GYÜMÖlCSTERMESZTÉS

ALMA GYUMOLCSÉRÉSÉNEK
SPEKTRÁLlS VIZSGÁLATA

KERTGAZDASÁG

2014. 46. (2) •

13

ÉS PIGMENTTARTALOM-VÁLTOZÁSÁNAK

NAGY ATTILA, RICZU PÉTER, TAMÁS JÁNOS
Debreceni Egyetem, Mezősazdaság-, Élelmiszer-tudományi
Intézet

és Környezetgazdálkodási

Kar,

Viz- és Környezetgazdálkodási

KULCSSZAVAK: alma, klorofill, karotinoid, nedvességtartalom,

spektrális tulajdonságok

A kutatás célja a gyümölcsminőségi
paraméterek spektrális alapú vizsgálati módszereinek értékelése volt,
amellyel az egyes fajták érettségének, víztartalmának, minőségének monitorozása gyors, nem invazív módon
megvalósítható.
A vizsgálatokat a Pallagi Kísérleti Telepen, mikroöntöző rendszerrel ellátott, intenzív termesztésű almaültetvényben végeztem. Az érési sajátságokat figyelembe véve két antocianinmentes, azaz sárguló ('Early Gold',
'Golden Reinders'), valamint két antocianint tartalmazó, pirosodó fajtát ('Gaia Galaxy' és 'Gaia Must') vizsgáltam.
A rendelkezésre álló négyalmafajta termésének érési folyamata során bekövetkező spektrális, nedvesség-,
karotinoid- és klorofilltartalmi változásokat értékeltem, mérve mind a héj, mind pedig a gyümölcshús tulajdonságait.
Az eredmények alapján a karotinoid-klorofill arány az antocianinmentes fajták érési folyamatainak jellemzésére szolgál. A spektrális adatok alapján a 678 nm-es hullámhossz az alacsony klorofillértékekre érzékeny,
ezért érettség vizsgálatára a vörös színtartomány (678 nm) alkalmas. A 678 nm-től ± 30 nm-re elhelyezkedő
hullámhossztartományokon mért reflektancia nagyobb változékonyság ot mutatnak a magas klorofilltartalomra,
igy 700 nm-en mért reflektancia alkalmas lehet az érés korai fázisának és a pigmenttartalomnak a monitorozására.
Új érést monitorozó spektrális indexet állítottam fel, amellyel megbízhatóan követhető nyomon az érés során
bekövetkező pigmentváltozás
a sárguló almafajták esetében. A víztartalom mérése és a WBI az érés
monitorozására nem alkalmas, azonban a tárolás során bekövetkező nedvességtartalom-változás
nyomon
követésére igen .
•

BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A gyümölcsök minősége szám os paraméterrel értékelhető, úgymint érzékszervi tulajdonságok (szin, alak,
textúra, íz, aroma), tápérték, illetve különböző kémiai és fizikai jellemzők (LURIE, 2008). Ezek vizsgálatát
elsősorban műszeres mérések eredményeire alapozzák, hiszen az érzékszervi értékelésekkel ellentétben,
a mérések nagy pontossággal számszerűsithetők
és reprodukálhatók, ami elsődleges cél mind a tudományos
kutatások, mind a kereskedelmi, ipari alkalmazások esetén.
Az utóbbi évtizedekben a gyümölcs minőségi paramétereinek vizsgálatára sikeresen alkalmaznak spektrális
alapú módszereket (ZUDE et al., 2006). Jelentős technológiai fejlesztés indult alma gyümölcsminőségének (érettség,
károsodás) monitoring vizsgálataira vonatkozóan, különösen a hordozható optikai sugárzásmérők kereskedelmi
forgalomba kerülését követően, mellyel már kis gyümölcsfelületről
is megbizható spektrális adatok nyerhetők.
Az optikai módszerek segítségével a látható és közeli infravörös (NIR) hullámhossztartományokban
nyerhetünk
információkat a gyümölcsről, annak reflexiós tulajdonságai alapján. A gyümölcs reflektanciáját a pigmenttartalom
(összetétel, lokalizáció), a kutikula, valamint a gyümölcs "belső optikai tulajdonságai" (szőveti felépités, víztartalom
és egyéb tényezők) határozzák meg (GITELSON et al., 2003).
A mérések során a különböző spektrális sávok pigmenttartalomra való érzékenységét vizsgálják. Jellemző,
hogy nagy mennyiségű pigment halmozódik fel az almagyümölcs vastag parenchyma rétegében, amely erősen
szórja a fényt. Ennek eredményeként a fajonként eltérő refiexiós spektrumok alapján következtethetünk a gyümölcs
fiziológiai állapotára, ezáltal annak minőségére.
A pigmenttartalom és azok mennyisége fontos élettani jellemzők, hiszen szoros összefüggésben
állnak
a gyümölcs érettségévei, a stresszhatások, rendellenességek megjelenésével. A klorofill és a karotinoid az aszszimilációs szövetek fő pigmentjei, melyek a fotoszintézisért felelősek, igy ezek mennyiségétől függően változik
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a növényzet színe zöldtöl a sárga színekig. A gyümölcs színének változásáért a f1avonoid és antocianin pigmentek
felelősek (SOLOVCHENKO et al., 2005) A karotinoid, f1avonoid és antocianid szint je további jelentőséggel bír, mert
ezek a vegyületek vitamin, antioxidáns tulajdonságokkal rendelkeznek és ezáltal jótékony gyógyászati hatásuk
is van (RU SS O et al., 2000).
A spektrális alapú, roncsolásmentes technológiáknak számos előnye van a hagyományos, roncsolásos
és alternatív roncsolásmentes módszerekkel szemben. A legfontosabb ezek közül a módszer egyszerűsége,
érzékenysége, megbízhatósága és a magas teljesítmény. A gyümölcsminőség modern berendezésekkel való
vizsgálata viszonylag egyszerű és nem igényel bonyolult és drága beállításokat (GEYER et al., 2007). Nagy
megbízhatósággal alkalmazható gyümölcsválogatás és osztályozás során, illetve az utóbbi években egyre szélesebb körben alkalmazzák a .precíziós mezőgazdaság" területén (GITELSON et al., 2003) .
•

