
vetkező legdöntőbb feladataként meghatározott 
»hozam növelésé«-re vonatkozó megállapítása 
mireánk, erdőgazdasági dolgozókra is vonat
kozik. »A magyar erdőgazdaságnak óriási 
munkát kell végeznie a rossz minőségű fafajok 
nak jó minőségű fafajokkal való feleserélése 
érdekóben.« B mellett ártéri, homok, szik, 
kopár és láp területeink fáskultúrával való 
hasznosítása érdekében rengeteg új nehézséget 
kell leküzdenie szakkádereinknek, »amikor meg 
kell hatá/rozniok a telepítendő erdőállomány 
szerkezetét, összetételét és telepítési módszereit. 
Csak szórványos telepítési adatokra és saját 
meghatározásaikra vannak utalva.« 

Ugyanakkor nem kisebb feladata erdőgaz
dasági dolgozóinknak a »termés betakarításánál 
— a véghasználatoknál —• mutatkozó veszte
ségek minimumra csökkentése. Ipari jellegűvé 

kell tenni a kitermelés munkáját. Növelni kel 
a szerfakihozatalt, s ezen keresztül is növelni 
a népgazdaságnak juttatható ipari fa mennyi
ségét. 
A megnövekedett feladatok új, fejlettebb 

módszereket követelnek. N e m utolsó sorban 
vonatkozik ez a káderképzésre is A jövőben 
még nagyobb figyelmet kell szentelni az után
pótlás nevelésére. Még jobban-kell tanulmányozni 
a világ leghaladottabb országának, a Szovjet
uniónak életét, elméleti és gyakorlati módszereit 
az erdőgazdálkodás területén. Ezzel lényegesen 
hamarább és lényegesen könnyebben való
sítjuk meg azokat a feladatokat, amelyeket 
pártunk elénk állított, 

Somkúti Elemér 
(Moszkva) 

A fenyőcsemetedőlés 

IGMÁNDY ZOLTÁN 

A fenyők fiatal csíranövényeinek olyan pusz
tulását, melyet kórokozó talajlakó penészgom
bák idéznek elő, csemetcdőlésnek nevezzük. 
A csemetekertekben fellépő gombabetegfégek 
közül kétségtelenül ezek a kórokozók a legjelen
tősebbek. Mivel azonban az általuk és a külön
böző abiotikus károk (hőség, szárazság, homok
verés stb.) által okozott csemetepusztulás kór
tünetei egymáshoz igen hasonlók, gyakran 
összetévesztik, vagy pedig csak az utóbbiaknak 
tulajdonítanak jelentőséget. 

A fenyőesem cték dőléses betegsége az egész 
északi félgömb mérsékelt övében általánosan 
elterjedt. Az általa okozott kár igen jelentős 
lehet. így pl. a Szovjetunióban Ankugyinov 
1943-ban, a szaratovi és sztálingrádi körzet 
csemetekertjeiben — erdeifenyő magvetések
ben — 31—70%-os pusztulást figyelt meg. 
Romániában a Keleti Kárpátokban okoz sú
lyos károkat a luc- és eredeifenyő-csemetékben, 
úgyszintén Ausztriában, Német-, Olasz, és 
Franciaországban, h ollandiában, Észak-Ame
rikában stb. is, a különböző fenyőmagvetések
ben. 
A csemetedőlés által előidézett károsítás nagy

ságát egy hazai példával kívánom még meg
világítani : A szekszárdi állami erdőgazdaság 
kistápéi üzemegységének területén a Nyárjas 
nevezetű erdőben idős szilállomány alatt 1952. 
tavaszán vándor csemetekertet létesítettek. 
A feketefenyő-magvetés április 28—29-én tör
tént, amikor 700 m 2 területen 80 kg magot ve
tettek el. A magvetés a közel téglalap alakú cse
metekertben hosszanti sorokban kb. 10—14 cm 
széles vetőbarázdában történt. A magvetés 
a csemetekert laza, homokos talajával volt ta
karva, A rendkívül száraz időjárás következté
ben a kelés csaknem egy hónap múlva, május 

