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A dugványokról szaporított szlnövény gyökerei mind járulékos gyöke-

rek, melyek fejldésük különböz idején más-más életmködést teljesítenek, és

ebbl folyólag más anatómiai szerkezetük van. A legfiatalabb részek — a hajszál-

gyökerek — végzik a továbbnövekedés és táplálóanyag-fölvétel (absorbtio) mun-

káját. A már idsebb fásodott szövet vázgyökerek a felszívott tápláló-anyagot

továbbszállítják és a növényt a talajhoz ersítik.

A szl hajszálgyökerén szabad szemmel is megkülönböztethetjük

:

1. a gyökérsüveg, 2. a tenyészkúp, 3. a gyökérszrök és 4. a vastagság-

beli növekedés egymástól anatómiailag különböz szakaszait.

A fehéres szín hajszálgyökér legvégén sárgás-barna szín gyökérsüve-

get találunk, mely a különböz szlfajtákon kivétel nélkül küls és bels

süvegre különül. A küls süvegeket oldalrészén prosenchym-, tengelymenti

részén parechym-alakú, lazán összefügg és könnyen leváló sejtek alkotják.

A küls süveg alatt éles határral elkülönített egyenl parechym-sejtek-

bl alkotott bels süveget találunk, mely a \ltis riparia Porialis, Vilis Solo-

nis, Vitis nipeslris monticola, York Madeira, Delaware, Jacqiicz, Furmint,

Leányka, Mézesfehér gyökerein félszer olyan ers mint a küls süveg, míg

az Izabella- és C/;assí'/as-gyökereken két-háromszor olyan ersen fejldött.

A Vitis riparia Portalis bels süvege pl. átlag 300 ^K, küls süvege átlag

450 /i hosszú, míg az Izabella és a Chasselas hajszálgyökereinek küls süvege

csak 150 u hosszú.

A bels süveg sok raphid ot tartalmazó tömli és sok cseranyagtartalma

szerintem arra mutatnak, hogy a süveg nemcsak véd berendezése a gyökér-

nek, hanem az elhasznált anyagok raktározása és széls sejtjeinek folytonos

hámlása révén a növénynek egyúttal kiürít szerve is.

A tenyészkúpot a vizsgált szlfajtákon különbség nélkül mindenütt

többréteg oszló-szövet (merisztéma) alkotja, melynek leánysejtjei, a közép-

• Eladta a szerz a növénytani szakosztálynak 1905. évi februárius 8-ikán

tartott ülésén.



46 SZIGETHI-GVULA ANDOR

részen bélparenchymává és háncs-fanyalábokká, kívül kéregrészszé, legkívül

brszövetté, a gyökér végén pedig gyökérsüveggé alakulnak át.

A Vitis riparia Portalis tenyészkúpjának hosszmetszetein végzett méréseim

szerint ezt az oszlószöveti övet 6 sejtsor alkotja, mely 60—70 a vastag színtelen

réteget képez a bels süveg alatt. A szl-hajszálgyökér tenyészkúpja mögött

következ harmadik szakasza, vagyis a gyökérszrök övének a hosszúsága nem

annyira a fajta, mint inkább a talaj minsége szerint változik. Haberlandt-

nak* más növényeken végzett vizsgálataival megegyezen azt észleltem, hogy

a gyökérszrök öve száraz talajban 3/4— i mm., nedves talajban 2—3 mm.

távolságra kezddik a gyökérsüveg mögött.

A különböz szlfajták gyökérszreinek tanulmányozásában hasonló

körülmények között fejldött, egyids hajszálgyökerek azonos részletébl vett,

30 j(t vastagságú metszeteit hasonlítottam össze. Méréseim alapján az amerikai

szlk csoportjából vett

:

1. Vitis riparia Portalis hajszálgyökerének 1 mm^ felületén átlag 200—270

gyökérszrt olvastam meg, melyek hosszúsága 80—145 f.i között ingadozott.

Továbbá a Vitis vinifera-k csoportjából vett

:

2. Olasz Rizling hajszálgyökerének 1 mm^ felületén átlag 260—320

gyökérszrt találtam, melyek 120—260 /t hosszúak voltak. A fajvegyülékek

(hybrld-ek) csoportjából vett

:

3. Othello** hajszálgyökerek 1 mm^ felületén 220—240 gyökérszrt találtam,

melyek hosszúsága 75—220 f.i között ingadozott.

E mérési adatok szerint a Vitis vinifera-k hajszálgyökerének (a felület-

egységen található több és hosszabb gyökérszr révén) jóval nagyobb a fel-

szívó felülete mint az ugyanolyan körülmények között lév amerikai szlk

hajszálgyökerének. A felszívó felület különbözségébl magyarázható meg az

európai és az amerikai szlk hajszálgyökerének számbeli nagy különbsége. Az

amerikai szl gyengébben fejldött gyökérszrözete sok hajszálgyökér képz-

dését teszi szükségessé, míg az európaiaknak eme kifejldött felszívó szervei

aránylag kevesebb hajszálgyökérrel is biztosítják a szl táplálék-szükségletét.

A hajszálgyökérnek a brszövet és az endodermisz közötti rétegét

egyenletes parechym-sejtekbl alkotott kéregrész tölti ki, melyre nézve a

különböz szlfajtákon lényegesebb eltérés nem mutatkozik. A látható kiter-

jedés és fejldöttség különbsége a tenyészeti föltételek különbözsége folytán

áll el, és nem tekinthet fajtabeli sajátságnak.

A kéreg legbels sejtsora, az — endodermisz — parásodott falú sejtjei

által sötét gyrként tnik szembe a keresztmetszeten ; a különböz fajú

szlk hajszálgyökerében mindig egyréteg és választófalain a Caspary***-

féle sötét pont hiányzik.

' HaberlandtG. : Physiologische Pflanzenanatomie. Leipzig 1904. 196. old.