ANYAG ÉS MÓDSZER

A kutatás célja a gyümölcsminőségi paraméterek spektrális alapú vizsgálati módszereinek értékelése, amellyel az
egyes fajták érettségének, víztartalmának, minőségének monitorozása gyors, nem invazív módon megvalósítható.
A terepi mintavételezést és terepi vizsgálatokat a Pallagi Kísérleti Telepen, mikroöntöző rendszerrel ellátott,
intenzív termesztésű almaültetvényben, míg a spektrális mintavételezést, valamint az adatfeldolgozást a Debreceni
Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok
Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és Környezetgazdálkodási Intézetében végeztem. A rendelkezésre álló számos almafajta közül
az érési sajátságokat figyelembe véve két antocianinmentes, azaz sárguló ('Early Gold', 'Golden Reinders'), valamint
két antocianint tartalmazó, pirosodó fajtát ('Gaia Galaxy' és 'Gaia Mus!') vizsgáltunk (1. ábra, lásd belső borító).

1. ÁBRA Golden Reinders alma és Gaia Must alma július végén

Fajtánként két egyedről, egyedenként

négy egészséges almatermést vettünk, így a mintaszám fajtánként

8 darab alma volt. Méréseinket az érési folyamat során négyszer, 20-25 naponként ismételtük, 2013. július elejétől
egészen az érett állapotig A rendelkezésre álló négyalmafajta termésének érési folyamata során bekövetkező
spektrális, nedvesség-, karotinoid- és klorofilltartalmi változásokat vizsgáltuk, mérve mind a héj, mind pedig
a gyümölcshús tulajdonságait. Az érettség spektrális azonosíthatósága érdekében a nedvességtartalom ra, valamint
a pigmenttartalomra érzékeny hullámhossztartományokat szakirodalmi, valamint a legnagyobb varianciájú csatornák
kiválasztásával végeztem el. A gyümölcsöket érettség szempontjából a klorofilltartalom alapján 4 csoportra
különítettem el. Első és második az éretlen spektrális tulajdonságot re prezentáló gyümölcsök reflektanciáját,
a harmadik csoport a középérett, a negyedik csoport az érett gyümölcsök spektrumait tükrözi, fajtánként vizsgálva.
Vizsgáltam az egyes hullámhosszokon mért normalizált reflektancia szórását is. A szórás alapján a pigmenttartalom
reflektanciára gyakorolt hatását a reflektancia változékonyságán keresztül vizsgálom. A csoportosítás során egyre
növekvő klorofilltartalomhoz kapcsolódó spektrális görbék szórását számoltam öt, illetve három csoportba bontva.
A spektrális méréseket AvaSpec 2048 spektrométerrel végeztük, a reflektancia-spektrumokat 400 -1 000 nm-es
intervallumban (1 nm-es pontossággal mérhetők) határoztuk meg. Az AvaSpec 2048 egy spektrométerből
(detektor) és egy Ava Light-HAL halogén fényforrásból áll, amelyet egy 8 pm átmérőjű száloptika köt össze
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egymással. A halogén fényforrás állandó hullámhosszúságú
fényt bocsát ki, amivel a teljes mérés során
és a teljes mérési tartományban biztositható a standard intenzitású bejövő energia. A laboratóriumi mérést azonban
zavarják a környezet állandóan változó fényviszonyai, valamint a neon fénycsövek, kompakt fénycsövek okozta
meghatározott hullámhosszon mérhető elektromágneses sugárzása. A pontos mérés érdekében egy speciális
zárt laborszekrényt használtam a minta izolálása céljából, a folyamatosan változó külső fényviszonyok ellen.
A begyűjtött friss gyümölcsminták nedvességtartaimát gravimetriás úton mérlük. A spektrális mintavételezést
követően lemértük a friss tömeget és száritószekrényben
105 "Cvon 24 órán át tömegállandóságig
száritva
meghatároztuk a száraz tömeget, illetve - a két mérés különbségeként - a levelek nedvességtartalmál. Az adatok
alapján számítom ki a gyümölcs nedvességtartalmál.
A gyümölcsök összes klorofill- és összes karotinoidtartalmának meghatározásához friss gyümölcshéjmintát
vettem. A héjmintákat 10 ml 80%-os acetonnal kvarchomok segítségével mozsárban homogén állapotúra
roncsoltam. A mintákat 10 ml-es talp nélküli kúpos centrifugacsövekbe mértem be, és a Hettich ROTOFIX 32A
centrifugában 3 percig 3000 fordulat/perc ülepítettem, majd a kémcsövek felső részében visszamaradt tiszta
oldatot (növényi részektől mentes) 2,5 mm-es küvettába helyeztem, és a SECOMAN Anthelie Light II. UV-VIS
spektrofotométer segítségével határoztam meg az abszorbanciát a 470, 644 és 663 nm-es hullámhosszokon.
Vaknaka 80%-os acetonoldatot alkalmaztam. Az így kapott adatokat pedig DROPPA et al. (2003) képlete alapján
számítottam át klorofillértékekre:
Klorofill (a+b) ~g/g friss tömeg = (20,2 * A644+ 8,02 * A663) * V/w,
ahol: V= a szövetkivonat térfogatát (ml), w= a szövet friss tömegét (g), míg A= abszorbanciát (az adott
hullámhosszon a vakkal szemben mért fényelnyelést) jelenti.
A karotinoidtartalmat LlCHENTHALER et al. (1983) nyomán mértem. Karotinoid ~g/g friss tömeg =
(1000*A470nm
-3.27 (12.21*A663nm
-2.81 *A644nm)-104*(20.13A644nm-5.03A663nm))/229
Az érés során bekövetkező spektrális változások összehasonlítása és pontosabb detektálhatósága érdekében
MERZLYAK et al. (1999) nyomán kétféle Növény Érettség Reflektancia indexet (Plant Senescence Reflectance
Index; PSRI) számoltam:
A PSRI mellett Barnulási Reflektancia Indexet (Browning Reflectance Index; BRI) is számoltam.

