
A vegyszer kiszórására, a vegyi védekezés végrehajtására ezért csak a kézi 
porozó vagy permetezőgépek alkalmasak, mivel ezekkel lehet legjobban hozzáférni 
a tuskóhoz, a hajtások alsó részéhez és vegyszer felhasználásuk is alacsony. Főleg 
július-augusztusi védekezéskor nagy gépek esetén az erős lombosodás miatt a vegy
szerek igen nagy része a levelekre, főleg a felső levelekre jut, és így kárbavész. Most 
a külföldön a károsítok leküzdésére jól bevált legkisebb vegyszerfogyasztású, tehát 
leggazdaságosabb kézi ködfejlesztő géppel folytatunk kísérletet. 

Vegyszerek közül jelenleg a Wofatox vált be legjobban, amivel a fűztelepeken 
komoly sikereket' ériek el (Szalay-Marzsó, 1959), míg a HCH-tartalmú szerek hatás
talannak bizonyultak. 

2. Mechanikai védekezésként ajánlatos letermeléskor a vesszőket közvetlenül 
a tönk felett levágni, így az álcák egy részét el lehet pusztítani, mivel ezek kedvenc 
tartózkodási helyei a visszamaradt ágcsonkok. Ugyancsak azokat a vastagabb vessző-
részeket, amelyekben a külső jelek alapján (rágcsálók, erősen megdagadva) az álca 
jelenléte megállapítható, le kell vágni és elégetni. 

3. Csemetekertekben levő kiöregedett fűztelepeket, mint a fertőzés gócpontját 
fel kell számolni. Fűztelepeken való fellépés esetén számítani lehet rá, hogy a kö
zelben álló nyáranyatelepekre is átmegy. Ezért ilyenkor ajánlatos mindkét telepen 
vegyi védekezést végrehajtani tavasszal. 

4. Fontos a nyáranyatelepek állandó és rendszeres egészségügyi ellenőrzése, és 
már kezdeti rágás megjelenése esetén is védekezési intézkedések végrehajtása. 

5. Végül javasolható a nyáranyatelepek pulykával való járatása főleg július
augusztus folyamán. 

A magvak életképességétiek meghatározása 
festési eljárással 

M A R J A I Z O L T Á N 

A magvizsgálati bizonylatokon gyakran olvasható a következő megjegyzés: „Az 
életképességet festési eljárással határoztuk meg." E megjegyzés számos kérdést 
ébreszt az erdőművelőben: Mi is a festési eljárás? Miként értékelhető az ezzel kapott 
eredmény a gyakorlatban? Mennyire megbízható? A z eljárás milyen helyet foglal el 
az egyéb életképességi vizsgálati módszerek között? 

A kérdések felvetődése annál valószínűbb, mert hazai irodalmunk e tekintetben 
hézagos. A festés gyakorlati jelentősége pedig nem lekicsinylendő, amint ezt az alábbi 
példa is mutatja. 

Évekkel ezelőtt egyik külkereskedelmi vállalatunk több tonna vadrózsa (Rosa 
canina) magra kötött export-szerződést. A készletből vett magminta a Magvizsgáló 
Kísérleti Állomásra került vizsgálatra. A z életképességet — az akkori előírásoknak 
megfelelően — metszés útján állapítottuk meg. Eredményünk szerint a mag közepes 
minőségű, de exportképes volt és erre a magot ki is szállították. A z átvevő ország a 
magszállítmányt saját intézetével ugyancsak megvizsgáltatta. Meglepetésünkre a 
készletet alig néhány százalékos életképességűnek találta és ezért teljesen használha
tatlannak minősítette. 

Mi volt e merőben ellentétes eredmények oka? Az, hogy a mag színe nem tük
rözte híven az életképességet — és felmetszóskor mi hiába láttuk sárgás-fehérnek, 
egészségesnek — a külföldi intézet által használt festék kimutatta, hogy túlnyomó
részt elhalt magokkal állunk szemben. A társintézet abban a szerencsés helyzetben 
volt, hogy alkalmazhatta az éppen kidolgozás alatt álló módszert és így az ő ered
ménye bizonyult megbízhatóbbnak. A z eredmény az lett, hogy az egész ügylet meg
hiúsult, a magot visszaszállították és külkereskedelmünk komoly összeget vesztett 
rajta. 

Később, amikor már mi is alkalmaztuk a kérdéses festést, számtalan hasonló 
példára bukkantunk. Előfordult pl., hogy metszéskor teljesen épnek látszó vöröstölgy 
makk festés alapján rossznak bizonyult, az utóbbi eredményt az ellenőrző csíráztatás 
is alátámasztotta. Másik esetben a kislevelűhárs magot metszés útján elhaltnak ítél
tük, a festés pedig bebizonyította, hogy élő maggal van dolgunk. 