** (Vitis labrusca—V. riparia) X V. vinifera=Othello.

*** Van Tieghem : Traité de Botanique. Paris. 1891. 681. old. — De Bary :

Vergleichende Anatomie stb. Leipzig 1877. 129. old. — Ji o n n i e r G. et Du Sab-

lon L. : Cours de Botanique. Paris. 1901. 352. old.
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Aparásodotthártyájú, nem diffundáló endodermisz-sejtek közé a faedények

szomszédságában világos szín, nem parásodó áteresztsejtek ékeldnek, melyek

közfalaikon elhelyezett udvaros gödörkék segélyével a kéregrész és a középponti

henger közötti táplálékforgalom lebonyolítására szolgálnak (10. rajz). Európai

és amerikai szlk endodermiszében esetleg észlelhet parásodási különb-

ségek nem tekinthetk fajbeli sajátságnak, mert ezeket a parásodási különb-

ségeket ugyanazon hajszálgyökér különböz részleteiben, mindegyik fajtán meg-

találhatjuk.

A szl hajszálgyökerének középponti hengerében bélparenchym-ot, továbbá

háncs- és fanyalábokat találunk, mely utóbbiak száma a hajszálgyökér kora,

de a fajták szerint még inkább változik. Egykorú hajszálgyökereken végzett

vizsgálataim során következ számbeli adatokat kaptam :

10. rajz. Othello hajszálgyökér-keresztmetszet : /; kéregparenchym-sejtek ; e parásodott

hártyájú endodermisz-sejtek, melyek sötét gyrként veszik körül a középponti hengert;

a nem parásodott hártyájú átbocsátósejt válaszfalán az udvaros gödörkével; p pericycle-

sejtek. (Friss anyagból vett készítményrl rajzolva 680-szoros nagyítással.)

1. Í7//5 riparia Portalis hajszálgyökér edénynyalábjainak száma

2. Vitis riparia Porialis » » »

3.



48 SZIGETHl-GYULA ANDOR

11. Izabella* hajszálgyökér edénynyalábjainak száma . '1,

12. Izabella » » » 6,

13. Vitis vhiifera L. var. Chasselas hajszálgyökér edénynyalábjainak száma 2,

14. Vilis vinifera L. var. Chasselas » » » 4,

15. Vilis vinifera L. var. Olasz Rizling » » » 5,

16. Vitis vinifera L. var. Fiirimní » » » 4,

17. Fí/í5 vinifera L. var. Leányka » » » 4,

18. Fí^/5 vinifera L. var. Kadarka » » » 4,

19. Vilis vinifera L. var. Mézes fehér » » » 6.

A három-, öt-, hatnyalábú hajszálgyökerek nyalábjai körkörösen vannak

elosztva részarányosán, két szomszédos fanyaláb között kevéssel küljebb min-

dig egy-egy háncsnyaláb van, és az általuk körülzárt parenchym késbb

bélszövetté alakul.

A négynyalábú gyökerekben derékszöges átlók irányában helyezkednek

el a nyalábok, és a másodlagos elemek közbeiktatása révén a fanyalábok

négyágú csillaggá egyesülnek ; ezeknek a gyökereknek kevés a bél-parenchymája.

A kétnyalábú gyökerekben egymással szemközt van a két nyaláb, és

a másodlagos fa közbeiktatása révén a két nyaláb a gyökér középrészén

egyetlen tojásalakú nyalábbá egyesül ; ennek két oldalán vannak a háncs-

nyalábok. Ezekben a gyökerekben nincsen bélszövet.

A hajszálgyökereknek a gyökérszrök öve fölött elhelyezett negyedik

— az elágazás, a vaslagságbeli növekedés — szakaszából vett keresztmetszeten

a középponti henger nyalábközeit kitölt, egynemnek látszó parenchym-

szöveten chlorzink-jóddal való kezeléskor különböz színezdés mutatkozik.

Az endodermisz sötétbarna szín lesz ; a vele szomszédos három-négy sejt-

sorból alkotott, sok keményítt és szemecskés protoplazmát tartalmazó szövet-

réteg sejthártyája színtelen marad ; a nyalábok övétl körülzárt középs paren-

chym szövet ibolyakék szín lesz ; a fanyalábok kénsárga, a háncsnyalábok

ibolyaszínre festdnek, és közöttük ismét föstetlen marad egy sejtréteg, mely

a háncsnyalábokon belül, a fanyalábokon kívül végighúzódó hullámos vonalat

alkot.

Emez utóbbi, föstetlenül maradó sejtréteg sejtjei osztódni kezdenek, és

egy háncs- és faelemeket képez oszlószövetet létesítenek, mely azonos a

földfeletti szárrészek kambium-oszlószövetével (1 1. rajz). Az endodermisz alatt

elhelyezett föstetlenül maradó, 1—5-sejtsorú, parenchym-ot (12. rajz) Van
Tieghem** »pericycle«-nek nevezi és szerinte ezek osztódása folytán létre-

jött rhizogen-öv a kiindulási pontja az összes Virágos Növények gyökerein

az oldalágak képzésének.

Vizsgálataim során úgy találtam, hogy a szl hajszálgyökerei Van
Tieghem- nek emez általános szabálya alól kivételt tesznek. Azokban a

kétnyalábú Vilis riparia lomentosa és Vitis rupestris monticola hajszál-

gyökerekben, melyeknek endodermisze alatt csupán egy sejtsorból alkotott »peri-

* Izabella — Vitis labrusca >: V. vinifera.

*" Van Tieghem: Traitc de Bot. stb. 703. old.



ADATOK A SZOLOGYOKEKEK ANATÓMIÁJÁHOZ 49

cycle«t találunk, a háncs fa-képz, bels oszlószövet már többréteg és teljesen

mködésben van, mikor a rhizogen-öv oszlószövete még egyáltalában nem

alakult ki. Ezekben a gyökerekben az oldalág keletkezési helye a kambium.

\

atft. -

/ \

^0 ot.

11. rajz. Leányka hajszálgyökér-keresztmetszet : h a háncs ;/ a la; osz a kambium-

(F'riss an3''agból vett metszetrl 97-szeres nagyítással.)

A három- és ennél többnyalábú hajszálgyökérben mindakét oszló-

szöveti öv részt vesz az oldalág-képzdésben, még pedig olyan módon, hogy

a bels oszlószövetnek a farész mentén elhelyezett sejtjei osztódni kezdenek

12. rajz. Leányka hajszálgyökér-keresztmetszct : k kéregparench3'm ; c endodemiisz az

alatta elhelyezett III. számú oszlószövcttel
; p pcricycle. (F'riss anyagból vett metszet-

rl, 97-szeres nagyítással.)

