
összesen 3653,—Ft volt. Ebből le kell vonni a permet anyagára 680,—, a permete
zés munkabérére a közteherrel együtt 150,—. összesen 830.— Ft-ot. A megtakarí
tás 2823 — Ft/ha. 

Ezt az eredményt a pontos munka mellett a kedvező időjárásnak köszönhet
tük. Ma azonban több csemetekertünkben már öntözőberendezés áll rendelke
zésre és így száraz időjárás esetében is biztosíthatjuk a szükséges nedvességet. 
Ahol pedig öntözőberendezés nincs, érdemes eső hiányában a vetés területét ön
tözőkannák segítségével megöntöztetni. A víztárolótól átlag 25 m távolságra 
10 m 2 -es területet megöntöztettünk 50 liter vízzel, ami 5 mm-es esőnek felel meg. 
Ez a munka 12 percet vett igénybe. 1 ha terület kézikannával történő megöntö-
zése tehát 12 000 perc = 200 munkaóra, á 4,— Ft = 800,— Ft + 23% (184,— Ft) 
— 984, Ft-ba kerül. A megtakarítás kedvezőtlen időjárás esetén olyan területen, 
ahol nincs öntözőberendezés 1839,— Ft/ha. 

Mind ebben, mind fenti esetben nem is annyira a költség, mint sokkal inkább 
az 580, illetve 780 megtakarított munkaórán van a hangsúly, abban az időszak
ban, amikor az első ápolásokat végzik, mikor mindig hiány van munkaerőben. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a zsenge magoncok első 
és második ápolásakor — a gyomok kihúzásakor — a csemeték közül is több el
pusztul, míg júniusban, amikor már megerősödtek, lényegesen kisebb veszteség
gel lehet a csemetéket ápolni. Tehát Alipur kezeléssel a kihozatal is nagyobb. 

A fenyőcsíracsemete-pusztulás környezeti tényezőinek 
vizsgálata 

V Á M O S R E Z S Ő — V I D A L Á S Z L Ó — C S Ő S Z J U D I T 

Ma már számos kutatás eredménye bizonyítja, hogy az általában „csemete-
dőlés"-nek nevezett fenyőcsíracsemete-pusztulás nem minden esetében mutat
hatók ki a kórokozónak tartott gombák. Zsuravlev I. I. (1950) gombaokozta és 
nem gombás eredetű dőlést különböztet meg aszerint, hogy a gomba-hyfák szö
vettani vizsgálatokkal kimutathatók-e vagy sem. Szerinte azonban a kétféle dőlés 
külső megjelenési formája azonos. Karacsi L. (1950) szintén leszögezi, hogy a kór
okozónak vélt gombák nincsenek jelen a pusztulás minden esetében. Jancirik V. 
(1961) a károsodásban a gombák mellett a baktériumoknak is tulajdonít szere
pet, s ezzel egy korábban tett megállapításunkat támasztja alá (Vámos R. 1954, 
Vámos R.—Vida L. 1962). Igmándi (1953) lényegesnek tartja a talaj és klíma sze
repét; ezek a tényezők a növényke anyagcseréjének befolyásolásával segítik elő 
a károsító mikroorganizmusok megtelepedését. Böszörményi Z . (1956) szerint a 
dőlés több betegség lényegében azonos megjelenési formája. Szerinte környezeti 
tényezők és patogén gombák egyaránt kiválthatják. 

A betegséggel kapcsolatos megfigyeléseink során a fák alatti természetes 
újulat egyes években tapasztalt elmaradásából megállapítottuk, hogy ez a károso
dás nem a csemetekertekhez kötött kultúrbetegség, hanem a természetben is gya
kori, sőt, egyes években ott is 100%-os kárt okozhat. Évek során számos tapasz
talatunk gyűlt össze arra vonatkozóan is, hogy a csíranövénypusztulás azokon a 
tavaszokon jelentékeny, amikor korán meleg és csapadékos a tavasz. Ilyen év 
volt pl. 1955. 

A korán tavasszal bekövetkező magas hőmérséklet és a bőséges talajnedves
ség elősegítő hatása mellett számos vizsgálati adat szólt amellett, hogy a talaj bő
séges szervesanyag tartalma szintén fokozhatja a dőlés mértékét (Stefanik, 1955). 



A környezeti tényezők, a talaj- és klimaadottságok szerepének megvilágítására 
kísérleteket végeztünk, megfigyeléseket gyűjtöttünk össze, s ezek eredményeit 
az alábbiak szerint foglaljuk ö.ssze. 