PSRJ = P,,-, - Psoo
P:so

A rendelkezésre álló adatok alapján a nedvességtartalom

BRJ = 1/Ps;

jellemzésére,

többek között, az úgynevezett Víz

-lj P:oo
P:so

Tartomány Index (Water Band Index - WBI) is számolható. A WBI egy olyan a lombozat víztartalmára érzékeny
viszonyszám, amelyet a következő képlet ad meg:
A gyümölcsérés során fellépő pigmentkoncentráció és spektrális tulajdonságok közötti eltérések céljából

WEl= P

9001

P

970·

kétmintás T-próbát alkalmaztunk. (Kolmogorov-Smirnov
próba alapján a sokaságaink normál eloszlású ak.)
Az egyes vegetációs indexek és a klorofilltartalom, valamint a vegetációs indexek és a szárazanyagtartalom
között lineáris regressziót végeztünk paraméterek közötti kapcsolatok, valamint a klorofill-, karotinoid- és
szárazanyagtartalom reflektancián alapuló mennyiségi mérési lehetőségeinek feltárása céljából. A kiválasztott
hullámhossztartományok alapján új érést monitorozó indexeket állítok fel. A statisztikai értékeléseket SPSS 17.0
szoftver segítségével végeztem.
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Az antocianint nem tartalmazó fajták ('Early Gold', 'Golden Reinders') gyümölcseinek klorofilltartalma a zöld, még
éretlen állapotban (július 02.) 31,1±7,07 ~g/g, míg érett állapotban (szeptember 10.) 7,73±2,81 ~g/g volt, és folyamatosan csökkent az érés során. A csökkenés a pirosodó 'Gaia' fajták esetén is nyomon követhető volt. Éretlen
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2. ÁBRA Alma gyümölcshéj karotinoid- és
klorofilltartalma közötti kapcsolat időpontonként

állapotban a 19,91±10,54 ~g/g, majd éretten 4,99±1,65 ~g/g klorofilltartalom volt jellemző. A klorofilltartalom
a pirosodó almafajtáknál minden mérési időpontban alacsonyabb volt, mint a sárguló fajták esetében.
A gyümölcsérés során a klorofilltartalom csökkenése csak az érett és az éretlen gyümölcsök között volt szignifikánsan (p=0,032) kimutatható, az egyes érettségi fokok között nem, ami a minta heterogenitása és az egyedek
közötti eltérések következménye. Ezek az eltérések azonban az érés időpontjában kiegyenlítetté váltak.
A gyümölcs karotinoidtartalma a klorofilltartalommal együtt folyamatosan csökken (2. ábra, lásd belső borító).
Éretlen gyümölcs esetén 870±358 ~g/g, éretten 340±39,5 ~g/g a karotinoidtartalom antocianinmentes fajták
esetén, de a 'Gaia' fajtakör esetén is hasonló eredményeket mértünk (éretlen: 517±206 ~g/g, érett: 358±70,6 ~g/g).

140
~120
,~

~.

~ 100

<=e
:.. 80
~
~

60
==
'CS

=

;: 40
e
:..

~
::t:: 20

o

+02.júl

)1(

:..