és a létrejött új, plazmával telt parcnchym -sejtek tömege fölemeli a fölötte

lev pericycle- és endodermisz-sejteket. A nyomási inger folytán a pericycle

sejtjei szintén osztódni kezdenek, és kifele újabb endodermisz-sejteket, befelé

Növénytani Közlemények. 1905. IV'. kötet, 2. füzet. 4
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plazmával telt parenchym- sejteket létesítenek. A két oszlószövet együttes

mködése révén csakhamar egy endodermiszszel fedett, parenchym-szövet kúp

keletkezik a gyökér belsejében, mely a kéregparenchym-on keresztül a felszín

felé növekszik (13. rajz). Még mieltt a kis kúpos képzdmény az anyagyökér

testébl kinne, egynem parenchym-sejtjei megváltoznak és az anyagyökér

szomszédos szöveteihez alakulva, összeköttetésbe kerülnek azokkal. A felszínre

kintt oldalágban már megtaláljuk a középponti hengert meg a kéregrészt, és

a kéreg az anyagyökér kérgével, az edénynyaláb edénynyalábbal van össze-

kötve. Az eredeti oszlósejt az oldalág továbbnöv végén süveggel borított

tenyészkúppá alakul.

A fönt említett két oszlószövet általános mködése révén létrejött újabb

szövetelemek közbeiktatása annyira megnöveszti a középponti henger átmérjét,

hogy az a tovább nni nem tudó kéregsejteket összenyomja, és a növekedés

további folyamán az egész kéregrészt a brszövettel együtt lelöki. A kéreg-

részét és endodermiszét eltávolító

^ gyökérke már nem hajszálgyökér

:« többé, hanem vázgyökér, nem a táp-

lálék fölvétele, hanem annak tovább-

szállítása, nem hosszirányban tovább-
£,n.

' ^

növekedés, hanem a vastagodás a

_ feladata.

^•' 9 'l\
'\ '^ hajszalgyökér emez atala-

'.^ '\ '\ l kulását létrehozó oszlószövetek m-
vJ; -•": yl --Ár

y ködése az egyes szlfajtákon más-

''^%:'^ Jj más, és a vázgyökerek szöveteinek

elrendezésében, kifejldésében olyan

eltéréseket létesítenek, melyeknek

13. rajz. A szl-hajszálgyökér oldalágképzése: jönt szerepök van arra nézve, hogy
c epidermis ; A'y kéregparenchym : en az endo- ., '.' m n u' t i „^

, - . , TT . ,- • egyik szolo a P/m/o.ví'ra-bantalom
dermis, melyet lölemel az osz. II. kambium es

, ,

osz. III. pericycle által termelt sejltömeg ;

következtében elpusztul, mig a másik

/ fanyaláb ; )i háncsnyaláb ; h bélszövet. képes annak ellenállani.

Pliylloxera-hántalom folytán beálló változások a szl gyökerén.

Más helyen részletesen kifejtett vizsgálataim es fertzési kísérleteim

során, melyek eredményét Cornu* és Millardet** egybehangzó véle-

ménye is megersíti, úgy találtam, hogy a Phylloxera szúrása következtében

az amerikai és az európai szlk hajszálgyökerei egyformán kampószer daga-

natokká (nodositas) alakulnak. A keletkezett szöveti túltengés (hypertrophia)

alakja a Phylloxera letelepülési helye szerint változó, de ismétld esetei

annyira jellemzk, hogy a daganatok jelenlétébl biztosan megállapíthatjuk a

* Cornu: Mémoires de l'Académie de Tlnstitut National de Francé. Toine

XXVI. Paris, 1878. 77. old.

** Millardet A.: Pourridié et Phylloxera. Paris, 188-2. 23. old.
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e-

Fhylloxera-bántalmat. Kivételt emez általános szabály alól csupán a Viíis

rotundifolia hajszálgyökerei tesznek,* melyeken a Phylloxera-bántalom semmiféle

változást nem okoz.

A különböz alakú daganatokon makroszkópos vizsgálat közben min-

denütt azt látjuk, hogy a hajszálgyökér a rovarbántalom helyén besüppedt,

szomszédos és átellenes részein pedig mindig ersen feldagad.

A kifejldött Phylloxera szívó ^^

szerve 90—130 i-i hosszú és a sejtek

közé mélyesztett részlete a hajszál-

gyökér erssége szerint 4—G sor kéreg-

parenchym - sejten hatol keresztül.

Ama sejteknek a plazmája, melyeken

a szívó keresztülhatol, szorosan a

szívóhoz tapad és sajátszer, átlátszat-

lan, sárga szín, kocsonyás burkot

alkot a szívó körül. A plazma meg-

alvadását valószínen a szívót bevonó

nyál idézi el.

Késbb a rovar testével érint-

kez brszövetrész és az alatta lév

széls parenchym-sejtek hártyája meg-

duzzad, a sejtek tartalma kiürül, maga

a sejt összezsugorodik, és a kéregnek

a rovarral érintkez egész részlete át-

látszatlan sárga színvé válik, opákká

lesz (14 rajz). A szívó végével érint-

kez sejt a többinél két-háromszorta

nagyobbra n, egészen kiürül és a

szomszédos sejtek plazmája minden '^^'

oldalról a kiürített táplálósejt felé húzó-

dik. Ez a jelenség haematein-nel fes-

tett készítményeken tnik szembe

(15 rajz). A kéregnek a Phylloxera

testével érintkez részletén mindig

újabb és újabb sejtsorok zsugorodnak

össze, és így a rovar szívójának alsó

vége mind újabb plazmával telt sej-

tekkel jut érintkezésbe. A szívó végé-

vel érintkez sejtek öve keményítvel

rm^.0. en

14. rajz. Chasselus-hajszálgyokér Phyllo-

xera bántalm részletébl keresztmetszet:

sz a rovar szívója mentén elhelyezett kéreg-

parenchym-sejtek plazmiija megalvad ; c

duzzadt hartyájú, opákká vált epidermis

és kéregparenchym ; n a szívó mentén

elhelyezett kiürült kéregparenchym-sejtek ;

/; a rovar szívója alatt a kéregparenchym-

sejtek megtelnek keményítvel és ebben

az övben az endodermisz sejtek párája

eltnik. (Friss anyagból vett készítményrl,

125 szrös nagyítással.)
telik meg, míg az e fölött elhelyezett

küls sejtsorok, melyeken a szívó már keresztül hatolt, egészen kiürülnek és

opákká válnak (14 rajz). A kéregrész a Phylloxera-\a\ átellenes részletén át-

* M i 1 1 u r d e t A. : Altérations phylloxériques sur les racines.