1. A talaj szervesanyagának szerepe a dőlésben 

A talaj szervesanyag bőségének a csíracsemete-pusztulást fokozó hatását az 
alábbi kísérlet igazolja. A kísérlethez durva marosi fövenyhomokot és kertészeti 
humuszos talajt, valamint azok keverékeit használtuk. A hőmérséklet 17—20°C 
között változott, de nappal sem emelkedett 20°C fölé. A locsoláshoz mindig szi
gorúan azonos mennyiségű vizet használtunk. A kísérlet eredményeit az alábbi 
táblázat foglalja magába. 

1. táblázat 

T a l a j A pusztulás 
%-ban 

Megmaradás 
%-ban 

0,0 

28,0 

100,0 

72,0 . . . 75% 
. . . 25% 

0,0 

28,0 

100,0 

72,0 

kerti talaj . . 
. . . 60% 
. . . 50% 100,0 0,0 

kerti talaj 
••• 25% 
• 75% 

100,0 0,0 

.5. kerti talaj 100,0 0 ,0 100,0 0 ,0 

Ezt a kísérletet évek során többször megismételtük, csak az első (2) talaj
keverékben kaptunk rapszodikusan eltérő eredményeket. A kísérletek igazolták, 
hogy a talaj szervesanyag bősége elősegíti a csíracsemete-pusztulást, de amint 
azt a későbbi kísérletek megvilágították, csak viszonylag magasabb hőmérsék
leten. 

2. A nitrogénbőség szerepe a dőlésben 

A z elpusztult növények talajainak analíziseiből azt a következtetést vontuk 
le, hogy összefüggés állhat fenn a pusztulás és a talaj nitrogénkészlete között. 
E megállapítás azonban csak hajlamosító időjáráskor bizonyult érvényesnek, 
mert amikor hűvös és napfényes volt az időjárás, akkor ezeken a vizsgált talajo
kon is éppen úgy elmaradt a csíracsemete-pusztulás, mint máshol. 

A kérdés tisztázására tenyészedény-kísérleteket végeztünk annak megvilá
gítására, hogy a talaj NH-tartalma és annak bősége miképpen befolyásolja a 
dőlés mértékét. A kísérleti talaj 90% fövenyhomok, 10% kerti talaj volt. A növé
nyek 4,0, 8,0, 10,0, 16,0 mg%-ban kaptak ammóniumot kénsavas ammónia for
májában. A hőmérséklet 18°C volt. A kísérlet eredményei szerint a 4,0 mg%-nál 
nagyobb kezelésben részesült edényekben valamennyi csíracsemete kipusztult, 
míg a 4,0 m g % - o s kezelés mellett 4 3 % maradt meg a kontrollhoz viszonyítva. 

A nitrogénbőség elősegítő szerepét szintén igazolják azok a már régebben 
végzett kísérleteink is, amelyek során tízszeresen felhígított bakteriológiai hús
levessel öntöztünk 10 napos erdeifenyő vetést. A z így kezelt növények valameny-
nyije tipikus dőlésben elpusztult, míg a kontroll-edányekben csupán 14%-os volt 
a dőlés. 



Miután a talajban ammónium és általában a nitrogén mennyiségének növe
lése a baktériumok elszaporodását vonja maga után, feltehető, hogy a pusztulás 
és a N-bőség közötti összefüggés azokban a változásokban keresendő, amelyeket a 
talajban rendellenesen elszaporodó baktériumok hoznak létre. 

3. A hőmérséklet és víztartalom szerepe a dőlésben 

Kísérleteket végeztünk továbbá a hőmérséklet és a talajnedvesség együttes 
hatásának megfigyelésére azonos talaj alkalmazásával, amelynek összetétele 75% 
fövenyhomok, 25% kertészeti talaj volt. A kísérletekhez mázolatlan kőedényeket 
használtunk. A megmaradt csíracsemeték százalékos arányát a 4. ábra mutatja. 
A kísérlet eredménye szerint a 23 °C hőmérsékleten tartott csíracsemeték vala
mennyije —• kivéve a legkevesebb öntözésben részesültek 11%-a — tipikus dőlés
ben elpusztult. A 10°C-on tartott növénykék 100%-ban megmaradtak. Viszont 
a 16°C-on levő csíranövények az öntözővíz növekedő mennyiségével arányosan 
pusztultak. E kísérletből megállapítottuk azt, hogy a magasabb hőmérséklet és 
a vízbőség a talajban olyan körülményeket alakít ki, melyek a csíranövények 
pusztulását vonják maguk után. A fenti kísérletből is világosan kitűnik, hogy je
lentős védekezési lehetőség — amelyre azonban a gyakorlat már régen rájött — 
a korai vetés. A késői vetések várható eredménytelenségére — adott eset ismer
tetése alapján — már Igmándi (1953) is felhívta a figyelmet. 