Mindebből látható, hogy a festési eljárásoknak milyen jelentőségük van a mag
vizsgálatban. Érthető tehát, ha foglalkozunk velük, hogy mindinkább elterjednek és 



úgyszólván egyeduralkodóvá válnak az életképességet meghatározó módszerek között. 
A módszer elterjedése abból is kitűnik, hogy a külföldi irodalom nagyon sokat fog
lalkozik vele és a Magvizsgálók Nemzetközi Szövetségének (ISTA) három évenként 
megrendezett kongresszusán is mind több és több előadásban számolnak be az újabb 
eredményekről. A z 1959. évi oslói kongresszuson pl. az ISTA erdészeti albizottságá
nak úgyszólván kizárólagos témája a festési vizsgálat volt. 

Mielőtt a módszer ismertetésébe kezdenénk, röviden tekintsük át azokat az ese
teket, amikor életképességi vizsgálatra van szükség. Igen gyakran előfordul, hogy 
egyes fajok fizikai, biológiai, vagy fiziológiai okok miatt csak bizonyos időszakok
ban, vagy csak nagyon lassan csíráznak. Ezért csíráztatási tulajdonságaikat nem le
het megállapítani, viszont meghatározhatjuk életképességüket. Életképességi vizs
gálatot végzünk továbbá a könnyen és gyorsan csírázó fajok olyan magvain is, ame
lyek a fajra megállapított csíráztatási időtartam lejártáig nem csíráznak ki. Végül 
gyorsan csírázó fajok esetén is e módszerhez folyamodunk, ha a csírázási időtartam
nál hamarabb kell eredményt szolgáltatni. A z életképességi eljárásoknak ugyanis 
megvan az az óriási előnyük, hogy néhány óra. vagy 1—2 nap alatt elvégezhetők. 
Ez a lehetőség nagyban emeli jelentőségüket. 

A festési eljárások jelentőségének megvilágítása céljából először általánosság
ban kell ismertetnünk és értékelnünk az életképességet meghatározó módszereket, 
ezek elvi alapjait és feltételeit. A vetőmagvizsgálat legfőbb feladata annak meg
állapítása, hogy a magból mennyi és milyen minőségű csemete lenne megtermelhető. 
E képességet — a magvak fizikai tulajdonságait (tisztaság, ezermagsúly stb.) nem 
számítva — a csírázással kapcsolatos tulajdonságok (csírázási erély, csírázóképesség, 
nyárfánál állóképesség) tükrözik leghívebben. Azonban, ha a fentebbi esetek fordul
nak elő, ezek meghatározására nincs módunk. Ilyenkor életképességi vizsgálatot 
végzünk. 

Amikor a megtermelhető növények mennyiségére és minőségére az életképesség 
útján következtetünk, akkor messzebbről indulunk el, mint amikor csíráztatunk. 
A csírázás fázisát — mely a csemetéhez közelebb van, mint a nyugvó állapotú mag 
— átugorjuk, kiejtjük a megfigyelésből. A megfigyelés kiejtése azonban nem jelenti 
a csírázási tulajdonságok teljes mellőzését, mert az életképesség közvetlenül ezekre 
utal. Így tehát az életképesség meghatározása nem más, mint közvetett következtetés 
a megtermelhető növényekre. 

Ennek az indirekt következtetésnek legfőbb feltétele, hogy alaposan ismerjük 
az életképesség és a csírázási tulajdonságok közötti összefüggéseket. A módszerek
től pedig azt kívánjuk meg, hogy ezeket az összefüggéseket fel tudják tárni és érzé
keltetni. 

Részletesebben elemezve a módszerek kritériumait, a következőket jegyezzük 
meg. A z életképességet meghatározó módszereknek igen fontos feltétele, hogy a mag 
egyes részeinek, szerveinek vitalitását elkülönítve érzékeltessék és a magot ne 
mint homogén egységet tekintsék. A szerveknek, a szervek egyes részeinek ugyanis 
különböző jelentősége van a csírázásban. Például a legtöbb faj esetében a gyököcs
kének úgyszólván legcsekélyebb károsodása is hátrányosan jelentkezik a csírázás
ban és a sérült gyököcskéjű embrióból a legritkábban fejlődik csemete. Ugyanakkor 
pl. a sziklevél sok esetben fele részben is megsemmisülhet, elhalhat a csírázóképes
ség legkisebb károsodása nélkül. A jó vizsgálati módszertől még azt is megkíván
juk, hogy a fajon belül a magrészek életenergiájának különböző fokát is megkü
lönböztesse, érzékeltesse. 