Vitioulture. X. kötet. 695. old.

Revue de
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mérjében nagyon megn ; ezt nem a sejtek osztódása, hanem az egyes kéreg-

sejtek növekedése idézi el.

A középponti rész szinte elveszíti szabályos hengeralakját, mert oszló-

szövetei, a Phylloxera okozta inger folytán, id eltt mködésnek indulnak, és

a sok közbeiktatott osztódó sejt megnyúlt tojásalakot ad a középponti

hengernek.

Az endodermisz sejthártyáinak párája a bántalmazott részen eltnik, és

maga • a sejt, szomszédos parenchym-sejtekhez hasonlóan, egészen megtelik

keményítvel ; késbb semmivel sem különbözik azoktól (14 rajz).

A hajszálgyökér felbre nem
'c

15. rajz. Jork-Madeira-hajszálgyökér Phyllo-

xera bántalmú részletébl keresztmetszet : r a

rovar letelepülési helyén az epidermis c sejtek

hártyája megduzzad; t a rovar szívója végé-

vel érintkez hipertrófos kéregparenchym-sejt,

ú. n. táplálósejt, a vele szomszédos kéreg-

sejtek plazmája minden oldalról a táplálósejt

fala mellé húzódik. (Paraffinba helyezett anyag-

ból vett metszetrl, r25-szörs nagyítással.)

képes a kéregrész hirtelen nagy

növekedését követni, és a túlten-

gett szövetek nyomásának engedve,

szétszakadozik. Az így támadt nyílt

sebeken át bejutó, a talajban min-

dig nagy mennyiségben él gomba-

és baktérium szervezetek azután el-

pusztítják a daganatot- és egészen

feloszlatják.

A Phylloxera-bántalom tanul-

mányozásának els idején a haj-

szálgyökérdaganatok pusztulásának

nagy jelentséget tulajdonítottak.

C r n u * azt állítja, hogy a haj-

szálgyökerek pusztulása a növény

kimerülését és halálát vonja maga

után. M i 1 1 a r d e t
** vizsgálatai

azután kimutatták, hogy kizárólag a

hajszálgyökér-daganatok ezrei sem

pusztítják el a tkét. Fertzési

kísérleteim során megfigyeltem,

hogy a jól ellenálló Vitis riparia

Portalis tkének majdnem összes

hajszálgyökere daganattá alakult és

elpusztult. Következ tavaszszal újra

ültetve, a nagyfokú bántalom daczára

a tke ismét továbbtenyészett és egész szi lombhullásig virult, a bántalma-

zottság küls jele nélkül. Tehát a Pliylloxera-nak való ellenállás szempontjából

nem lehet különösebb súlyt helyezni arra, hogy egy fajtán keletkezik-e

hajszálgyökér-daganat vagy sem, mert az egy Vitis rotiindifolia kivételével

úgy az ellenálló, mint a nem ellenálló szl gyökerén keletkezhetik hajszál-

* C o r n u M. : Etudes sur le Phylloxera vastatrix.

l'Institut National de Francé. T. XXVI. 91. old.

** Mi 1 1 a r d e t : Revue de Viticulture. — T. X. 753. old

Mémoires de l'Académie de
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gyökér-daganat és a Pliylloxera-vcsz szempontjából a könnyen póllódó, fel-

szívó-szervek puszliilása magában véve csekély jelentség.

M i 1 ] a r d e t Iont említett vizsgálatai derítették ki els ízben azt, hogy

a Phylloxera vész csakis a vázgyökereken keletkez daganatok ptisztnlásának

következménye. A Phylloxera szúrása folytán a Vitís vinifera vázgyökerén

félgömbalakúan kiemelked, szemölcsszer daganat (tuberositas) keletkezik, mely

fölemeli és megszaggatja az azt takaró és véd periderma-t. A nyílt sebeken

át létrejött fertzés révén elkorliad nemcsak a daganat, hanem köröskörül,

a gyökér plasztikus anyagokat szállító szerveit magában foglaló egész kéreg-

rész is. Az így elzárt vázgyökér összes függelékeivel — elágazó vázgyökereivel

és felszívó hajszálgyökereivel — együtt elpusztul.

Ezt a veszteséget csak lassan, évek múlva pótolhatja a növény — és ha

egy idben, egyszerre több vázgyökerét veszti el, akkor meggyengül, visszaesik,

végre elpusztul.

Az ellenálló amerikai fajták vázgyökerein ilyen pusztulást okozó, szem-

ölcsszer daganatok egyáltalában nem keletkeznek, vagy csak a legfiatalabb

vázgyökérrészen, olyan csekély számban, hogy az a tke életét egyáltalában

nem veszélyezteti.

E munkám czélja megkeresni ama tényezket, melyek az amerikai

szlt a Phylloxera bántalmának ellenállóvá teszik, és a mely tényezknek

hiánya okozza a Vitis viniféra-k pusztulását.

Megvizsgáltam elször a bántalom elidéz okát.

A Phylloxera és általában a tetvek szúrása helyén támadt hipertrófia

keletkezését az állati szervezet okozta inger különböz tényezire lehet vissza-

vezetni. B e i j e r i n c k* szerint gubacsképzdéskor az állati nyálnak (excretio)

a szövetek közé való jutása és mérgez hatása jut érvényre. Cornu*" a

daganatok keletkezését három okra : a szúrásra, az izgató folyadék kibocsá-

tására és a tápláló nedvek elszívására vezeti vissza. Sorauer*** a szövetek

egyszeri sérülését, vagy a Beijerinck föltételezte mérgezést nem tartja

elegend oknak. Szerinte a rovar szúrása, szívása és mozgása folytán létre-

jött folytonos izgatás szükséges a szöveti túltengés létrejöttéhez.

