisztológiai 

vizsgálataik kimutatták, hogy a kezelt növények paliszád parenchimája sokkal vastagabb 

volt, mint a kontroll csoporté, valamint a Cultar-ral kezelt növényekben kevesebb 

klorofill volt megtalálható, mint a kezeletlen állomány növényeinek leveleiben. 

 

Vizsgálatok mutattak rá, hogy a metkonazol hatóanyagú Caramba, mely kalászosok és 

repce megbetegedései ellen engedélyezett fungicid készítmény, valamint a kimondottan 

növekedésszabályozásra ajánlott, flurprimidor hatóanyagú Topflor hasonlóan jó 

hatásmechanizmusú. 

 

Tilly-Mándy és társai (2011) kísérleteket végeztek a Pelargonium ’Roberts’s Lemon’ 

fajtán a Bistep szerrel, különböző koncentrációkban. Munkájuk során mérték a gyökérzet 

hosszát, nagyságát, tömegét, valamint a levelek klorofilltartalmát Arra az eredményre 

jutottak, hogy a legmagasabb, 0,2 % koncentrációban alkalmazott szer a leghatásosabb.  

 

A törpítőszerek egy csoportja a növények gibberellin termelésére van hatással - 

megszüntetik a hormon hatását, ezáltal megtörik az apikális dominanciát (Schmidt, 

2002). Ezálatal a növény hosszanti növekedése lelassul, vagy megáll, és az oldalirányú 

elágazások kezdenek intenzívebben fejlődni. 

 

Ikeda és társai (2001) a gibberellin hatását vizsgálták rizs növényen. Kimutatták, hogy a 

gibberellin-túlsúlyos növényen sokkal több a vízszintes irányú elágazás, mint a vadon 

előforduló, nem kezelt növényeken ez a mondat ellentmond az előzőnek: az előzőben a 

gibberellinszintézist gátló anyagoknak van oldalelágazások képződését serkentő hatása, 

itt fordítva. 

 

Hirano és társai (2010) leírták a gibberellin teljes működési, génhez kötött 

mechanizmusát ugyancsak Oryza sativa növényen. 
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Wojciechowski és társai (2009) árpa növényen végeztek vizsgálatokat. A vizsgálatok a 

növény gyökérnövekedésének törpítésére irányultak. Kísérletükben a ’ Mercia’ és ’Maris 

Midgeon’ fajtákat vizsgálták.  

 

Vizsgálták az úgynevezett részben-törpítő hatású allélokat, és a törpítő hatású allélokat 

is. A vizsgálat arra irányult, hogy a talajban, gél állagú közegben vagy folyadékban 

fejlődnek-e jobban a növények. A részben-törpítő hatású allélokkal rendelkező 

egyedeknél a gyökér hosszúsága és tömege nem mutatott szignifikáns különbséget a 

kontrollhoz képest, de a törpítő allélt hordozó egyedeknél a növények gyökere jóval 

nagyobb volt a növény arányához viszonyítva, tehát az allél szerepe jelentősen kihat a 

növény gyökerére is. 

 

Anyag és módszer 

 

Vizsgálatainkat Mátrafüreden, a VM ASZK Mátra Szakképző Iskola csemetekertjében, 

illetve annak üvegházaiban, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem 

Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszékén végeztük. 

 

A kísérletbe egynyári dísznövény fajokat vontunk be. Ezen fajok a Godetia grandiflora, 

Scabiosa atropurpurea, Coreopsis grandiflora és Matthiola incana, Schizanthus 

wisentonensis voltak. Jellemző rájuk, hogy ezek a taxonok nem terjedtek el cserepes 

kultúraként, mivel magasságuk 50-80 cm, elágazásaik száma kevés, vagy egyáltalán nem 

rendelkeznek elágazásokkal, viszont leveleik dekoratívak, virágaik viszonylag 

nagyméretűek, színesek, és hosszú virágzási intervallummal rendelkeznek.  

