
telepítésekben eléggé körülményes is, a dugványok fertőtlenítésére rá kellene 
térni; a csemetekert talaját mélyszántással és kellő trágyázással megfelelően elő kell 
készíteni; a dugványokat egymástól kellő távolságra kell elhelyezni; nem szabad 
túl sűrűn dugványozni; ezt követően a csemetekertet kifogástalanul tisztán kell tar
tani (gyakori ápolás). 

Megismételve: a szakszerű eljárások be nem tartása vezet többnyire a csemete
kertekben megfigyelt nagy fertőzési gócok kialakulására. 

A kérdőívre adott válaszokból kitűnik, hogy a Dothichiza populea Sacc. et Briard 
által okozott súlyos károk a nyarak csemetekerti és telepítésbeli szakszerű nevelésével 
nagymértékben csökkenthetők. 

Az adatgyűjtés nagy érdeme, hogy ezt tisztázta; nagyon célszerű lenne a köve
tendő eljárásokat tömören magába foglaló világos és egyszerű könyvecske kiadása és 
széleskörű terjesztése a Nemzetközi Nyárfabizottságban résztvevő államokon belül. 

Erdőgazdasági kísérlet gibberellínnel 
K O V Á C S J E N Ő és Dr. V Ö R Ö S J Ó Z S E F 

A Gibberella fujikuroi gomba (konidiumos alakja a Fusarium moniliforme) jel
legzetes növénybetegséget idéz elő. A fertőzött rizs csíranövények a betegség első sza
kaszában hirtelen megnyúlnak, gyorsabban növekednek. 1939-ben japán kutatók 
(Yobuta—Hayashi, 1939) a gomba mesterséges tenyészetéből tiszta állapotban is ki
vonták a fokozott növekedést előidéző hatóanyagot és azt gibberellinnek nevezték el. 
Az 1950-es évek folyamán számos külföldi államban és Magyarországon is kidolgoz
ták ennek a növényi hormon-természetű anyagnak a gyártását (Ubrizsy et al., 1960.). 
Mintegy 5 éve világszerte széleskörű kutatás indult meg a gibberellin gyakorlati aL 
kalmazása érdekében. A növénytermesztés és nemesítés terén elért eredmények ismer
tetése messzire vezetne, így csak néhány példával szemléltethetjük az alkalmazási 
lehetőségeket. 

A gibberellin növekedést serkentő hatása elsősorban rost- és takarmánynövények 
esetében értékesíthető (Brian—Hemming, 1955.). A Szovjetunióban végzett vizsgála
tok szerint (Litvinenko, 1959) a 0,0025%-os gibberellin oldattal permetezett növények 
gyorsabban növekedtek. Igen érdekes az, hogy a gibberellínnel kezelt növények ál
talában hamarabb virágzanak. Ez a jelenség elsősorban dísznövények esetében hasz
nosítható. Néhány kétéves növény a gibberellin kezelés hatására már az első évben 
virágzik és terem magot (pl. répa, retek). Egyes esetekben parthenokarpiát (Wittwer 
et al., 1957), más esetekben himsterilitást (Persson—Rappaport, 1958) figyeltek meg 
gibberellines kezelés után. 

E közlemény tárgya a gibberellin hatásának vizsgálata átfekvő, vagy nehezen 
csírázó magvakra. 'Ezért a nyugalmi állapot megszűntetésére vonatkozó eddigi adato
kat részletesebben ismertetjük. 

Donoho és Walker (1957) vizsgálatai szerint egyes gyümölcsfák téli nyugalmi 
szakasza gibberellin kezeléssel megszűntethető, illetve megrövidíthető. A kiszedés 
után, nyugalmi állapotban levő burgonya gumó is csíraképessé válik gibberellines 
csávázás után (Rappaport et al., 1957). A saláta magvak csírázásukhoz fényt igényel
nek, gibberellines kezelés hatására azonban sötétben is csíráztathatók (Kahn et al., 
1957). 

Az őszibarack magvak csírázásukhoz mintegy 60—100 napos stratifikálást igényel
nek. Donoho és Walker (1957) szerint ez a rétegelési idő mintegy felére csökkenthető 
ha a magvakat 24 óráig 100—200 mg/liter töménységű gibberellin-oldatba áztatják. 
Kísérleteikben a kezeletlen magvaknak csak 30%-a csírázott ki, míg a megfelelő tö
ménységű gibberellin oldattal kezeltek 70—80%-a csírázott. A 100 mg/liter gibberel-
linnel kezelt magvakból kikelt növények csúcsnövekedése 48%-kal, gyökér növekedése 
pedig 56%-kal volt nagyobb, mint a csak vízbe áztatott magvakból fejlődött növé
nyeké. 