A Phylloxera letelepülési helyén támadt daganat keletkezése okának ki-

puhatolására, a rovar által a szövetekre gyakorolt együttes inger tényezit

külön választottam és a Vitis rupestris monticola és Kadarka-szlk gyökerein,

ers növésben lév fiatal szárrészein tanulmányoztam: 1) a szúrás, 2) a szívás

és 3) az állati nyál ingere folytán létrejött változásokat. Kísérleteim lefolyását

e tárgy szk keretében nem ismertethetem, e helyen csupán az elért ered-

ményeket említem.

A finom fém-, illetve üvegtvel egyszer megszrt növényrész nem hatott
;

ellenben a naponta ismételten megszúrt helyen, ahol a szúrás ingere úgy-

szólván állandóan hatott, egy hónap lefolyása alatt jelentékeny daganat

kelekezett.

* Beijerinck J. : Über Pflanzengallen. Bot. Zeitung, 1S.S7. 36. old.

** Cornu M. : Études sur le F^hylloxera stb. lásd elbb, 180. old.

*** Sorauer P, : Handbuch dcr Pnanzenkrankheiten. Berlin 1886. 754. old.
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A szívás ingerének tanulmányozásakor figyelembevettem B ü s g e n-nek*

ama megfigyeléseit, hogy a tetvek táplálékfölvétele részben a kapilláris attractio,

részben a szívás folytán történik. A kapilláris attractio ingerének kiváltására

nagyon kis átmérj, üveg-hajszálcsöveket szúrtam a kéregrészbe, de annak

daczára, hogy azok kapilláris attractioja, mködött, egy hónapon át nem jött

létre szöveti túltengés,

A rovar oesophagusa** kifejtette szívási inger tanulmányozására végén

kis átmérj, kúposán vastagodó hajszálcsövet szúrtam a kéregrészbe, és

a hajszálcs szabad végét egy aspirator-szívókészülékkel kapcsoltam össze,

melyet egy hónapon át szakadatlanul mködtettem. -4 szíi'ócsö körül Jelen-

tékeny daganat keletkezett.

A növényi szövettel érintkez állati nyál ingerének tanulmányozására

különböz rovarnyál-kivonatokat készítettem, és azokat részben hajszálcsvel

felszívatva a szúrt sebbe juttattam, részint ecsettel a felületre kentem. Meg-

jegyzem, hogy a használt nyálkivonatok egy részéhez, K ü b e T** eljárása értel-

mében, 1 ü-os konyhasó-oldatot adtam, mint amely az állati nyál ferment-

jeinek diasztatikus hatását fokozza. A növénynek nyállal bekent részletén a

brszövet és széls kéregsejtek megbarnultak, sejthártyájuk felduzzadt, míg a

sejt ürege összezsugorodott (14. rajz). A szúrt seb mentén nyállal érintkez

kéregsejtek ugyanígy deformálódtak, plazmájuk megalvadt és mindig meg-

barnultak.

Kísérleteim eredményét összefoglalva azt láttam, hogy a rovar okozta

inger együttes hatása folytán támadt kóros képzdmények létrejöttében : 1 ) a

szúrás és szívás állandó ingere okozza a sejtek, illetve a szövetek túltengését,

és ezzel a daganat keletkezését; 2) az állati nyál fermentjeinek hatására össze-

zsugorodnak a szövetek. Ez az oka tehát a növekedés irányából való eltérés-

nek, sajátságos görbületek keletkezésének és a sejttartalom átalakulásnak.

Tehát a szöveti túltengés fizikai, a sejttartaloiu-átalakiilás chemiai ingerek

hatásának a következménye. Ez az észlelet megdönti B e i j e r i n c k-nek a

rovarnyál mérgez hatására épített elméletét és egyben illuzoriusakká teszi ama

reménységeket, hogy valamikor alkalmas védoltási eljárással a Phylloxera-bán-

talom ellen immúnissá tehetjük tkéinket. Megersíti M i 1 1 a r d e t-nek amaz

állítását, hogy a szl pusztulását maga a Phylloxera-bántalom nem idézi el,

szükséges még ehhez a korhadást okozó gombák és baktériumok hozzájárulása.

A Phylloxerának ellenálló képesség tényezinek vizsgálata.

Feladatom volt tovább keresni ama tényezket, melyek a szltkének

ellenálló képességet adnak. Ezt csak úgy véltem elérhetni, ha összehasonlítom

az ellenálló és az ellen nem álló szlfajták vázgyökerének a fejldését, az

alkotó anyagait és a szöveti szerkezetét.

* Büsgen M. : Der Honigthau. Bes. Abdr. aus der Jena'schen Zeitschr. für

Naturwiss. XXV. (Neue Folge XVIII.)

** Kelbe H. J.: Einführung in die Kenntniss der Insekten. Berlin 1893. 587. old.

***
p p e n h c i m c r C. : Die Fermente und ihre Wirkungen. Leipzig, 1893.

227.
.
old.
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Nevezetesebb fejldésbeli különbséget találtam az ellenálló amerikai és

az ellen nem álló európai fajták gyökérképzésében. Elbbiek azonos körül-

mények között sokkal több mellék- és hajszálgyökeret fejlesztenek, mint ugyan-

olyan ids európai szlk. Azonban ez csak kevéssé lényeges tényez az

ellenállóképesség szempontjából, mert például a jól ellenálló Vilis Berlandieri

fajtának még a Vitis vinifera-nóX is gyérebb a gyökérzete.

Lényegesebb a szlgyökerek geotrópos elhajlásában észlelhet különbség,

valamint azok mélyebb vagy sekélyebb talajrétegben való eloszlásának el-

térései, melyek már számba veendk az ellenálló képesség kutatásakor. Mert,

a mint Neme (•* vizsgálatai kimutatták, alacsony hmérséklet, mélyebb talaj-

rétegben a plazmának ingervezetö képessége csekélyebb. Úgyszintén a Phyllo.xera

életmködése, fképpen szaporodása és kifejldése lassúbb a hidegebb mély talaj-

rétegben.** De ezek csak mellékes tényezk, melyek elsegítik ugyan valamely

fajta ellenálló képességét, de jelenlétük még nem adja meg azt, viszont teljes

hiányuk esetén is jól ellenálló lehet az illet fajta.