 

A kísérleteket két tenyészidőszakon keresztül végeztük. Az első tenyészidőszak 2010 

áprilisától 2010. augusztusáig, a második évi tenyészidőszak 2011. áprilisától 2011. 

júliusáig tartott. 

 

A kultúrákat magvetésről indítottuk, majd 2-3 lombleveles állapotukban, 3 hetes 

korukban tűzdeltük végcserépbe. A növényházból kerültek ki szabadföldi ágyásba, 

konténerekkel együtt. Az intenzív nyári napsugárzás miatt az ágyást raschel-hálóval 

fedtük be. A kísérleti állomány a tenyészidőszak végéig ezen a helyen maradt. Az 

állomány a tenyészidőszak alatt egyszer kapott tápoldatos kezelést, melyet kimondottan 

szükségesnek tartottunk az észrevehető nitrogénhiány következtében. 

 

A 2010. évben Godetia grandiflora, Matthiola incana, Scabiosa atropurpurea, 

Coreopsis grandiflora taxonok, 2011-ben pedig az előző évben jó eredményeket mutató 

Matthiola incana került a kísérletbe, valamint a Schizanthus wisentonensis, és a 

Scabiosa atropurpurea voltak a kísérleti fajok. 

 

Az állományt 20-25 egyedből álló csoportokra bontottuk taxononként, és hat vizsgálati 

csoportot különítettünk így el. Az egyes csoportokat az egyes retardánsokkal kezeltük, és 

volt egy kontroll csoportunk. 

 

A retardánsok közül a CCC-t, a Caramba-t, a Cultar-t, a Toprex-et 0,1 %-os, a Regalis-t 

0,25 %-os koncentrációban vontuk be a kísérletbe. Ezek a koncentrációk a gyártócég 

által ajánlott töménységek. A retardánsokból 300 ml/m
2  

mennyiséget használtunk fel. 
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Az első kezelést tűzdelés után 2 nappal végeztük, majd egészen a taxonok 100 %-os 

virágzásáig folytattuk 10-14 napos időközönként. 

 

Az első kezelés után a Caramba-val permetezett növényeken égési tünetek mutatkoztak. 

Feltételeztük, hogy a szer magas koncentrációja miatt lépett fel a probléma, ezért egy új 

csoportot vontunk be a kísérletbe, amelyet csupán 0,05 %-os töménységű Caramba-val 

kezeltünk 2010-ben. 

 

A tesztnövényként alkalmazott egynyári dísznövények nevelése során a megfigyelések, 

mérések tárgyát képezték a következők: 

 

- a növények fenológiai állapotának nyomon követése (csírázás, elágazás, 

virágzás kezdete és vége), 

- a növekedési ütem megállapítása, összehasonlítása a kontroll növények 

növekedési ütemével (magasság és kiterjedés mérése), 

- a növények morfológiai bélyegei (pl. növénymagasság, levélfelület-index, 

elágazások száma, bokorátmérő, virágméret, virágszám, virágszín, 

színintenzitás). 

 

Eredmények és következtetések  

 

A kísérlet eredményei alapján az alkalmazott szerek mindegyike gátolta a tesztnövények 

növekedését, a törpítés mértéke fajspecifikus volt. 

 

2010. év eredményei 

 

Legjobb eredményt a Matthiola incana kezelésével értük el (1. ábra), ez a növény reagált 

legérzékenyebben a vizsgált hatóanyagokra. Az eredményekben kimutatható, hogy a 

Matthiola incana taxonnál a szerek átlagosan kb. 10 cm-es magasságot eredményeztek, 

míg a többi vizsgált taxonnál 30-50 cm magasra is megnőttek a kezelt egyedek. 

Elmondható, hogy minden szer jelentősen csökkentette a növények magasságát, 

hatásukra kompakt, bokros habitus alakult ki. Legerősebb törpítő hatása a Regalis 

oldatnak volt, de a legkevésbé hatékony CCC is 50 %-os törpülést eredményezett. 