~

o

;j(

10.szept

• • • ••
20
40
klorofill tartalom p.tgIg

3. ÁBRA A karotinoid- és klorofilltartalom aránya,
valamint a klorofilltartalom közötti összefüggés
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Azonban a karotinoid mennyisége relatíve magas marad még alacsony klorofillkoncentráció
esetén is.
Az érés során megmaradó magas karotinoidszintet a karotinoid-klorofill arány (kar/klo) és a klorofilltartalom közötti
összefüggés is jól jellemzi (3. ábra). Ez a fajta pigmentek közötti kapcsolat jól tükrözi a gyümölcsérés folyamán
lejátszódó karotinoid visszatartó és/vagy akkumuláló folyamatokat (MERZLYAK et al., 2003). Az eredmények
alapján megállapítható az is, hogy az alma érettségét a gyümölcsbetakarítás
napjáig elért fiziológiai állapot
határozza meg, nem pedig önmagában a betakarítás időpont ja. Ugyanakkor a kar/klo arány az érési folyamatok
jellemzésére is szolgálhat, amely SOLOVCHENKO et al. (2005) szerint megbízhatóbban alkalmazható, mint
a pigmenttartalom mérése önmagában .
•

GYÜMÖLCSHÉJ SPEKTRÁLlS

TULAJDONSÁGA

A gyümölcs színezettsége, ezen keresztül pedig a gyümölcshéj spektrális tulajdonságaiban bekövetkező eltérések jól demonstrálják az alma érése során bekövetkező jelentős pigment (klorofill és karotinoid)-tartalmi és
összetételbeli változásokat (4. ábra, lásd belső borító). Az alacsony klorofilltartalmú gyümölcsők mind a sárguló,
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4.

Golden Reinders és Gaia Galaxy gyümölcsfelületén az érés során tapasztalt refiektancia változások
(A koncentrációk a klorofilltartalomra vonatkoznak)

mind pedig az antocianint tartalmazó fajták esetén magas reflektanciát (65-80%) mutattak 600 és 700 nm közötti,
klorofill abszorpciós tartományban, míg NIR tartományban a magas reflektancia mellett számottevő spektrális
jellemzők nem tapasztalhatóak. A 'Gaia' fajta kör esetében pedig a vörös és a NIR reflektancia értékei között sem
tapasztalható számottevő változás. (A 900 és 970 nm-es intervallumban (éretlen gyümölcs esetén is) megfigyelhető reflektanciacsökkenés nem a pigment, hanem a nedvességtartalom függvénye.) Megállapítható az is, hogy
az analitikai úton nehezen meghatározható alacsony pigmentkoncentráció a reflektancia spektrumban a klorofill és a karotinoid abszorpciós zónájában jól elkülönülő görbe depresszióban mutatkozik meg. A gyümölcs
érésével csökkenő pigmenttartalom hatására a reflektanciaspektrum folyamatosan laposodik, kevésbé markáns
lefutásúvá válik (4. ábra, lásd belső borító).
Köszönhetően a magas klorofill-, karotinoidtartalomnak az éretlen gyümölcsök a klorofilltartalomra érzékeny
vörös és kék színtartományban erős elnyelődést, alacsony reflektanciát mutattak az összes vizsgált fajta esetében.
A vörös tartományban mind a klorofill a abszorpciós helye (678 nm-en látható reflektancia minimum), mind pedig
a klorofill b (vállszerü alakzat a 650 nm-hez közeli tartományokon) jól felismerhető. Ahogy az ábrán is látható,
az érett, alacsony klorofilltartalmú gyümölcs magas reflektanciát mutat 678 nm-en. A klorofilltartalom növekedésével7-10 IJg/g klorofillkoncentráció felett a reflektancia erőteljes csökkenésen ment keresztül, és értéke további
koncentrációnövekedés, azaz magas klorofillkoncentrációk esetén már számottevően nem változott. Ezt számos
kutató (BATT és MARTIN, 1960; SOLOVCHENKO és MERZLYAK, 2003) a kutikula és az epidermisz reflektanciára
gyakorolt hatásával magyarázzák. A kék tartományban jelentkező erős elnyelődést mind a klorofill b, mind pedig
a karotinoidok együttes abszorpciója magyarázza (MERZLYAK és CHIVKUNOVA, 2000).
A magas klorofillkoncentrációkhoz
tartozó 678 nm-en mért reflektanciaadatok között nem volt igazolható
statisztikai különbség az antocianinmentes gyümölcsök esetében. Ez azt mutatja, hogy magas klorofillértékekre
a 678 nm-es hullámhossz kevésbé érzékeny, azonban az érettség jól jellemezhető vele. Ezzel szemben
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a 678 nm-töí ±30 nm-re elhelyezkedő hullámhossztartományokon
mért reflektancia nagyobb változékonyságat
mutat, és alkalmasak lehetnek az érés korai fázisának monitorozására.
Az érés során alacsony klorofillkoncentráció esetén (kl<10 I-Ig/g) a gőrbe csúcsa ellaposodik és 540-600 nm
kőzött tetőzik. Ugyanakkor a pirosodó almafajták esetén MERZLYAK et al. (2003) szerint az éréssel párhuzamosan
nö a vörös színért felelős pigment, az antocianin szint je. Ennek köszönhetően a 'Gaia' fajtakőr érett almáinak
reflektanciáját nagymértékben befolyásolja. Érett gyümőlcsre magas antocianinszint mellett a vörös tartományban
erőteljes (75-80%), míg a zöld és kék tartományban
alacsony (15% alatti) reflektancia
jellemző.
Ez az antocianin reflektanciára gyakorolt a többi pigment hatását részben felülíró, uralkodó szerepévei
magyarázható (MERZLYAK, 2003).
Annak érdekében, hogy tovább vizsgáljam a gyümölcsök spektrális tulajdonságait, a reflektanciaadatokat néhány
csoportra bontottam szét a klorofilltartalom alapján. A sárguló almafajták esetében öt, pirosodó fajták esetében
3 csoportot képeztem (5. ábra, lásd belső borító). Az első csoport alacsony klorofilltartalomú reflektanciaadatok
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5. ÁBRA Az érés során a 'Golden Reinders' és a 'Gaia Galaxy' gyümőlcsfelületén
klorofillkoncentrációk mellett tapasztalt reflektancia szórása