A szlfajták vázgyökerének összetétele, illetve alkotó anyaga vizsgá-

latában alkalmazott mikrokémiai reakczióim, valamint Foex*** és mások medd
vizsgálatai arról gyztek meg, hogy ilyen irányú kutatás pozitiv eredményre

nem vezet.

M i 1 1 a r d e t vizsgálatai megismertették a vázgyökerek Phyllo.xera-bántal-

mának lefolyását, következményeit általánosságban. R a v a zt újabb tanulmánya

beszámol a vázgyökér-daganatok összehasonlító anatómiájáról. Az ellenálló

képesség mibenlétét téves nyomon, tehát eredm.énytelenül keresték mind e mai

napig, és a különböz fajták vázgyökereiben föltételezett különbségeknek tulaj-

donították az ellenálló képességet. E szöveti különbségek megkeresése volt

kitzött czélom, és elérésére az ellenálló amerikaiak, az ellen nem álló európaiak,

e kett keresztezésébl származott fajvegyülékek és a kett egymásra oltása

folytán létrejött oltványtkék gyökereinek anatómiáját hasonlítottam össze

az alább megnevezett fajtákon.

A) Az ellenálló szlk közül megvizsgáltam :

1. Vitis rotundifolia.

2. Vitis labrusca.

3. Vitis aestivalis.

4. Vitis riparia Portalis.

5. Vitis riparia tomentosa.

6. Vitis rupestris monticola.

7. Vitis rupestris metallica.

(S. Vitis Berlandieri Nr. Ha.

9. Vitis Solonis.

* Nemec B. : Die Reizleitung bei dcn Pflanzen. Jena l'Jül. 58. old.

*• Comptes Rendus. 1882. I. 1453. old.

*** Bot. Jahresbericht 1887. 506. old.

t R a V a z L. : Nouvelles recherches sur la rósistancc au Phylloxeru. Mont-

pellier 1903.
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B) A fajkeverékek csoportjából :

10. Jacquez.

11. Herbemont.

12. Delaware.

13. York-Madeira.

14. Othello.

15. Izabella.

C) A Vitis vinij'era-szölök körJil

:

16. Furmint.

17. Leányka.

IS. Mézesfehér.

19. Kadarka.

20. Olasz-Rizling.

Az oUváiiyok közül :

21. Furmint -f Vitis riparia Portalis.

22. Furmint -)- Vitis rupestris monticola.

A fajták vázgyökere szöveti szerkezetének részletes leírását e helyen

mellzöm, csupán a három határt képvisel jelleget ismertetem : 1) a Vílis

rotii Ildifólia vázgyökerét, mint a melyen a Pliylloxera-bántalom semmiféle

elváltozást nem okoz, 2) a Vilis Berlandieri Nr. I. vázgyökerét, mely a váz-

gyökerén keletkezett daganat daczára jól ellenáll, és végül egy Vitis vinifera-t,

mely nem áll ellen.

I. A Vitis rolmidifolia ötéves gyökerébl vett keresztmetszeten a peri-

derma küls rétege táblásán leváló, barnult pára, alatta egy hat sejtsorból

alkotott színtelen pararéteg következik, mely kett együtt adja a küls burkot.

A periderma-nak az elsdleges bélsugár irányában fekv részletén egy-egy fejlett

paraszemölosöt találunk (16. rajz psz). A periderma alatt plazmával telt sejtsor

— phellogen-oszlószövet — következik. Ez alatt a kör sugarának egyharmadát

magába foglaló kéregparenchyma tölti ki a teret egészen a fatestig, a melybe

a fanyalábok folytatásaképpen egész átmérjének felerészéig terjedleg, kúpos

háncsnyalábok ékeldnek. A fatestet széles bélsugarak tagolják. A farostok

vékony falúak, tömött szövetet alkotnak. A faedények öblösek és kissé lapí-

tottak. A középponti bél kisterjedelm.

Az e fajta gyökér-keresztmetszeten szembetn, hogy sklerenchyma-rostjai

a háncsnyaláb szélén helyezdnek el, mintegy védszegélyt alkotva veszik azt

körül. Magába a háncs-parenchymába csak kevés háncsrost ékeldik. A háncs-

nyaláb ilyen alkotása egyedül a Vitis rotiindifotia gyökereinek a sajátsága,

és ez egyúttal ismertet jele is (16. rajz).

10. (Vitis aestivalis

—

V. cinerea) , V. vinifera = Jacquez.

II. (Vitis cinerea

—

V. aestivalis) ,: V. vm^evA -^ Herl>ciuovit.

12. (Vitis labrusca

—

V. aestivalis) x V. vinifera -^ Delaii'arc.

13. [Vitis aestivalis x (V. labrusca V. vinifera)] x V. vinifera - Yorli-Madeira.

14. (Vitis labrusca—V. riparia) ;; V. viniferu 01hello.

15. Vitis labrusca ;: V. vinifera ,: Izabella.
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2. Á l'itis Berlandieri Nr. \ a. négyéves gyökerébl vett keresztmet-

szeten a periderma legküls rétege 4—5 sejtsorból alkotott, szorosan simuló

barna pára, mely alatt 7—8 sejtsorból alkotott színtelen pararéteg következik.

Ez alatt 3 sejtsorból alkotott paraképz oszlószövetet találunk.

A kéregrész a körsugárnak harmad részét teszi, és a belé ékelt háncs-

részek egész szélességére kiterjedk. A háncsrészl egymásfólöH szabályos eme-

leteket ^alkotó, háncsrost-csoportok hidalják át. A farostok vékonyfalúak, üre-

16. rajz. Vitis rotundifolia ötéves gyökerébl keresztmetszet : p pcridcrmis ; kp kéreg-

parenchyma; Iip háncsparenchyma ; hr háncsrost; pc a II. számú oszlószövet (kambium)
;

/ faedény ; bs bélsugár ; h a központi bél parcnchymája ;
psz paraszemölcs (lenticclla)

a peridermisbcn. (P'riss anvagbó! vett készítményrl 26-szoros nagyítással.)

gesek, a faedények nagyon öblösek és egészen szabályos kerek alakúak. A fa-

testet tagoló bélsugarak keskenyek, összenyomottak és határvonaluk a szom-

szédos faedények nyomása folytán horpadozott, zegzugos vonalú. A közép-

ponti bél csekély terjedelm és közvetetlenül összefügg az elsdleges bélsugarakkal.