21-ón indult meg. Június 4-én szórványos dőlést 
észleltem a gyönyörűen kikelt halvány-sma
ragdzöld színű sorokban. A tömeges pusztulás 
június 14-én indult meg és 27-én 94%-os pusz
tulást találtam. A dőlt csemetékből laborató
riumi vizsgálatok során Fusarium sp.-t tenyész
tettem ki. A hozzávetőleges pénzbeli kár értéke 
ezen a 700 m 2 területen — 56,74 forintos fekete
fenyő-mag q árral számolva — 5889 Ft volt (4539 
Ft magár és 1350 Ft munkadíj). 
A csemetedőlés hazánkban elsősorban az erdei-

és feketefenyő csíranövényeit támadja, amint 
azonban a külföldi forrásokból tudjuk, csaknem 
minden fenyőfélét többé-kevésbbé veszélyeztet, sőt 
egyes esetekben lombfák csemetéin is észlelték. 
Az eddigi megfigyelések szerint az erdeifenyő 
fogékonyabb, mint a feketefenyő. 

A károsítás, amit a csemetedőlést okozó 
gombák előidéznek, két tényezőből tevődik 
össze : 

1. Egyrészt a magból kikelő gyököcskéket 
támadják és semmisítik meg, mielőtt a mag a 
felszínen megjelenne. Ezt a pusztulást csíra-
fertőzésnek nevezzük. A csírafertőzós miatt be
következő pusztulást a gyakorlatban rend
szerint a mag rossz csíraképességének tulajdo
nítják. Mértékét mindenesetre igen nehéz meg
állapítani. Külföldi adatok szerint az így be
következett károsodás jelentős lehet és a cse
meték kétharmad része is elpusztulhat csíra
fertőzés következtében. 

2. Másrészt viszont a kelés után, hosszabb-
rövidebb idő elteltével elpusztítják a csíranövé
nyeket, ez az ú. n. normális dőlés. A normális 
dőlés kórképei a következők : a száracska el
veszti rugalmasságát és a csíranövény eldől. 
A gyökfő környékén az epidermis üde zöld 
színe előbb elhalványul, majd megbarnul és a 



száracska elvékonyodik. A csemeték rendszerint 
csak 1—2 hónapos korukig vannak kitéve a 
gombák támadásának, legfogékonyabbak a ke
léstől számított kb. 10—15 napos korukban. 
Az idősebb csemetéknek hasonló organizmu

sok által történő elpusztítása hazánkban még 
nincs pontosan kivizsgálva. 

A kórokozókat laboratóriumban könnyű ki
tenyészteni az elpusztult csemetékből. Ezeket 
felületi fertőtlenítés útján táptalajra helyezve, 
pár napon belül teljesen ellepik az előtörő kór
okozók. A csemetedőlést számos talajlakó ponész-
gomba idézheti elő, legfontosabbak közülök a 
különböző Fusarium-fajok, a Rhizoctonia solani 
Kühn. és a Pythium de Baryanum Hesse. Hazai 

szárazság, homokverés stb.) idézik elő és a meg
jelenő talajpenészeknek kórtani jelentőségük 
nincs. Ezek csak az elhaló vagy elhalt anyagon 
élősködő kimondottan másodlagos paraziták 
vagy szaprofiták. Ez a vélemény az eddigi 
szabadföldi és laboratóriumi kísérletek alapján 
helytelennek bizonyult. Az abiotikus tényezők is 
előidézhetnek csemetepusztulást, éppúgy, mint a 
gombakárosítók az előbbiek közreműködése 
nélkül. Az abiotikus károk és a gombakárosítások 
miatt elpusztult csemetéket különben többnyire elég 
pontosan el lehet különíteni egymástól a külső és 
belső kórtünetek alapján. 
A cscmetedőlést előidéző talajlakó penész

gombák ellen már igen sok védekezési módot és 
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* pusztulas mértéke a fertőzött edényekben. 