eltérő

szórását, míg az utolsó az összes gyümölcs spektrális adatait tartalmazta sárguló fajták esetén Oés 40 1-19/g,míg
a 'Gaia' fajták esetén Oés 351-1g/g klorofilltartalom között. A kék tartományban mindkét típusú gyümölcs esetében
nagyon alacsony szórás volt tapasztalható, pigmenttartalomtói függetlenül. A 680 nm-en mérhető csúcs a vörös
színtartomány klorofil! abszorpciós sajátságainak köszönhető. Az egyes közepes és magas klorofilltartalmú csoportok 680 nm-en mért közel azonos reflektancia szórása is alátámasztja a korábban feltételezetteket, miszerint ez
a hullámhossztartomány az alacsony klorofilltartalom esetén érzékeny. Ahogy nö a klorofilltartalom, úgy egyre
szélesedik a 680 nm-en mért reflektancia szórása, különösen a sárga színtartomány irányába. A maximális
reflektanciájú NIR tartomány alacsony változékonyság ú, ezért önmagában az érés, a pigmenttartalom-változás
monitrozására nem alkalmazható
A sárguló almafajták adatait vizsgálva a szórás változása alapján az 550 és 600 nm közötti tartomány, valamint
kisebb részben a 700 run-es hullámhossztartomány
különösen pigmentérzékenynek bizonyult. Emellett alacsony
klorofillkoncentráció esetén, 510 nm-en egy kisebb csúcs figyelhető meg, amely a karotinoidtartalom változására
lehet érzékeny. A klorofilltartalom növekedésévei ez az érzékenység csökken, a csúcs kisimul. Ennek oka a növekvő
klorofilltartalommal párhuzamosan fokozódó abszorpció. Tehát ahogya klorofilltartalom nö, úgy ez a spektrális
tulajdonság eltünik. Ezt támasztja alá ZU R et al. (2000), aki hasonló eredményekre jutott falevelek pigmenttartalmi
változásait vizsgálva. Ez a tartomány így alkalmas lehet az érettség megállapítására is.
A 'Gaia' almák esetén az előbb említett 510 nm-en mért csúcs nem figyelhető meg. Jelentős eltérés az 550
nrn-es tartományban mérhető, de a spektrális jellemző az antocianin megjelenésével (a klorofilltartalom csökkenésévei párhuzamosan) eltünik.
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A klorofilltartalom és adott RED NIR
hullámhosszokon mért reflektancia közötti összefüggések
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A 'Golden Reinders' és 'Gaia Galaxy' fajták
klorofilltartalma és a reflektanciaadatok közötti összefüggések
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A reflektancia, valamint a klorofill- és karotinoidkoncenráció
között összefüggés-vizsgálatokat
végeztünk.
Az alacsony változékonyság ú, maximális reflektanciájú NIR tartomány az összefüggés-vizsgálat
eredményei
alapján sem alkalmas a pigmenttartalom változás monitrozására (6. ábra).
A vizsgált almafajták almák esetében a teljes érés fázisában a klorofill- és karotinoidszint csökken.
Ez a csökkenés az antocianint nem tartalmazó almatermés esetén spektrálisan jól nyomon követhetö mind a
klorofillre, mind pedig a karotinoid ra érzékeny 500-530 nrn-es tartományban (7. ábra). Különösen az 510 nm-es
tartomány érzékeny a karotinoidtartalomra.
A jelenséget alátámasztják a klorofilltartalom és a normalizált reflektancia spektrumok közötti összefüggésvizsgálat eredményei (8. ábra). A vizsgálatban a klorofilltartalomtól függetlenül a sárguló almafajták minden
gyümölcsének, pirosodó almafajták piros (érett) színezettségű gyümölcsének spektrális tulajdonsága vett részt.
Mind a sárguló, mind a pirosodó fajták esetében a NIR tartományban (720-1000 nm között) nagyon alacsony összefüggés állapítható meg. Azonban a látható tartományban alapvető különbség mutatkozik. Maximális korreláció az
590 és 700 nm-es tartományban (r2=0,7-0,9) a narancssárga és vörös régióban volt mérhetö az antocianinmentes
fajták esetében. A sárguló almafajták esetében a 430-440 és 460-470 nm-es kék tartományban megfigyelhetö
két csúcs a klorofill a és b abszorpciós tulajdonságainak köszönhető. Azonban ez a két csúcs kisebb r2 értéket
képvisel, mint a 600-700 nm-es tartomány. 430 nm alatt a korreláció eröteljesen lecsökken.
Az antocianint tartalmazó fajták esetében a maximum (r2=0,5-0,65) a 640-690 nm közötti hullámhossztartományban volt. 640 nm alatt az r2 gyors csökkenése figyelhető meg. A klorofilltartalom és reflektancia közötti
400 és 600 nm tartományban mért alacsony korreláció azt mutatja, hogya pirosodó fajták esetében ez a hullámhossztartomány nem tartalmaz spektrális információt.
Az összefüggés-vizsgálat alapján a klorofilltartalom vizsgálatára a közeli infravörös (750 nm), valamint a vörös
színtartomány (678 nm) lehet alkalmas. Azonban az előzőekben ismertetett 680 nm-en mért reflektancia alacsony
változékonysága miatt inkább a 700 nm-en mért reflektancia alkalmazása javasolt. Érettség monitorozására azonban
a 678 nm alkalmas, mivel az érés során egyre csökkenő, alacsony klorofilltartalom kimutatására érzékeny.
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g. ÁBRA 550 és 700 nm en mért reflektancia
közötti összefüggések pirosodó és sárguló almafajták esetén