A Szovjetunióban (Litvinenko, 1959) különböző fás növények ősszel összegyűjtött 
magvait 24 óráig kezeltek 200 mg/liter töménységű gibberellin oldattal. Az ellenőrző 
magvakat ugyanannyi ideig vízben áztatták. A kísérletet decemberben végezték. Az 
alma, körte és magaskőris gibberellínnel kezelt magvai 6—7 nap múlva, a kezelt som 



magvak pedig 14—15 nap múlva csíráztak ki. A kontroll magvak február végéig ne.n 
csíráztak. 

Mindezek alapján tájékozódó vizsgálatokat végeztünk annak érdekében, hogy erdei 
fás növények átfekvő vagy nehezen csírázó magvait gibberellines kezeléssel csíráz-
tassuk. A kísérletek célja az volt, hogy az ilyen magvak csíráztatásához szükséges 
hosszadalmas és munkaigényes stratifikálást részben vagy teljesen egyszerűbb és ol
csóbb eljárással helyettesíthessük. 

A munka során a Phylaxia Állami Oltóanyagtermelő Intézet által előállított gib-
berellint használtuk. A szűrőpapír csiráztatásokat szobahőmérsékleten végeztük, 3— 
3 ismétlésben, a rendelkezésünkre álló magmennyiségtől függően változatonként és 
ismétlésenként 10—25 maggal. A láda-vetéseket 15—22 C°-os üvegházban tartottuk. 

Két szűrőpapír csíráztatás és egy üvegházi vetés kísérletsorozatot végeztünk. 
Az első sorozatban vízzel, valamint 50, 100 és 200 mg/liter töménységű gibberellin 

oldatokkal 6, 12 és 24 óráig kezeltük a következő növények magvait: Pinus silvestris, 
Larix decidua, Thuja occidentalis, Taxus baccata, Tilia argentea. 

A 2 hetes csíráztatási időszak alatt a Pinus és harix magvak csírázásában nem 
mutatkozott különbség a kezelések és a kontroll között. A Thuja, Taxus és Tilia mag
vak, esetében sem a kontrol, sem a kezeltek között nem észleltünk csírázást. 

A második sorozatiban ugyanilyen gibberellin koncentrációkkal 1, 2, 4, 6, 12 és 24 
óráig kezeltük az alábbi növények magvait: Tilia platyphyllos, Elaeagnus angustifolia, 
Celtis occidentalis, Carvinus betulus, Fraxinus excelsíor, Cornus mos. A 46 napos csí
ráztatási időszak alatt a Tilia, Carpinus, Fraxinus és Cornus magvak nem csíráztak. 
Az Elaeagnus és Celtis esetében kapott eredményeket az I. táblázatban foglaltuk 
össze. A feltüntetett értékek a csírázási %-okat jelentik a 46. napon. (I. táblázat) 

Elaeagnus angustifolia Celtis occidentalis I. táblázat 

Kontroll 50 100 200 Kontroll 50 100 200 

1 óra . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 óra . . . 0 0 0 0 0 0 0 10 
i óra . . . 0 0 0 0 • 0 10 0 10 
6 óra . . . 0 20 0 0 0 0 0 0 

12 óra . . . 0 40 • 0 0 0 0 0 0 
24 óra . . . 0 0 0 40 0 10 10 10 

1. ábra: Vízzel (K), valamint 50 és 200 mg/liter töménységű gibberellin ol
dattal kezelt magvakból kelt Fraxinus ornus csemeték a vetés után 40 

napval 



2. ábra: Vízzel (K), valamint 50 és 200 mg/liter töménységű gibberellin ol
dattal kezelt magvakból kelt Pseudotsuga douglasii csemeték a vetés után 

40 nappal 

Mint látható, a gibberellin 50 és 200 mg/liter töménységben, általában 24 órás ke
zelés esetén adta a legjobb eredményt. 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a szobahőmérsékleten végzett szűrőpapír csíráztatá-
sok során a magvakon nagymértékben szaporodtak el penészgombák. Etz a körülmény 
a kísérletek értékelését nehézzé, a kapott eredményeket pedig megbízhatatlanná tette. 

A harmadik kísérletsorozatban a gibberellint — az előkísérletek eredményei alap
ján —1 csak 50 és 200 mg/liter töménységben, 24 órás áztatás formájában alkalmaz
tuk. A kezeletlen magvakat ugyanennyi ideig csak vízben áztattuk. Megszáradás után 
50—50 kezelt és kontrol magot üvegházban, homokba vetettünk. A kísérlet a követ
kező növények magvaival történt: Tilia cordata, Pseudotsuga douglasii, Acer pseu-
doplatanus, Fraxinus ornus, Abies alba. A vetés utáni 40. napon észlelt eredményeket 
a II. táblázat foglalja össze, illetve a Fraxinus és Pseudotsuga esetében kapott eredmé
nyeket az 1. és 2. ábra szemlélteti. A táblázatban feltüntetett értékek a csírázási % - o -
kat jelentik. (Az Acer magvaknál csírázást nem tapasztaltunk, így ez a táblázatban 
nem is szerepel.) (II. táblázat) 

//. táblázat 

Kontroll 50 mg/liter 
gibberellin 

200 mg/liter 
gibberellin 

0 4 2 
30 38 44 

Fraxinus ornus 4 14 6 
Abies alba 2 2 4 

Mint a táblázat adataiból kitűnik, a gibberellines kezelés (24 órás) a Tilia és 
Fraxinus magvak esetében 50 mg/liter, a Pseudotsuga és Abies magvaknál pedig 200 
mg/liter töménységben adta a jobb eredményt. 