Kontrol 

Z2-J4°C 

33 napok szama 

viszonylatban két év tapasztalata alapján leg
nagyobb jelentősége van a Fusarium-fa.joknak, 
mellettük azonban sok esetben fellép a Rhizoc-
tonia solani is. 
A kitenyésztett penészgombák kórokozó ké

pességót laboratóriumi kísérletekkel kell ki
vizsgálni. A kitenyésztett kórokozókat előzőleg 
sterilizált talajra visszük, melybe 100 darab 
erdei- vagy feketefenyőmagot vetünk. Pár
huzamosan ezzel ellenőrző kultúrákat is kell 
beállítani. Itt azonos, sterilizált, de nem fer
tőzött talajba kerül a mag. A fertőzött és a 
kontrolkultúrák pusztulási viszonyai jellem
zően mutatják a felhasznált gomba kórokozó 
képességét. Egy jellemző példát mutat be a 
fentebb elmondottakra a mellékelt grafikon 
melynek vizsgálatait a Növényvédelmi 
Kutató Intézet kutatói : Milinkó István és 
ifj. Szatala Ödön dr. kartársak végezték el.* 
Meg kell említenem még, hogy a mesterséges 

fertőzési kísérleteknél már világosan láthatóvá 
válik a csírafertőzési veszteség. így pl. a Eusa-
riummal fertőzött tenyészetekben átlagosan 
5%-kal mutatkozott kisebbnek a kelési száza
lék, mint a kontrolnál. 
így gyakori az a vélemény, hogy a csemeték 

dőlését kizárólag abiotikus tényezők (hőség és 

* Itt mondok köszönetet szíves segítségükért. 

védekezőszert próbáltak ki több-kevesebb siker" 
rel. Az elért eredmények azonban sokszor ellent" 
mondók. Ennek a bizonytalanságnak az okát 
a környezeti tényezők változatosságában kell 
keresni. így pl. különböző pH-jÚ talajokon más 
és más a korokozó organizmusok virulenciája, 
a csemeték fejlődési feltétele és természetesen 
eltérők lesznek a kémiai szerek által kiváltott 
hatások is. 
A csemetedőlés ellen használt védekezési mó

dokat három főcsoportba foglalhatjuk össze : 
1. agrotechnikai, 2. biológiai és 3. kémiai szerek
kel történő védekezés. 

Az agrotechnikai védekezési módok közül 
meg kell említeni a korai vetést, az altalajba 
való vetést, a vetésforgó alkalmazását, a hővel 
történő talajfertőtlenítést és az árnyalást. A 
korai vetés alkalmazásával elérjük, hogy a cse
meték kelése akkor következik be, amikor az 
alacsony hőmérséklet még akadályozza a káro
sító gombák (Fusariumok) életfolyamatait. 
1952-ben a rédei és baktalórántházi csemete
kertekben állítottam be erre vonatkozó kísérle
teket. A vetések ősszel és télen történtek, az 
elért eredményeket a mellékelt I. sz. táblázat 
mutatja. A táblázatban közölt kelési és dőlési 
százalékot a következő képlettel számítot
tam ki: 



kezelési százalék = 

dőlési százalék = 

kelt csemeték száma 
elvetett magszám x maximális esíraképesség 
dőlt csemeték száma 

X 100, 

- X 100. 
kelt csemeték száma 

1. sz. táblázni 

Kezelés Kezelési 
időpont 

Kelési Dőlési 
s z á z a l é k 

Baktalórántházai csemetekert 

Téli vetés 

Tavaszi vetés (kontrol). 

erdei fenyő IV. 16. 

IV. 24. 

Rédei csemetekert 

Erős madárkár, 
Mérsékelt madárkek'^ 

22.1 

17.6 

12.9 

40.7 

erdei fenyő IV. 20. 13.0 9.0 

IV. 20. 23.3 10.6 

V. 2. 16.7 23.8 

Az őszi és téli vetéseknél különös gondot kell 
fordítani a madárkárok megakadályozására. 
Ebből a szempontból legjobb az ágyakat ma
dárvédő ráccsal, vagy frissen szedett rőzsével 
takarni. 
Jó eredményt adott a homoktalajú csemete

kertekben az altalajba (nyerstalaj) való vetés. 
Itt a kapával kimélyített vetőbarázda a cse
metekert 80—100 cm mélységéből kiemelt tala
jával volt bélelve és a mag takarása ugyanezzel 
történt. (II. sz. táblázat.) 
A nyerstalajban termelt csemeték fejlődése 

nem mutatott elmaradást a kontrollal szemben. 
Eelnémeten, a kötött agyagtalajú muszalápai 
csemetekertben, ahol a vetés takarása és a ba
rázda bélelése bányából származó homokkal 
történt (az altalaj kötöttsége miatt), ez az el
járás negatív eredményt adott. 