A 'Gaia Must' és 'Gaia Galaxy' fajták érésével, a pigmenttartalom csökkenésévei mind a klorofillérzékeny piros,
mind pedig a klorofill- és karotinoidérzékeny zöld tartomány reflektanciája növekszik. Ezzel szemben a 'Gaia'
fajta kör esetén az antocianinszint emelkedésévei a klorofill és karotinoid reflektanciára gyakorolt hatása nagymértékben megváltozik; a vörös tartomány reflektanciája növekszik, míg a zöld tartományé minimálisra csökken.
Ennek oka az, hogy a zöld tartomány az antocianin és klorofill közös abszorpciós zónája, míg a vörös tartomány
kifejezetten a klorofill mennyiségére érzékeny. Ezt jól kifejezik az 550 és 700 nm közötti hullámhosszokon mért
reflektancia közötti összefüggések (9. ábra).
Klorofilltartalomtól és az érés fokától függetlenül a sárguló almafajták esetében erős (r2=0,929) korrelációt
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mértünk (p=O,OOO),ez azonban a pirosodó gyümölcsü fajták esetén egyértelműen nem mutatható ki. Alátámasztva
eredményeimet, hasonló eredményeket ért el MERZLAK et al. 2003-ban más almafajták vizsgálatával.
•

VEGETÁCIÓS INOEXEK ÉS A PIGMENTTARTALOM

Az érés monitorozása érdekében a sárguló almafajták esetében a már szakirodalomban leírt spektrális indexek
alkalmazhatóságát vizsgáltam. Annak ellenére, hogya SRI a barnulás, tehát föleg sérülések és egyéb stressz
hatására bekövetkezö elváltozások monitorozására szolgál, a vizsgált három index közül a SRI volt az, ami
a legmegbízhatóbban írta le az érés során bekövetkezö pigmenttartalom-változásokat
(1. táblázat). Emellett három
új vegetációs, érés monitorozás ára is alkalmas indexet számítottam.
A KAROTIN- ÉS KLOROFILLTARTALOM-VÁLTOZÁS,

VALAMINT

1. TÁBLÁZAT

A SPEKTRÁLlS

INDEXEK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK
INDEX~~_._._.
__
PSRI

PSRI480

SRI

NKI

KÉMI

PÉMI

.._

__.._._. __

._-,_

0l_ _..__

_ __.~~~~~I~..

~.L?~~~~~i~

Pearson korreláció (3)

-0,529

-0,546

Szignifikancia (4)

0,002

0,001

Pearson korreláció

-0,560

-0,619

Szignifikancia

0,001

0,000

Pearson korreláció

0,710

0,716

Szignifikancia

0,000

0,000

Pearson korreláció

-0,638

0,650

Szignifikancia

0,000

0,000

Pearson korreláció

-0,634

0,633

Szignifikancia

0,000

0,000

Pearson korreláció

0,711

0,693

Szignifikancia

0,000

0,000

._ __ .._

1. Az NOVI módosításával, az érés során bekövetkezö klorofilltartalomra specifikált index a Normalizált
KlorofiIIIndex:
NKI=(p750-p678)/(p750+p678)
Ez az index a klorofilltartalomnak csak a vörös tartományban mért abszorpciós maximumával számol.
2. Klorofillérzékeny Érés Monitoring Index (KÉMI).
KÉMI=750-678/480
Az index már a klorofilltartalomnak a kék és a vörös tartományban mért abszorpciós maximumával számol.
3. Pigmentérzékeny Érés Monitoring Index (PÉMI).
PÉMI=750-678/550
Ez az index a klorofilltartalomnak a vörös tartományban mért abszorpciós maximuma mellett a karotinoid
érés során egyre jelentösebb reflektanciára gyakorolt hatás ával is számol.
Az új indexek áttörö eredményeket nem hoztak a SRI-vel szemben, azonban különösen a PÉMI index a
PSRI indexek alternatívájaként jelenhet meg, és javasolható az érés, valamint az azzal kapcsolatos minöségi
paraméterek monitorozására.
GYÜMÖLCS NEOVESSÉGTARTALMA
A gyümölcshús pigmenttartaimát nem mértem, kizárólag a nedvességtartaimáI. A nedvességtartalmak között
számottevö, szignifikáns eltéréseket sem fajtán belül, sem az érés folyamán, sem az antocianint tartalmazó és a
sárguló fajták között nem mutattam ki (2. táblázat).
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A GYÜMÖLCS NEDVESSÉGTARTALMI
FAJTÁK (1)

ÁTLAG±SZÓRÁS'(2)