58 SZIGETHI-GYULA ANDOR

E fajta vázgyökér keresztmetszetére jellemz ismét háncsrostjainak el-

helyezése i's a bélsugarak zegzi'igossága , melyet más fajták vázgyökerében nem

találtam (17. rajz).

A Viiis Berlandieri vázgyökéren a Phylloxera szúrása helyén alig ki-

emelked kis daganat támad és a hipertrófos rész korhadása kezdetén mindjárt,

egy 6—8-réteg paralemez képzdik, mely a korhadó daganatot egészen el-

különíti az egészséges szövetektl. E korhadást elzáró lemezek keletkezését

Millardet* is észlelte, de ellenálló képesség szempontjából nem tulajdo-

17. rajz. Vitis Berlandieri Nr. I. a. négyéves vázgyükerébl keresztmetszet : /' peri-

dermis ; kp kéregparenchyma ; kp háncsparenchyma; hr háncsrost; pc a 11. számú kambi-

alis oszlószöveti öv
; / fa ; bs bélsugár ; h a központi bél parenchymája. (Fixált és

celloidinba helyezett anyagból vett metszetrl 26-szoros nagyítással.)

nított ennek különösebb jelentséget, mert a nem ellenálló keresztezések és

európai szlk korhadó daganatai alatt is képzdnek ilyen elzáró para-

lemezek, és e fajták mégis elpusztulnak.

A Vitis Berlandieri-gyökerek korhadó daganatai leválnak és nyomuk

eltnik a nélkül, hogy a tke fejldésében valamin észlelhet változást idéztek

volna el.

* Revue Viticultuie. X. kötet, 755. old.
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3. Vitis vinifera. A négj'éves Fiirminl-gyökér keresztmetszetén, a leg-

küls burkot tekintélyes rhytidom-réteg képviseli, mely a gyökér egész felületén

szakadozott, táblás felválást mutat.

Ez alatt másodlagos periderma-t találunk, melynek színtelen paraja nyolcz

sejtsorból alkotott. A phellogen három-sejtréteg. A kéregrész a sugár harmad-

részére terjed és a belé ágyazott háncsnyalabok a kéregparcnchyma fele

részéig nyúlnak be. A háncsrész parenchymájában szabúlylalan alakú, kis-

terjedelm háncsrostcsoport van elhelyezve, egyik-másikban téglaalakú, egy nagyobb

darabban, vagy két esetleg három apróbb szigetképpen minden rendszer nélkül.

18. rajz. Vitis vinifera Furmint négyéves gyökerébl keresztmetszet: /' elsdleges

peridermis
;

jyi másodlagos peridermis ; r a két peridermis között elhelyezett rhj'tidom-

réteg ; kp kéregparenchj'-ma ; lip háncsparenchyma ; hr háncsrost
;
pc a II. számú

háncsfaképz oszlószövet zónája (kambium); ./'fa; bs bélsugár; b a központi bél

parenchymája
;
psz paraszemölcs. (Friss anyagból vett metszetrl 26-szoros nagyítással.)

A fatestet szétterült, lazaszövcl bélsugarak tagolják. Az elsdleges

bélsugarak csaknem olyan terjedelmek, mint a közéjük ékeld farész.

A farostok vastagfalúak, tágüregek. A faedények az elbbi két fajtáénál cseké-

lyebb .átmérjek, de csaknem mind egyenl nagyok és sr elhelyezésük
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O -íz.

folytán íi faszövctet nagyon hézagossá, lazává teszik, ami már a metszés köz-

ben is érezhet.

A középponti bél nagyon kisterjedelm és közvetellenül összefügg az

elsdleges bélsugarakkal. A keresztmetszetre jellemz a kevés háncsrost, széles

bélsugár és a háncsparenchyma-nak az elbbi fajtákétól eltér különös szer-

kezete (18. rajz).

Az ellen nem álló l'^iíis vinifera és keresztezéseinek vázgyökereibl

vett és ruthenium-vörössel vagy haematoxylin-nal gyengén föstött keresztmetsze-

teken, a kcregrészben eddig nem ismertetett oszlószöveti öveidet találtam. Ezek

tavaszszal vagy nyár elején keresendk, amikor új szövetek képzdése éppen

folyamatban van.

Az egyik oszlószöveti öv a

háncsrész küls szélén a második,

vagy harmadik sor parenchyma-sejt

helyén van, és kifelé bélsugár, befelé

háncsparenchyma - sejteket hoz létre

(19. rajz).

A másik oszlószöveti öv a háncs-

részt felül határolja, és a másod-

harmadlagos stb. bélsugarak közbeikta-

tása alkalmával két részre osztódó

háncsrészeket a különválás után tnintegy

áthidalja (20. rajz), befelé bélsugár és

kifelé kéregpareiichyma-sejtekét hoz létre.

Rendes körülmények között,

egészséges vázgyökerekben e két

oszlószöveti öv kizárólag a vastag-

ságbeli növekedés közben szükségelt

új elemek közbeiktatására szolgál ; de

19. rajz. Mézesfehér 3-éves vázgyökeré- sebzési vagy egyéb ingerek hátá-

ból keresztmetszet
:

/.háncs; / fatest;
gára más mködést fejt ki. Azonban

h bélsugárscjtek ; c a II. szamii oszló- „ „ ., ,, ..
, , -

.. . . ',, , • X „V, - ^ mieltt errl szo anek, könnyebb at-
szovetzona (kambium) ; osz a háncs-

, „ „

határon végighúzíkló IV. számú oszló- tekintés végett lássuk a szlgyökér-

szövet. (Friss anyagból vett metszetnjl ben talált oszlószövetek rövid csopor-

680-szoros nagyítással.)
tosítását.