A talajnak hővel való fertőtlenítése történhet 
rőzsetakarás elégetésével, forró vízzel locsolás
sal, lángszóróval stb. Ilyen irányú kísérletek 
nálunk még nem voltak. Külföldi adatok szerint 
ezek — az eljárás gondos kivitelezése esetén — 
jó eredményt adnak. Hátrányuk azonban ne
hézkességük és az a veszély, hogy a maggal vagy 
más úton a talajba kerülő káros talajlakó pe
nészek az antagonista szervezetek hiánya miatt 
esetleg még nagyobb pusztulást okozhatnak, 
mint a kezeletlen talajban. 

A vetésforgó bevezetését a csemetekertbe Anku
gyinov szovjet kutató ajánlja. Ennek a lényege 
az, hogy a fenyőt mindig a lombfák helyére 
vessük. Az említett kutató szerint a fenyők szá
mára legjobb elővetemény a feketenyár. 

Az árnyalás hatása a csemetedőlésre még tisz
tázatlan kérdés. Erősen csökkenti a talajfalszín 

II. sz. táblázat 

Kezelés 
Kelési Dőlési 

s z á z a l é k 

Baktalórántházai csemetekert 

Altalaj bélelés és takarás I  erdei fenyő 30.7 ! 22.0 

Kontrol | „ 17.6 | 40.7 

Bikácsi csemetekert 

Altalaj bélelés és takarás j feketefenyő j  73.4 ! i 25.1 

Kontrol „ 57.3 40.7 



felmelegedését és — az árnyalatlan területhez 
viszonyítva — alatta egészen eltérő mikro
klíma alakul ki, ami valószínűen hol kedve
zően, hol pedig kedvezőtlenül hat a csemeték, 
illetve a károsítok fejlődésére. így pl. Bikácson 
a kísérleti fenyőmagvetésnél a 80 cm magasan 
elhelyezett nádárnyaló alatt jobb kelési és ala
csonyabb dőlési százalék volt, mint az árnyalat
lan területen. (III. sz. táblázat.) 

A biológiai védekezés alapgondolata, hogy a 
károsítókat a fejlődésüket gátló antagonista szer
vezetekkel, vagy antibiotikumokkal pusztítsuk 
el, illetve szorítsuk vissza. így pl. külföldi ada
tok szerint a Rhizoctonia solani elleni védekezés 
során a Trichoderma lignorum (Tode) Harz. nevű 
gomba mutatkozott hatásos antagonistának. 
A kémiai védekezés lehet magcsávázás vagy 

talaj fertőtlenítés, illetve a két eljárás kombiná-

/ / / . sz . táb'ázat 

Kelési | Dőlési 
Kezelés Fafaj 

s z á z a l é k 

Bikácsi csemetekert 

Árnyalás feketefenyő 67.5 27.8 

Árnyalatlan (kontrol) ... . „ 48.3 40.7 

Ugyanekkor, ugyanitt a kísérleti területtől 
mintegy 1 km-re levő, idős fák alá telepített 
csemetekertben erős árnyalásnál — mint mái-
fentebb említettem —• 94%-os pusztulást talál
tam. Mivel a vetés nem egyidőben történt ós 
valószínűleg a talaj kémiai tulajdonságai sem 
teljesen egyezőek, messzemenő következtetést 
nem lehet levonni, de a példa mindenesetre 
jellemző képet ad az árnyalás eltérő hatásáról. 

ciója. A magcsávázás lehet nedves vagy száraz. 
Ez utóbbi esetben porcsávázó szerrel kezeljük 
a magvakat. A nedves csávázószerek közül kül
földön leginkább elterjedt a formalin, ecetsav, 
sósav, kénsav, szublimát stb. Ezek használatát 
a gyakorlat számára nem tartom megfelelőnek, 
mivel akár a koncentráció, akár a hatási idő kis 
megváltoztatása részben az eljárás hatásosságát, 
részben pedig a magvak csírázási erejét és csí-