 

Minden szernek volt hatása a tesztnövényekre. A leghatékonyabbnak a Regalis és a 

Cultar mondhatók. Hatásukra a habitus bokrosabb lett, a levéltömeg megnőtt, és maga a 

növény sokkal kompaktabb lett.  A szerek fajspecifikusak. Virágzási idő szempontjából 

viszont a kezelt növények 10-14 nappal később kezdtek el virágozni, és a kezelt 

Scabiosa atropurpurea egyedek 15 %-a nem virágzott a tenyészidőszak alatt.  
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1. ábra: A Matthiola incana magassági adatai 2010 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Vegetatív részekkel kapcsolatos eredmények 

 

A Matthiola incana nagyon jó eredményekkel zárta az évet, a 1. számú ábrán is jól 

látszik, hogy a kontroll csoport magassága élesen elkülönül a kezelt csoportoktól. A 

Toprex kezelés olyan mértékű csökkenést eredményezett a növények magasságában, ami 

a már a piacos habitus rovására ment. 

 

A növényátmérővel kapcsolatban elmondható, hogy elérték a növények a kontroll 

csoportnál mért eredményeket, sőt sok esetben még meg is haladták azt.  

 

Virágzással kapcsolatos eredmények 

 

Matthiola incana-nál a Toprex-szel, illetve a Regalis-sal kezelt állományokon másfél 

hónapos késés mutatkozott a virágzás kezdetében (július 30.) a kontroll csoporthoz 

képest (június 15.). Maga a virágzás viszont ezen csoportokban a nyílás kezdetével 

arányosan, viszonylag ugyanannyi ideig tartott (augusztus 10.), mint a kontroll 

állományban (július 13.). A Caramba 0.05 %-os töménységnél a virágzás teljes 

egészében elmaradt. 

 

A többi kezelési csoportnál ilyen éles különbség nem volt megfigyelhető, maximum egy 

hét késés volt tapasztalható a kontroll csoporthoz képest a Toprex kezelés esetében. 
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1.táblázat: Matthiola incana virágzási adatai 2010.-ben 

Matthiola i.        

2010.06.30 Kontroll CCC 
Caramba 

(0,05%) 
Caramba(0,1) Cultar Regalis Toprex 

Virágzási % 100 % 60 % 0 20 % 10 % 0 % 10 % 

Virágszám (db) 5 3 0 1 0,5 0 0,5 

Scabiosa a.        

2010.06.30 Kontroll CCC 
Caramba 

(0,05%) 
Caramba (0,1) Cultar Regalis Toprex 

Virágzási % 100 % 0 0 0 0 100 % 0 

Virágszám (db) 2 0 0 0 0 2 0 

Godetia g.        

2010.06.30 Kontroll CCC 
Caramba 
(0,05%) 

Caramba (0,1) Cultar Regalis Toprex 

Virágzási % 100 % 0 200 % 100 % 100 % 100 % 0 % 

Virágszám (db) 1 0 2 1 1 1 0 

Coreopsis g.        

2010.06.30 Kontrol CCC 
Caramba 

(0,05%) 
Caramba (0,1) Cultar Regalis Toprex 

Virágzási % 100 % 0 0 0 100 % 0 100 % 

Virágszám (db) 1 0 0 0 1 0 1 

Forrás: saját szerkesztés 

 

2011. év eredményei 

A három tesztnövényünk ebben az évben a Matthiola incana, a Schizanthus 

wisentonensis és a Scabiosa atropurpurea voltak. A 2010. évben kísérletbe vont 

Coreopsis grandiflora-t és Godetia grandiflora-t kivettük a teszttaxonok közül, mivel 

2010-ben gyenge eredményt produkáltak.  

 

2011. évben az eredmények sokban hasonlítanak a 2010. évi eredményekhez. 

Eredményeink azt mutatták, hogy mind magasság, mind levélszám és növényátmérő 

tekintetében a Matthiola incana volt a legérzékenyebb a kísérletek során. Minden szernél 

a Matthiola érte el a legkisebb magasságot, és a legnagyobb levéltömeget. 

