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Általánosságban még megjegyezzük itt, hogy a fölsorolt

formákon kívül vizeinkben még sok átmeneti és közbens alak

n, amelyek különböz apró eltérések és bélyegek által tnnek
ki, s ezért nem egyeznek meg mindenben az itt felsorolt for-

mákkal. Mégsem lehetett ket egyenkint fölhozni, mert még
további vizsgálatok és feldolgozások tárgyát kell képeznie annak,

hogy vájjon állandó alakok-e, avagy csak múlékonyak, amelyek
létüket a puszta véletlennek köszönve, épp oly gyorsan, ahogy
megjelentek, el is tnnek.

A mondottakat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az
eddig ismert honi vízíboglárkák egyike sem áll már a legalsó

fokon, a pusztán vegetatív szaporodásnál ; st kimondhatjuk, hogy
valamennyi hazai viziboglárkánknak, kisebb vagy nagyobb mér-
tékben ugyan, de megvan a légbeli élethez való alkalmazkodás

képessége ; továbbá, hogy ezen mértéket a vázolt három fokozat

jellemzi, amely három fokozatban e mérték morfológiailag is kife-

jezdik.
*

Hogyan fognak víziboglárkáink a jöv évszázadokban tovább
alkalmazkodni, vájjon lefelé vagy fölfelé tartó irányt fognak-e
követni és hogy mily képet fog tavaink és folyóink, patakjaink
és mocsaraink növényzete évezredek multán nyújtani : annak
csak költinknek fantáziája a megmondhatója — és merem
állítani, hogy a természetkutatók közt is sok gazdag fantáziájú

költ van — ; ám a komoly, kötelességének tudatában lev és

lelkiismeretes természetbúvárnak, akinek szemében a tudomány
nem játékot, hanem objektív természetmegismerést jelent, a kér-

désre is csak egy becsületes felelete lesz : ignoramus.

(A növénytani szakosztály 1918. évi március hó 13-án tartott ülésébl.)

Schílberszky K,: Javaslat a fekete gabonarozsda
tárgyában.

Szinte felesleges e helyen azokra a mérhetetlen károkra
rámutatni, amelyeket a fekete gabonaroj'sda a gabonaterm orszá-

gok mindegyikében okoz és amelyeknek a mérve csupán csak a
megfelel biológiai hatásokat kiváltó különböz évi meteorológiai
viszonyok szerint ingadozik, azaz : fokozottabb vagy mérsékeltebb
hatású szokott lenni. A mezgazdasági szakkörök eltt ugyan-
csak nem szükséges fejtegetni azt a szoros — régebben beiga-
zolt — kapcsolatot, amely a fekete gabonarozsda {Puccinia gra-
minis Pers.) és a borbolya-cserje {Berberis vulgáris L.) között

kétségtelen módon fennforog, amennyiben t. i. a fekete gabona-
rozsda a borbolya-cserjén él aecidium-telepek spórái által idézte-

tik el.
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Több kutatónak, közöttük különösen J. E r i k s s o n -nak^

H. K 1 e b a h n -nak és E. He n n i n
g -nek fáradhatatlan vizsgá-

latai szolgáltatták azt a megdönthetetlen bizonyítékot, hogy a
„Piiccinia granimís Pers." fajnév voltaképpen gyjtfogalom,
amely alá számos közeli rokonságú alfaj tartozik, amelyek kül-

sleg vagy nem különböztethetk meg egymástól, vagy pedig^

csak nagyon csekély tulajdonságokban térnek el és ezek is nem
mindenkor könnyen észlelhetk.

Érdekes jelenség, hogy a törvényes hatalom nyújtotta radi-

kális küzdelemben e komoly, némely esztendben végzetes

gabonabetegség ellen, az utóbbi idszakban az észak-európai

állami triumvirátus (Dánia, Norvégia, Svédország) szerepel úttör
gyanánt. Komoly és tanulságos int példák lehetnek ezek a többi

gabonaterm országokra nézve, hogy nyomdokaikban haladva,

leszorítsák azt a jelentékeny közsazdasági anyjigi veszedelmet,

amellyel ez a betegség a gabonatermesztést évenként fenyegeti.

Elsnek alkotta meg az úgynevezett „borbolya-törvényt" Dánia

(1904), ezt követte Norvégia (1916) és azután következett Svéd-

ország (1917).

E törvények érdekelt pontjai a következk •}

1. §. A borbolya-cserje (Berberis vulgáris) ültetése vagy mag-
vakról való szaporítása gabonaterm vidékek körzetében tiltva van.

2. §. Valamely földbirtok tulajdonosa vagy bérlje jogosítva

van követelni, hogy ama borbolya-cserjék, amelyek 300 méternyi

körzeten belül fordulnak el, az illet teleknek a tulajdonosa avagy
bérlje által eltávolíttassanak. Ez a kívánalom az illetékes ható-

ság elé terjesztend, amely azután a cserjék eltávolítását elren-

deli, illetleg megállapítja azt a határidt, amikorra ennek meg
kell történnie.