A kísérlet folyamán a Pseudotsuga ládákban csemetedőlés lépett fel. A betegség 
a kontrol növények között nagy pusztítást végzett, míg a gibberellinnel kezeltek alig 
károsodtak. 

Az erdészetben általában az alábbi területeken várható eredmény a gibberellin 
alkalmazásától: 



1. Átfekvő magvak kezelése. Ilyen irányú tájékozódó vizsgálataink során a beve
zetésben ismertetett külföldi adatoknál gyengébb eredményeket kaptunk. Valószínű 
azonban, hogy különböző, alacsonyabb hőmérsékleten végzett kísérletekkel, vagy 
stratifikálás és gibberellin kezelés kombinált alkalmazásával a gyakorlat számára is 
kielégítő eredmények érhetők el. 

2. Magtermés gyakoribbá tétele. Kertészeti kísérletekben a gibberellines kezelés 
sok esetben fokozta a virágzást és a terméskötést (Wittwer et al., 1957). Értékesebb 
fáink, a tölgy 4—6 évenként, a bükk 8—10 évenként hoznak csak bőséges makkter
mést. Ha ezt az időszakot gibberellines kezeléssel rövidíteni tudjuk, akkor a termé
szetes felújítások, illetve mesterséges telepítések terén a jelenleginél lényegesen ked
vezőbb helyzet alakulna ki. A gyakoribb makkterrnés ezen kívül vadállományunk ter
mészetes táplálékát is folyamatosan biztosítaná. 

3. Csemeték növekedésének serkentése. Mint azt a bevezetőben említettük, a gib
berellin számos növény növekedését meggyorsítja. Ha a csemetekerti kísérleteinknél, 
a lassú növekedésű csemetéknél (fenyő-félék) a növények a gibberellin permetezés 
révén hamarabb érik el a kiültetésre alkalmas méretet, az eddigi nevelési költségek 
nagy mértékben csökkenthetők. 

4. Állományok növekedésének meggyorsítása. Az eddigi kísérletekből leszűrhető 
volt az a tapasztalat is, hogy a gibberellines kezelés csak megfelelő vízellátottságú 
helyeken hoz megfelelő eredményt. Ezért a gibberellines állomány permetezések első
sorban a félnedvas, nedves és vizes termőhelyeken jöhetnek számításba. A serkentett 
növekedés következtében előálló esetleges lazább szöveti szerkezet a gyorsan növő fa
fajok ipari felhasználásánál általában nem játszik nagy szerepet. 
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Szándékosan adtam ezt a címet tanulmányomnak a vadvédelem és vadóvás 
mintájára. Ugyanis, ha az ember a gazdálkodásnak eredményét csökkentő vad védel
mére hathatós intézkedéseket tesz — nyilván csak azért, hogy az ember vadászati 
szenvedélyét jobban kielégíthesse — mennyire inkább kellene azoknak a hasznos 
madaraknak védelméről gondoskodnunk, amelyek az ember gazdálkodási tevékeny
ségét sikeresebbé, eredményesebbé teszik. Sajnos eddig ez irányban alig történik 
valami. 

Ujabban, saj nos, mind gyakrabban lépnek fel különféle károsítok, így a rovar-
károsítók is erdeinkben. Bár a vegyszeres védekezés az utóbbi időbsn rohamosan 
fejlődik, azonban nagy kiterjedésű, gyakran a többezer hektáros erdőterületen ez 
csak óriási költséggel volna végrehajtható. De a vegyszeres rovarirtásnak olyan 
hátránya van, ami alkalmazását meggondolás tárgyává teszi — a vegyszer nemcsak 
a káros, de az erdőre nézve hasznos rovarokat is elpusztítja. 

A rovardúlások okait vizsgálva meg kell állapítanunk, hogy azok elsősorban az 
ember gazdasági tevékenysége folytán megbomlott biológiai egyensúly következtében 
állanak elő. Ez a gazdasági tevékenység a múltban főként két vonalon jelentkezett: 
egyrészt monokultúrák létesítése, másrészt az erdőnevelési munkák egyoldalú, tehát 
nem minden szempontból helyesen történő elvégzése. Végeredményben a rovardúlá-

lrodalom 

Madárvédelem, madáróvás 
D r. K O L L W E N T Z Ö D Ö N 