Lényeges gyakorlati követelmény a gyorsaság, könnyű, tömeges kivitelezhetőség, 
olcsóság. A könnyű végrehajtást döntően befolyásolja, hogy a módszer operálást 
alkalmaz-e, vagy sem. A költségek a műszaki és technikai előfeltételektől függnek. 

A felsoroltak közül kizáró feltétel a magrészek életképességének érzékeltetése. 
A feltételt nem teljesítik és így vetőmagvizsgálatra alkalmatlanok az. alábbi mód
szerek: az elektromos fészültségkülönbség mérésén, a radioaktív izotópok sugárzá
sának számláló csővel való mérésén, az élő sejtek plazmolizálódásának ozmotikus 
nyomás útján való mérésén, az anyagcsere C 0 2 mennyiségének megfigyelésén, az 
enzimaktivitás közvetett mérésén alapuló eljárások. A kapott értékek ugyanis csak 
viszonylagosak — az egyik magtétel nagyobb vitalitása, mint a másik —, vagy 
csupán mennyiségiek — pl. az egész magnak 70%-a élő —, és nem érzékeltetik azt, 
hogy a 70% a magnak melyik részére vonatkozik, vagyis nem minőségiek. Előfor
dulhat pl., hogy az egész 70% élő részt az endospermium teszi ki és az embrió 
ugyanakkor életképtelen. Természetesen az ilyen eredmény használhatatlan. 

A magot inhomogén anyagnak tekintik és így részleteikről minőségi képet is 
nyújtanak az átvilágításon és fényképezésen alapuló módszerek (izotóp- és röntgen 



fotografikus módszerek). A z átbocsátott sugarakat ugyanis a különböző szövetek (élő 
és holt, merisztém és parenchj'matiikus szövetek) különböző mértékben nyelik el. A z 
elnyelés változása a fényérzékeny lemezen kirajzolódik. 

A z eljárás még további részletezésre is alkalmas, ha a magot előzőleg nehéz
fémsók oldatába áztatjuk. A különböző életképességű sejtek tudniillik ezeket külön
böző mértékben abszorbeálják, aminek következtében megváltozik a sugárnyelés is. 
Az áztatásos röntgenmetódussal lényegében a festéshez hasonló eredményt érhetünk 
el, ezenkívül a képet még rögzítjük is. 

A z izotóp- és röntgenfényképező módszerek nagy előnye, hogy a magot nem kell 
kioperálni és ha gyenge dózist alkalmazunk, gyorsan csírázó fajok esetében utó
lagos ellenőrző csíráztatásra is van lehetőségünk. Viszont e módszerek hátránya 
költségességük és az, hogy meglehetős műszaki beruházást igényelnek. 

Ugyancsak megvitatásra érdemes életképességvizsgálati eljárás a magvak fel
metszése és metszetének megítélése is, mert a mag életképességéről részleteiben 
nyújt felvilágosítást, tehát a kizáró feltételnek eleget tesz. Megjegyezzük azonban, 
hogy ennek a követelménynek a teljesítése még nem jelenti azt, hogy a módszer 
most már általánosan alkalmazható. 

Ez a legrégibb és legegyszerűbb eljárás azon alapul, hogy szoros összefüggést 
tételez fel a metszet színe és a szövetek életképessége között. A valóságban azonban 
nincs ilyen szoros kapcsolat a színváltozás és életképesség között. Például a szövetek 
elhalása gyakran nem jár gyors színváltozással, különösen, ha a pusztulást kiszá
radás okozta. Ezenkívül a metszési vizsgálat szempontjából kritikus állapot a csí
rázás megindulása, amikor a vízben oldhatatlan tápanyagok átalakulnak vízben 
oldhatókká. Ilyenkor egyes fajok teljesen romlottnak tűnnek. A szín és állapot ér
zékszervi közvetlen megfigyelésekor tehát egyaránt elkövethetjük azt a hibát, hogy 
a rossz magot jónak, s azt is, hogy a jót rossznak minősítjük. E fogyatékosságok kö
vetkeztében a metszést a hivatalos vetőmagvizsgálatban csak bizonyos fajok esetében 
alkalmazzuk, ha az eredmény kétséget kizáróan megbízható. A metszésnek — korláto
zott alkalmazási körén belül is — fontos feltétele a kellő gyakorlat. 