IV. sz. táb1 ázat 

A kémiai szer neve Felhasználásának módja 

Cinkszulfát : 5 grm (1 It víz) 1 m 2-re kiöntözve 
Formalin •' 80—100 ml/m2-ként 4 drb 2 5 — 3 0 cm mély 

lyukba elosztva, betaposva 
Higosan 2 gr/l 1 víz/m2-re kiöntözve 
Kénsav konc j 40 ml/8 1 víz/'m2-re kiöntözve 
Kénsav konc 60 ml/8 1 víz/m2-re kiöntözve 
Sósav konc 60 ml/8 1 víz/m2-re kiöntözve 
Tetrametilthiurandisulfid : 15 grm poranyag/m2-re kiszórva és felületien 

begereblyézve 

V. sz. táb'ázat 

Keze Kezelés | Vetés I Kelés 
időpontja 

Kelési | Dőlési 
százalék 

Rédei csemetekert 

Pinus silvestris L. 

Kénsav, 40 ml/8 1 víz/m'--re kiöntözve . . XI. 9. IV. 8. V. o 21.6 6.9 
Kénsav, 60 ml/8 1 víz/m2re kiöntözve . . XI. 9. IV. 8. V. 2. 35.5 0.9 
íSósav, 60 ml/8 1 víz/m2-re kiöntözve . . xr. 9. IV. 8. V. 2. 27.9 0.8 

IV. 8. V. 2. 16.7 23.8 



rázóképességót jelentékenyen befolyásolja. Gya
korlatilag sokkal alkalmasabbnak látszik a por-
esávázószerek használata. Hátrányuk az előb
biekkel szemben, hogy csak nedves időjárás, 
vagy öntözés esetén fejtik ki kedvező hatásukat. 
Az elmúlt évek során az abavit és ceresan por-
csávázószerek kerültek kipróbálásra. Az abavit 
hatása negatív volt, a ceresan a laboratóriumi 
vizsgálatok során és az 1951. évi szabadföldi 
kísérletekben bíztató eredményeket adott, 1952-
ben azonban hatástalannak mutatkozott, való
színűleg a rendkívül száraz időjárás miatt. 
Meg kell említenem, hogy a magcsávázás nem 
ad teljes védelmet a csemetedőlés ellen, inkább 
csak a csírapusztulást csökkenti. 

A talajfertőtlenítés vagy a magvetés előtt, 
vagy a magvetés után, de még a csemeték ke
lése előtt, vagy ezek kikelése után a dőlés 
jelentkezésekor történik. A talajfertőtlenítésre 
használt legismertebb szerek a következők : 
sósav, kénsav, formalin, rézgálic, vasszulfát stb. 

Az 1952. évi kísérletek során a cinkszulfát, 
formalin, higosan. kénsav, sósav és tetrametil-

tbiurandisulfid került kipróbálásra a IV. sz. 
táblázatban közölt adagolásban. 

Az ismertetett kémiai szerek közül csupán a 
kénsav ós a sósav adott helyenként (rédei cse
metekert) kielégítő eredményt (V. sz. táblázat), 
a többiek hatása negatív volt. 

A csemetedőlés jelentkezésekor a gyakorlat
ban leginkább % — 1 % - o s rézgálicoldattal vagy 
bordóilével szokták öntözni a csemetéket; 
Itatása bizonytalan, alkalmazásának módja (egy
szeri vagy többszöri öntözés, a kezelések kö
zötti időköz stb.) még további vizsgálatokat 
kíván. 

Köszönettel tartozom Kiss Miklós, Korén* 
József, Lukács Károly, Sinóros Aurél. t'ihéizy 
Béla erdőművelési előadó. Juhász Antal, Ke-
mény Imre, Pető Antal, Vaszary József üzem-
egységvezető, Gsergö József, Kleiber Jakab. 
Nagy Mihály és Thvmmerer Vilmos cseniete-
kertkczelő kartársaknak, amiért a kísérletek 
során munkámat a legmesszebbmenőén támo
gatták. 
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