KÜLÖNBSÉGEK
MINTAVÉTELI
IOÖPONTOK(3)

VIZSGÁLATA
ÁTLAG±SZÓRÁS'(2)

('!o)

2. TÁBLÁZAT
SZiNEZETTSÉG(4)

ÁTLAG±SZÓRÁS(2)'

Golden
Reinders

83,8±4,48a

július 02

81,9±2,59a

sárga (8)

82,1±4,23a

Early Gold

80,6±3,41a

július 20

82,6±3,13a

piros (9)

80,6±3,19a

Gaia Galaxy

80,8±3,71a

auggusztus 15

80,3±6,47a

Gaia Must

80,5±2,84a

szeptember 10

82,3±2,64a

------~.~--------~--------~~----------------

Ennek megfelelöen 81,56±3,9%-os nedvességtartalom voltjellemzö a gyümölcsökben. Az eredmények szerint
az almagyümölcs nedvességtartalma a fajtától, antocianintartalomtól, érettségi foktói független.
•

GYÜMÖlCSHÚS

REFLEKTANCIA

TULAJDONSÁGAI

A sárguló gyümölcsű fajták húsa a gyümölcshéj spektrális jellemzöihez hasonló spektrális tulajdonságokat mutatott a teljes vizsgált hullámhossztartományon
(400-1000 nm) az érés különbözö szakaszaiban.
A pirosodó 'Gaia' almafajták húsának spektrális görbéi azonban csak az érés kezdeti szakaszában hasonlítottak
a héjnál tapasztaltakhoz. Ennek oka, hogy a gyümölcs pirossága, antocianintartalma csak a héjra korlátozódik,
a gyümölcs húsára nem. Ezért az antocianin domináló hatása a spektrális tulajdonságokra nem jelenik meg.
Ennek eredményeképpen a 'Gaia' almák spektrális jellemzöi a sárguló héjú almafajták húsának tulajdonságaival
hasonlók (10. ábra). Ezt jól reprezentálja az érett 'Gaia' és sárguló almafajták spektrális görbéi között végzett
Pearson-féle összefüggés vizsgálat, amely erös (r=0,89), szignifikáns (p=0,002) korrelációt mutatott.
Golden Reínders hús

-02jUl
-ZOjúl
-IS.aug

-IO.szept

10. ÁBRA Golden Reinders és Gaia Galaxy érésének hatása a gyümölcshús reflektanciára

A gyümölcshúsnak csak a víztartaimát, mint minöségi paramétert mértem, ezért részletesen csak a nedvességtartalommai összefüggö NIR tartományt, azon belül is a víztartományt vizsgáltam. A gyümölcs spektrális tulajdonságai,
ellentétben a levélzettel, lehetövé teszik a víztartalom index, WBI számítását, amelynek elvi háttere az, hogy
a nedvességtartalom növekedésévei fokozottabb abszorbancia mérhetö 970 nm-en, mint 900 nm-en (11. ábra).
A nedvességtartalom és a reflektancia között alacsony összefüggés tapasztalható (12. ábra), amely különösen
igaz a 400-690 nm-es tartományra, valamint a 930 nm körüli szűk hullámhossztartományban.
A RED-NIR
tartományban 700 és 810 nm között átlagosan az r2 értéke 0,15, majd csökkenésnek indul. Az r2 a maximumát
970 nm-en éri el (r2=0,4), majd utána meredeken esik. Ez alapján a 970 nm-en mért reflektancia javasolható.
Látszólag a WBI index ben használt 900 nm helyett a 930-935 nm alkalmasabbnak tűnik, azonban a reflektanciában
bekövetkezö eröteljes csökkenés nem 935, hanem 900 nm-en kezdödik meg. Ezért a WBI számítási módszere
valószínűsíthetöen alkalmas lesz a gyümölcs nedvességtartalmának elemzésére is.
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12. ÁBRA A nedvességtartalom és a reftektancia
közötti összefüggések
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A nedvességtartalom és a WBI index
közötti összefüggések
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A nedvességtartalom
és víztartalom index közötti szignifikáns (p=O,OOO) lineáris összefüggés alapján
kijelenthető, hogya WBI index segítségével az almagyümölcs víztartalma jól becsülhető (13. ábra). A WBI
az érés monitorozására nem alkalmas, azonban a nedvességtartalom változásának nyomon követésére igen.
Az alma víztartalmának spektrális úton történő becslése a tárolás során fellépő vízveszteségek monitorozására,
a gyümölcs beltartalmi értékek alapján történő válogatására lehet alkalmas.
•