Amint láttuk, a metszés bizonyos szempontból alkalmas életképesség megha
tározó módszer, azonban mivel a feltárt szövetek színváltozása nem az a jelenség, 
amelyik az életképességgel feltétlen kapcsolatban van, olyan megoldásokhoz kell 
folyamodnunk, amelynél előzetesen feltárunk egy jellemző életképességi sajátságot 
és ennek a sajátságnak a változásait tükröztetjük színváltozásokkal. 

A z életképesség egyik sajátos kifejezője az a körülmény, hogy az elhalt sejtfalak 
bizonyos anyagokat átengednek magukon, illetve az élő sejtekben bizonyos bioké
miai folyamatök mennek végbe. Ezeket az életképességi sajátságokat száneződé-
sekkel, színváltozásokkal érzékeltetni tudjuk. E célokra különböző festékanyagok 
alkalmasak és utánuk nevezzük a módszereket festési eljárásoknak. 

A magvak életképességének festékanyaggal való meghatározására vonatkozó kuta
tások 20—30 éves múltra tekinthetnek vissza. E munkákból Neljubov (indigocarmin), 
Eidmann stb. (szelén és tellursók), Gurevics (dinitrobenzol), Elekes (metilénkék), 
Gadd (malachit zöld), Kuznyecova (jód-jódkáli), Lakon (tetrazoliumchlorid), Szkura-
tova (cékláié) és mások neve ismeretes. A gyakorlati, alkalmazó kísérleteket később 
elméleti kutatások követték, különösen a tetrazoliummal kapcsolatban. E munkákban 
jelentős szerep fűződik a magyar Jámbor Béla nevéhez. 

A festési módszerek a legelterjedtebb és legkorszerűbb életképesség meghatározó 
módszerek. A festékanyagokat két csoportra osztjuk attól függően, hogy festésük 
a sejtfalak változó áteresztőképességén, vagy az élő sejtek biokémiai reakcióján 
alapul-e. 

A z egyik csoportot összefoglaló névvel biológiai festékanyagoknak nevezzük. 
Ezek az elhalt sejtek falán áthatolnak — az élőkön nem — és ezekben felgyűlve a 
holt szöveteket megfestik. E csoport legelterjedtebb képviselője az indigocarmin, 
s a vele való festést első alkalmazójáról Neljubov módszerének nevezzük. 

A másik csoportba azok a festékanyagok tartoznak, amelyeknek színe az élő 
sejtekben lejátszódó biokémiai folyamatok hatására megváltozik és ezzel a szín
változásukkal fejezik ki a sejtek életképességét. A festési folyamatnak megfelelően 
e csoport tagjait biokémiai festékanyagoknak nevezzük. E csoportnak is megvan 
a legfőbb képviselője, a triphenyltetrazoliumchlorid, röviden TTC. A TTC-t a vető
magvizsgálatba Lakon vezette* be, ezért a vele végzett festést Lakon-féle eljárás
nak nevezzük. 

Mindkét csoportnak megvan a maga kedvező és kedvezőtlen tulajdonsága. A 
biológiai festékek olcsók, a velük való művelet nem kíván különleges technikai és 
műszaki felszerelést. Hátrányuk azonban, hogy csak az elhalt sejtekbe képesek be-



hatolni és ha ezeket ép részek veszik körül, akkor azok feltáratlanul maradnak. 
Másrészt mindig kifejezőbb, ha az élő rész színes és a holt festetlen. Azonkívül a 
vitalitás átmeneti fokozatait sem érzékeltetik kellően — megfelelő árnyalatválto
zással —, hanem csak inkább a szélsőséges (élő és holt) állapotot rögzítik. 

A biokémiai festékek általában drágák. A velük végzett művelet fokozott mű
szaki igénnyel jár és alaposobb elméleti felkészültséget kíván. A z eredmény viszont 
megbízhatóbb és részletesebb. 

Minthogy tulajdonságainál fogva mindkét módszernek megvan a maga létalapja, 
mindkettővel foglalkozunk röviden, mégpedig legjellegzetesebb — nálunk is alkal
mazott — képviselőiken, az indigocarminon és tetrazoliumon keresztül. 

A z indigocarmin tintakék, por alakú vegyület, melyből 0,02%-os oldatot készí
tünk. A z oldat áthatolva az elhalt sejtfalakon, saját színére megfesti azokat, az élők 
pedig festetlenek maradnak. A z indigocarmin a fehérbelű, főleg Prunus-félék fes
tésére alkalmas. 

1. ábra. Kioperált gleditsia embriók, látszólag teljesen épek és egész
ségesek. 