 

Virágszám alakulása 

 

Az 1. táblázaton látható, hogy a Matthiola incana-nál érdekes eredményeket kapunk a 

szerek vizsgálatával kapcsolatban. Legkorábban a CCC-vel és Caramba-val kezelt 

növények kezdenek el virágozni. A Caramba kimagaslóan teljesített a többi növényhez 

képest, a kontroll csoporthoz képest  12,5-szer több virágot produkált. A CCC-vel kezelt 

növények hamarabb kinyíltak, de a virágzási intervallum jóval korábban befejeződött 

(június 2. dekádja), mint a többi csoportnál. Ez sajnos a piacosság szempontjából 



ACTA CAROLUS ROBERTUS 4 (2) 

 

41 

 

hátráltató tényező. A Regalis-szal kezelt csoport csak június végén kezdett el nyílni, és 

nem is produkált nagy virágtömeget a kontrollhoz képest (75 %), de a növény habitusa, a 

kompakt termet, a nagy levéltömeg ellensúlyozta a hatást. 

 

A Toprex és a Cultar is jól teljesítettek a kísérlet során. A Toprex a kontrollhoz képest 

4,2-szer több  virágmennyiséget produkált, de a virágzás rövid volt. A Cultar-nál 200 %-

os virágmennyiséget értünk el a kontrollhoz képest, továbbá jóval hosszabb ideig tartott 

mire a legtöbb csoport virágainál megkezdődött az elnyílás, a Cultar csoport még újabb 

virágokat fejlesztett. A Toprex és a Caramba csoport virágzott a legtovább (júnis vége-

július eleje). 

 

A Schizathus wisentonensis esetén a CCC, a Cultar és a Regalis eredményezett nagyfokú 

koraiságot a többi csoport növényeivel szemben. 

 

Vegetatív teljesítmény eredményei: 

 

A Matthiola minden alkalmazott törpítő szerre jól reagált, magassága a tesztcsoportoknál 

20 cm alatt maradt. Azt is hozzá kell viszont tennünk, hogy a kontroll csoport egyedei 

sem voltak kiugróan magasak, átlagosan 40 és 50 cm közöttiek. A tesztnövények 

habitusa bokros lett, virágzásuk koraibb volt, mint a kontroll állományé. 

 

A Scabiosa atropurpurea nem mutatott jó eredményeket, mind növénymagasság, mind 

növényátmérő, mind pedig levélszám tekintetében nem egyértelműek az eredmények, 

még kezelési csoporton belül is nagyon nagy eltérések voltak a növények között. A 

kezelés alá vett tesztnövények már június első felében elvirágoztak, emiatt kivettük őket 

a kísérletből. Termesztési szempontból ez nem kedvező tulajdonság. Ezt a taxont nem 

javasoljuk további vizsgálatokra. 

 

 

 
2.ábra:  Regalis hatása a három vizsgálatba vont fajra 2011-ben 

Forrás: saját szerkesztés 
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3. ábra: Caramba hatása a három vizsgálatba vont fajra 2011-ben 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 
4.ábra: Caramba hatása a növények magasságára 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 
5. ábra: CCC hatása a növények magasságára 

Forrás: saját szerkesztés 
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6.ábra:  Regalis hatása a növények magasságára 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 
7. ábra: Cultar hatása a növények magasságára 

Forrás: saját szerkesztés 
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8.ábra: Toprex hatása a növények magasságára 

Forrás:saját szerkesztés 

 

 
9. ábra: Kontrolnövények magasságának alakulása 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A szerek tekintetében elmondható, hogy a Regalis, valamint a Cultar bizonyultak a 

leghatásosabb szereknek, viszont ezzel összefüggésben áll az is, hogy a Scabiosa 

atropurpeurea esetén egyik vizsgálatban vont szer sem bizonyult igazán hatásosnak. A 

Toprexnél pedig levélszám tekintetében hatástalan a szer, bár ez azzal is magyarázható, 

hogy kisebb magassághoz kevesebb levél párosul. A CCC ugyancsak csaknem 

hatástalannak bizonyult, nemcsak a 2010., hanem a 2011. évben is. 
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