MEGVITATÁS

Az érés során a gyümölcs karotinoidtartalma
a klorofilltartalommal
együtt folyamatosan csökken. Azonban
a karotinoid mennyiség relatíve magas marad még alacsony klorofillkoncentráció esetén is, így a karotinoid-klorofill
arány az érési folyamatok jellemzésére szolgálhat. Az érés során nő a héj reflektanciája. Kiugró mértékben a
sárga színtartományban nő, a karotinoidszint emelkedésének köszönhetően, míg a vörös tartományban látható
markáns völgy (678 nm) az érés során bekövetkező klorofillcsökkenéssel párhuzamosan egyre sekélyebbé válik.
A 678 nm-es hullámhossz az alacsony klorofillértékekre érzékeny, ezért érettség vizsgálatára a vörös színtartomány
(678 nm) lehet alkalmas. A 678 nm-től ±30 nm-re elhelyezkedő hullámhossztartományokon
mért reflektancía
nagyobb változékonyság ot mutatnak a magas klorofilltartalomra, így 700 nm-en mért reflektancia alkalmas lehet
az érés korai fázisának és a pigmenttartalomnak a monitorozására. A reflektancia szórás eredményei is a fenti
megállapításokat támasztják alá, kiegészítve azzal, hogy 500-530 nm-es tartomány karotinoidra érzékeny, ami
a klorofilltartalom csökkenésévei fokozódik, így az érés monitorozásában szerepet játszhat. Ez a jelenség a piros
almafajtáknál az antocianin reflektanciára gyakorolt domináns szerepe miatt nem érzékelhető. Ennek alapján
a sárguló almafajták esetén az 550 és 700 nm-en mért reflektancia között szoros összefüggés tapasztalható, amely
ugyancsak a két tartomány érésmonitoringban betöltött szerepét bizonyítja. Az eredmények alapján infravörös,
vörös és sárga színtartomány alapján, új érést monitorozó spektrális indexet állítottam fel, amellyel megbízhatóan
követhetők nyomon az érés során bekövetkező pigmentváltozások a sárguló almafajták esetében.
A nedvességtartalom és a víztartalom index közötti szignifikáns lineáris összefüggés alapján kijelenthető, hogy
a WBI index segítségével az almagyümölcs víztartalma jól becsülhető. A WBI az érés monitorozására nem alkalmas,
azonban a nedvességtartalom változásának nyomon követésére igen. A gyümölcs nem szakszerű tárolása során
végbement vízveszteségek egyszerűen nyomon követhetőek a 900-970 nm-es tartományban, azonban a tárolás
nedvességtartalomra és egyéb pigmenttartalomra gyakorolt hatásának mérése még további kutatásokat igényel.
•
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SUMMARY

The aim of this study was a spectral-based investigation of fruit quality parameters wi th which the ripening stage,
water content, and quality of different species can be rapidly monitored in a non-invasive way.
The research site is an intensive apple orchard with micro-irrigation, located at the University of Debrecen
Farm and Regional Research Institute at Pallag. Regarding ripening properties; fruits of two anthocyanin
('Gaia Galaxy', 'Gaia Must') and two anthocyanin-free ('Early Gold', 'Golden Reinders') species were examined.
Based on the ripening stages of the fruits of the four apple species, spectral, chlorophyll, carotenoid, and moisture
changes were investigated, measuring both the properties of the peel and the pulp of the fruits.
Based on the results, a carotenoid-chlorophyll ratio is appropriate for the characterization of the ripening process
in the anthocyanin-free species. Based on the spectral data, a 678 nm wavelength is sensitive to a low chlorophyll
content. Thus a RED interval of 678 nm can be applied to track the ripening process. Though wavelengths at
678 nm ±30 nm showed a greater variability for high chlorophyll content, 700 nm can be applicable for the monitoring of ripening at an early stage and for pigment changes. New indices for ripening monitoring were established
which are feasible for surveying pigment changes within the ripening process of the anthocyanin-free species.
Measuring water content and WBI is not applicable for the monitoring of the ripening process, but the effect of
storage on water content changes can eas ily be surveyed .
•

TABLES AND FIGURES

FIGURE 1. 'Golden Reinders' and 'Gaia Must' apple at the end of July (see on inner cover)
FIGURE 2. Correlation between carotenoid and chlorophyll content of apple's skin in the concerned sampling
dates (see on inner cover)
FIGURE 3. Correlation between carotenoid and chlorophyll ratio and chlorophyll content
FIGURE 4. Changes of the fruit skin reflectance properties of 'Golden Reinders' and 'Gaia Galaxy' within the
periad of fruit ripening (Concentration concerned for content of chlorophyll) (see on inner cover)
FIGURE 5. Changes of the standard deviation of fruit skin reflectance of 'Golden Reinders' and 'Gaia Galaxy'
within the period of fruit ripen ing in case of different chlorophyll concentrations (see on inner cover)
FIGURE 6. Correlation between chlorophyll content and reflectance measured at RED NIR wavelength
FIGURE 7. Correlation between carotenoid content and reflectance measured at BLUE and GREEN wavelength
FIGURE 8. Correlation between chlorophyll content and reflectance data of Golden Reinders and Gaia Galaxy
species
FIGURE 9. Correlation between anthocyanin containing and yellowed apple species at 550 and 770 nm
FIGURE 10. Effect of fruit ripening of 'Golden Reinders' and 'Gaia Galaxy' on pulp reflectance
FIGURE 11. Water content of orchards of 'Golden Reinders' and 'Gaia Galaxy' (percentage means water content
of apple)
FIGURE 12. Correlation between water content and reflectance
FIGURE 13. Correlation between water content and WBI index
TABLE 1. Correlation between carotene, chlorophyll content and spectral indices
(1) carotene, (2) chlorophyll, (3) Person correlations, (4) significance level
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TABLE 2, Statistical differences between water contents of fruit
(1) species, (2) mean±standard deviation, (3) sampling dates, (4) colour of the fruit, (5) there was no significant
difference between the same numeric indices, (6) based on Student T- test, (7) based on analyses of variance,
(8) yellow, (9) red
•
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