A TTC csontszínű, por alakú vegyület; 1%-os vizes oldatban használatos. A z 
úgynevezett redox indikátorok csoportjába tartozik, mégpedig ezek közül is a reak
ciótermék útján színesítőkhöz. A TTC-t, mivel széles körben alkalmazzák a biológiá
ban, kémiailag és enzimológiailag is behatóan elemezték. E vegyületnek jellemző 
sajátsága — s ez teszi éppen festésre alkalmassá —, hogy redukció következtében 
piros színű formazánná redukálódik. A redukciót a dehidrogenáz nevű enzim idézi 
elő, s minthogy az enzimaktivitás a vitalitással van összefüggésben, a színeződés az 
életképességre jellemző. A festődés röviden a következőképpen zajlik le. A színte
len TTC-oldat bizonyos idő alatt behatol a sejtekbe, s ha azok élők, a képződött 
formazán pirosra festi azokat. Minthogy a magon belül az egyes részekben, szer
vekben az enzimaktivitás változó, ennek megfelelően a redukció, illetve a színező
dés is változó és ezek alapján a magban különböző, ún. redukciós tereket külön
böztetünk meg. így például a merisztematikus sejtekből álló gyököcske és rügyecske 
festődik legintenzívebben, míg a parenchimatikus sej tű sziklevelek halványabb szí-
neződésű redukciót váltanak ki. A redukciós tereket ismerve ugyanazon fajon, illetve 
magszemen belül a változó színeződésből az életképesség különböző fokozataira kö
vetkeztethetünk, vagyis nemcsak a szélsőséges állapotot (élő és holt), érzékelhetjük, 
hanem az átmenetieket is. 



Lakon módszerének alkalmazása fokozott műszaki feltételeket támaszt. Ilyen 
kikötés például az, hogy a festés csak sötétben és 30 C° hőmérsékleten végezhető. 
Azonkívül ügyelni kell arra, hogy a mag baktériumoktól mentes legyen, ugyanis 
ezek is élő anyagok lévén, redukciót fejthetnek ki. (Megjegyezzük azonban, hogy 
a baktériumos festődés rendesen az egész oldat megszíneződésével jár, tehát köny-
nyen észrevehető és megkülönböztethető.) 

A festési eljárások nagy hátránya, hogy operálást igényelnek. Ez nemcsak abból 
a szempontból kedvezőtlen hogy nagyon munkaigényes, hanem azért is, mert — kü
lönösen puha és apró magvak esetében — gyakran előfordul sérülés is. Megjegyezzük 
azonban, hogy az ilyen sérülés némi gyakorlat után jól megkülönböztethető az egyéb 
okokból előálló pusztulásoktól. 

?. ábra. TTC-vel megfestődött — a képen sötét — szövetek élők, az emb
riónak csak ez a része életképes. 

A festési eljárások gyakorlati kivitelezése röviden a következő. A magot kiope
ráljuk a maghéjból. Ez adott esetben a csontár feltörésével, a külső és belső maghéj 
áztatás utáni lefejtésével jár. A csupasszá tett embriót, a baktériumok eltávolítása 
céljából alaposan lemossuk, majd a festéknek és fajnak megfelelő időtartamra az 
előre elkészített festékoldatba helyezzük. Festődés után a magot leszűrjük, újra öb
lítjük, végül sorban üveglapra helyezzük és egyenként minősítjük. A minősítés ta
pasztalati úton felállított szabályok szerint történik. Ma már annyi összehasonlító 
csíráztatási és festési vizsgálati anyagunk van, hogy az értékelések megbízhatóságá
hoz alig fér kétség. Bizonytalan esetben ellenőrző festést alkalmazunk, amikor is 
ugyanazt a tételt mindkét festékkel — az indigocarmiinnal és TTC-vel is — festjük. 
Minthogy az egyik festékanyag az elhalt, a másik viszont az élő szöveteket festi meg, 
a két eredmény összehasonlítása a tévedést kizárja. 

Az életképességnek festési eljárással történő meghatározását a fajok széles ská
láján alkalmazzuk. A fajok száma részben saját, részben külföldi kísérletek ered
ményeként egyre szaporodik. Megindultak a kísérletek már abban az irányban is, 
hogy az operáció okozta sérülés elkerülhetővé váljék. 

Metszés-próbát csak friss magon és teljesen biztos eredmény esetén végzünk. 
Ha a metszés eredménye kétséges, ellenőrző festésre bízzuk a döntést. 

Röntgenkészülékkel sajnos nem rendelkezünk. E téren csak irodalmi anyaggal 
és néhány kérésünkre készített svéd felvétel áll rendelkezésünkre. 