4. A vetés időpontjának szerepe a dőlésben 

Annak igazolására, hogy a korai vetésnek, illetve a hűvös időjárásnak és az 
azzal járó alacsony talajbiológiai aktivitásnak nagy szerepe van a fenyőcsíra
csemete-pusztulás elmaradásában, a Csongrádmegyei Állami Erdőgazdaság ma
rostoroki csemetekertjében szakaszos vetést hajtottunk végre 14 napos időköztar
tással, azonos erdeifenyőmaggal. 

2. táblázat 

A megmarni]l 
Vetési idő csemeték 

száma/ dm 8 

III . 31 . 20 
IV. 6 . 13 
IV. 13. 11 
IV. 20. fí 
IV. 27. -1 

A kísérleti parcella képe és eredménye szemléltetően mutatja a korai vetés 
előnyét (1. kép). 

A vetést követő időjárásról, a hőmérséklet és a csapadékmennyiség heti atla
gairól, a vetések időpontjáról, valamint a dőlést átvészelt csemeték számáról az 
1. kép és az 5. ábra tájékoztat. Az első vetés egész állománya „kefe sűrűségű" (2. 
kép). A későbbi vetésekből fokozatosan kevesebb és kevesebb példány maradt 
meg, és az utolsó vetésből csupán 20% élte túl a bajt az első vetéshez viszo
nyítva (3. kép). 

A pusztulás mértékének és az adott időszak időjárásának összevetéséből ki
tűnik, hogy a kelést követő három hét a csíranövény-pusztulás kritikus időszaka. 
Ezután a már lombleveleit kihajtott növényke túl van a veszélyen. A lomblevél-
kihajtás ténye tehát olyan minőségi változást jelent, amely a fiatal növényke 



1. kép: Szakaszos vetési kí
sérlet képe szeptember ele

jén 

2. kép. Az első vetés (III. 31.) sűrű 3. kép. Az utolsó vetés (IV. 27.) kirit-
állománya kult állománya 

ellenállását biztosítja a kór most nem vitatott közvetlen okozójával szemben. A 
lomblevelek (tűlevelek) kihajtásának viszont eddig leghatározottabban felismert 
elősegítő külső tényezője a bőséges napfény. 

összefoglalás. Az előzőekben ismertetett vizsgálatok eredményeiből meg
állapítottuk, hogy meleg időjárás esetén a talaj víz és szervesanyag bősége a 
fenyőcsíracsemete pusztulását vonja maga után. A pusztulás tehát következmé
nye e tényezők által okozott változásoknak. Nagy jelentőségű ezért e változások 
részletes megismerése. 

Az időszakosan vízbőségnek kitett, túlöntözött talaj mikrobiológiai folya
mataiban lényeges változások, a növények esetében pedig gyökérkárosodások és 
táplálkozásélettani zavarok jelentkeznek. E problémák megvilágítására végzett 
széles körű kutatómunka eddigi eredményei (Vámos, 1964) a fentieket igazolják. 



4. ábra. A hőmérséklet és a 
nedvességtartalom hatása 
az erdeifenyő csíracsemeték 

pusztulására 

5. ábra. A szakaszos vetési 
kísérlet alatti hőmérséklet-
és csapadék-viszonyok, va
lamint az egyes vetések 

csemetesűrűsége 
dm--enként 

E vizsgálatok szerint a kedvezőtlen körülmények a talaj gombaflóráját ked
vezőtlenül érintik. A túlnedvesedett talajban az összes gombaszám csökken. A 
kialakult körülmények gátolják a pH és rH viszonyokra rendkívül érzékeny 
mikorhiza gombák megtelepedését. A mikorhiza gombatársulás elmaradásának 
következményeit, azaz a mikorhizával rendelkező csemeték és nem rendelkező 
csíracsemeték között fennálló fiziológiai különbözőségeiket még folyó vizsgálata
ink alapján kívánjuk tisztázni. 