I-s számú oszlószövet : a gyökér tenyészkúpja, feladata a továbbnöve-

kedés minden szlfajtán ugyanaz.

Ilik számú oszlószövct : a kambium, végzi a háncs és faelemek közbe-

iktatását, de míg az ellenálló amerikai fajták gyökerében kifelé felváltva meha-

nikai és plasztikus anyagokat szállító elemeket termel megközelítleg egyenl

arányban, addig a nem ellenálló fajták gyökerében túlnyomóan rostacsöveket

meg háncs-parenchymát és csak kevés mehanikai szervet létesít.

Ill-ik számú oszlószöveti öv : a perycicle bi kialakult phellogen, közve-

tetlenl a felbr alatt foglal helyet, ellenálló amerikai fajtákon egy-, legföljebb
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két-sejtsorú és lassú mködés ; míg a nem ellenálló fajták gyökerében mindig

több sejtsorból való, fejlett és gyors mködés, ami korai kéreghámlásl

eredményez.

IV-ik számú oszlószöveti öv: a második számúból ered és a gyökér

vastagodásakor a háncsrészek tagolása és növelése a feladata. Ellenálló és

ellen nem álló fajták gyökerében, rendes körülmények között mködése azonos,

de helyzete és alakja a háncsrész szerkezete szerint változó.

V-ik számú oszlószöveti öv eredete szintén a második számú oszló-

szövetre vezethet vissza. Ez már csak a nem ellenálló szlk gyökerében

van meg.

A Phylloxera szúrása helyén támadt daganat korhadását elzáró véd
paralemezt, a további izgatás folytán mködésbe került V-ik számú oszló-

szöveti öv termelte sejtek tömege átszakítja éppen úgy, mint ahogy az els

O.tl

V 4X,,

20. rajz. Mézesfehér 3-éves vazgyökeréból keresztmetszet : háncs küls széle ; k kéreg-

parenchyma ; osz a háncsrészeket összeköt V. számú oszlószövet ; hs liélsugár-

sejtek. (Friss anyagból vett készítmén3'r!, 97-szcres nagyítással.)

hipertrófia a periderma-t. A második daganat korhadását ismét újonnan kép-

zdött paralemez zárja el, de ezt megint átszakítja a háncshatáron végig-

húzódó IV-ik számú oszlószöveti öv létrehozta daganat. Idsebb Vitis

vinifera-gyökerek Phylloxera bántalmazta részén nem egyszer találtam ilyen

daganat-emeleteket, a korhadt kéregparenchymában két, esetleg három ilyen

zárólemezzel egymás fölött, és alattuk a korhadás egészen a fatestig hatolt.

Különösen jól látható az egymás fölött elhelyezett daganat nem ellenálló

fajvegyülékek pl. Jacqiiez, Othello, Izabella vázgyökereinek a keresztmetszetén,

mert ezek elbb fejlesztenek véd paralemezt és sokkal vastagabbat, mint a

Fí7ís viniferak.
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Hogy az egymás alatt következ daganatok valóban az V. és IV.

számú oszlószövetbl indulnak ki, arról- könnyen meggyzdhetünk a még

nem egészen korhadt daganaton készült metszeteken, ahol jól látszik a

második daganatot létrehozó V. számú oszlószövetbl kiinduló sejttömeg.

Ugyanígy követhet a harmadik daganat létrejötte is, mert a IV.

számú oszlószövet mködése folytán létrejött parenchj^ma-sejtek tömege a

plasztikus anyagokat szállító rendszer elemei közül kiemel egy-egy rostacsövet

és maga felett tolja azt kifelé.

Vizsgálataim eredményét összefoglalva azt láttam, hogy a különböz

fajták ellenálló- vagy nem ellenálló képességét kizárólag a vázgyökér kérgének

szöveti különbségei adják meg. Az amerikai szl ellenálló képességét 1) a háncs-

rost kötegeinek az európai fajtálu'tót eltér helyzete, 2) fképpen pedig az

európai fajták vázgyökerében talált V. számú oszlószövetnek hiányzó volta

adja meg.

1. Ugyanis az ellenálló amerikai fajták egymás fölött emeletesen elhelye-

zett háncsrost- (sclerenchym-)nyalábjai, melyek az egész háncsparenchymát át-

hidalják, a Phylloxera-szívás, majd a korhadás okozta inger vezetésében szige-

tel testekként mködnek, és megakadályozzák az ingernek a mélyebben fekv

oszlószövetekig való eljutását, és ezzel a hipertrófia keletkezését.

2. A nem ellenálló szlk többnyire egynem kéregparenchyma-sejtjei

a szívás és a korhadás okozta ingert fennakadás nélkül továbbítják, az V.

számú, majd a IV. számú oszlószövetekig, és ezek az inger visszahatásaként

mködésbe kerülve újabb daganatokat létesítenek, melyek a képzdött kor-

hadást elzáró pára lemezek átszakításával lehetvé teszik a kéregrésznek és a

benne foglalt plasztikus anyagokat szállító rendszernek egész terjedelmében

való korhadását, a mi a tke elhalását vonja maga után.

Végeredményként tehát kimondható, hogy az V. számú oszlószövel hiánya

adja meg az amerikai fajtáknak a Phylloxera-val szemben való ellenálló-

képességét.

Moesz Gusztáv: Brassó környékén gyjtött terato-

logiai adatok.*

(7 eredeti rajzzal.)-

Növények gyjtése közben a rendestl elüt alakok többé-kevésbé

szembetnnek. Gyjtésük gyakran könny, de többnyire annál nehezebb okát

adni rendellenes fejldésüknek. Az okok külsk és belsk lehetnek. A külsket

a talaj minségében és az éghajlatban beállott változásokban, valamint a

növényt ér sérülésekben kell keresnünk ; származzanak utóbbiak akár rovar-

szúrástól vagy lerágástól, akár emberi beavatkozástól. A bels okok magában

a növényben rejlenek ; olykor a szövetek valamely betegségében, talán a

* Elterjesztette Filarszky Nándor a níivcnj^tani szakosztáljmak 1904.

évi dcczember 14-ikén tartott ülésén.