6. kép. Fényen (B) és fény
szegény (A) környezetben 
nevelt egyidős erdeifenyő 

csíranövények 



Végeredményben tehát anélkül, hogy a Fusarium, Rhisoctonia és Phytium 
stb. gombák (Stefanik, 1955; Igmándy, 1953; Ubrizsy 1965) károsító szerepét a 
dőlésben kétségbe vonnánk, a fentiekben ún. fiziológiai dőlésnek nevezhető csíra
növény-pusztulás tényezőit kívántuk összefoglalni. A fentebb ismertetett ténye
zők együttes jelenléte által kialakított kedvezőtlen körülmények tehát olyan élet
tani zavart okozhatnak, amely dőléshez vezethet anélkül, hogy a szár bazális 
részén gyakran kimutatható gombák a károsításban szerephez jutnának. 
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P Bauow.Jl. Buda, ti. Hec . HCCJIEflOBAHHH OKPYWAIOIHHX OAKTOPOB, BJ1HHKDIUHX HA 
THEEJih BCXOAOB COCHM. 

rioJieraHMe ceHHueB C O C H M noc.ne H X B C X O A O B Bbi3biBaeTCH He T O J I B K O rpnöaMH. 3 T O MO>KeT B03HHKHyTb H 

TOJibKO npH Heö^aronpHflTHbix ycnoBHflx : cn.TbHaH w a p a , nepeyBJiawHeHHan noMBa H öojibuioe K O J I H M C C T B O 

coaepHOHHfl opranHMecKoro MaTepnajra. 3 T H Heö^aronpHHTHbie ycnoBMH MoryT Bbi3BaTb TaKyio peaKUHio, K O -

Topafl npHBOflHT K nô eraHMK) ceHHueB, ne3aBncH.wo O T Toro, M T O B 6a3ajibH0fí MacTH ceHHua BCTpeMaeMbie rpHÖbi 
He BJiHHjiH Ha nojieraHHe. 

Vámos R.—Vida L.—Csősz J.: DIE PRÜFUNG DER UMWELTFAKTOREN BEIM KEIMLINGSSTER-
BEN DER NADELBAUME. 

Das auch als „Umfallkrankheit" bekannte Absterben der Koniíerenkeimlinge ist nicht nur eine 
Folge des Auftretens pathogener Pilze. Das Absterben kann auch a l l é in unter ungünstigen Ver-
haltnissen erfolgen, und z w a r bei warmem W e t t e r , wenn der Boden zu feucht ist und zu viele or-
ganische Stofíe enthalt. Dlese ungünstigen Verháltnisse können blologische Störungen verursachen. 
di'i zu einem Umfall der Keimlinge führen. Obwohl es dabei haufig vorkommt, dass am b a s a l e n 
Teil des Sprosses PUze nachgewiesen w e r d e n können, sind diese a n der Schádigung nicht be-
teiligt. 

A z 1965. évi méhészeti konferencia megállapította, hogy a csehszlovák méhészet 
állapota nem kielégítő. Ezen az értekezleten, a méhészet mai állapotának megjavítása 
érdekében, számos javaslat hangzott el. Az állami erdészet méhészkedése, mint nép
gazdasági szempontból fontos tényező, szintén vita tárgya volt. 

A z állami erdészet méhészkedési tevékenységét a múltban jól megszervezték. A z 
utóbbi időben azonban a méhészet hanyatlásnak indult. Ennek következményeként 
a szlovák állami erdészet kezelésében levő méhcsaládok száma 3000-rel csökkent. A 
szlovák állami erdőgazdaságok kezelésében 14151 méhcsalád van, ami a szocialista 
szektorok méhállományának 24%-át jelenti. Szlovákiából évente 900 tonna mézet ex
portálnak, de a hazai fogyasztás is jelentékeny. 

Sok év tapasztalata bizonyítja, hogy a méhészkedés gazdaságossága általában még 
nincs biztosítva; kellő szervezéssel és kezeléssel azonban ez is elérhető. Ezt bizonyítja 
az egyik erdőgazdaság esete. Ez az erdőgazdaság 1960-ban 4300 méhcsaláddal gazdál
kodott, a méhészkedés gazdasági eredménye azonban nem volt kielégítő. Jobb eredmé
nyek elérése érdekében az erdőgazdaság a méhcsaládokat kedvezőbb méhlegelőt biz
tosító helyekre telepítette és a méhek kezelését szakismeretekkel rendelkező méhé
szekre bízta. Egy-egy méhészre 100 méhcsaládból álló telepet bíztak. Ezek a méhésze
tek a bevételek növelése érdekében méhpempő készítésével is foglalkoznak. A méhé
szeti ismeretek elsajátítása érdekében Kassán tanfolyam létesült, ahol a jelentkezők 
két év alatt elsajátítják a szükséges ismereteket. 

A z állami erdőgazdaságok méhészkedésének alapja le van fektetve, most már csak 
ki kell fejleszteni és gazdaságossá tenni. 

(LES 1966. 6. sz. 258—260. old. — Ref.: Partos Gy.) 