3. §. E rendelkezések alól kivétetnek az olyan tudományos
célokat szolgáló botanikai kertek, amelyek oktatási intézetekkel

kapcsolatosak, ahonnét azonban sem él növénytöveket, se pedig

csiraképes magvakat az országban elterjeszteni nem szabad.

4. §. A kiadásokért vagy a munkákért való kártalanítás

összegét, vagy a kárpótlás nagyságát az illetékes (járási szolga-

bírói) hivatal, illetleg ennek kirendelt képviseli állapítják meg.

5. §. A borbolya-cserje faiskolai vagy magánkertészeti el-

adása avagy ajándékozása az ország határain belül, valamint kül-

földrl való behozatala tiltva van.

6. §. A fenti törvényes rendelkezések megszegése büntet
feljelentést von maga után.

1 Amidn a fentebbi §-okban összefoorlalt javaslatot, amelyet a hivat-

kozott külföldi hasonló törvényhez képest célszeríiségi és szabatossági okok-
ból módosítottam, illetiéi;' kiegészítettem, illetékes köreinknek figyelmébe

ajánlom, szükségesnek találom, hogy e törvénynek máris tapasztalható üdvös
következményeire utaljak, amelyek megersíthetnek bennünket abban, hogy
az e téren való intézkedéseknek minden további elodázása állandó nemzet-
gazdasági károsodást jelent.
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7. §. Ez a törvény kibocsátása napján azonnal hatályba lép.

Dániában a törvénynek érvényre jutása után 10 esztend-

vel a fekete gabonarozsda a borbolya-cserje fokozatos eltnésé-

vel állandóan csökkent; továbbá a megelz idkben elfor-

dult nagymérv, a termést niOgsemmisit rozsdakártételek azóta

egészen megszntek, a kisebbmcrvek pedig csak itt-ott, nagyon

szórványosan fordultak el.

Jellemz és tanulságos adat gyanánt szolgálhat e kérdés

megvilágítása okából az a tapasztalat, hogy a fekete gabona-

rozsda hiányzik Islandban és a Fáröer-szigeteken, jóllehet e

helyeken az éghajlat nem zordabb, mint egyéb vidékeken, ahol

ez a gombakártétel elfordul; tudnivaló azonban, hogy e szige-

teken a borbolya-cserje nem fordul el/ Se Dániában, se Svéd-

országban a fekete gabonarozsda a XVII. század utolsó évtizedei

eltt nem volt ismeretes; a borbolya-cserjét t. i. akkoriban még
csak elvétve termesztették, elvadultan még egyáltalában nem for-

dult el. A svéd irodalomban ugyanis tüzetes leírása a fekete

gabonarozsdának legelször az 1788 ik esztendbl való.

Pitchard francia kutatónak az a nézete, hogy a fekete

gabonarozsda a vetmaggal az Eriksson-féle mykoplasma-elmélet

értelmében szintén átvándorolhat a belle fejld gabonanövényre,

ez ideig dönt, pozitív kísérletekkel nincsen még bebizonyítva.

Éppen olyan alaptalan vagy kétséges állítása Beauverie-é, amely

szerint a rozsdabeteg biizavetmag jelentséges volna a fekete

gabonarozsda elterjedése szempontjából. E véleményeknek tehát

a gabonarozsda-kérdés gyakorlatias, t. i. termesztési szempontjá-

ból nincsen jelentségük, lévén e rozsdabetegségnek az okozója

a borbolya-cserjén elforduló aecidium-alak, szállító és fertz
tényezje pedig a szél. Az a tapasztalás, hogy a fekete gabona-

rozsda a borbolya- cserje kiirtásával^ ártalmatlanná volt tehet,

1 A Berberis vulgáris a Himalája-hegységben honos ; gyümölcseit a

hinduk és a babyloniak már több mint 600 esztendvel Kr. e. laxativum

gyanánt használták. Onnét mint gyógyszernövény az egész kultúrvilágba ter-

jedt szét, különösen az arabok (Rhazes és Myrepsus) által. Berber-

országból került közvetlenül Európába, innét a neve : Berberis. Legelször
említik : Constantinus Africanus és Henrik Harpestrang
(körülbelül 1200-ban.) Észak-Európában 1600—1700 között honosították meg;
Svédországba körülbelül 1750 táján került, mint gyümölcs-cserje ; Dániába

(1800) különösen mint sövénynövény vitetett. A Napoleon-féle hadjárat

szárazföldi zárlata alatt mint citrompótlékot általánosan ültették ; ekkor

már sok helyen kezdettek figyelni bizonyos összefüggésre a borbolya-cserje

és a gabonarozsda között. Ez szolgáltatott alkalmat arra a heves vitára, a

borbolya-cserje támadói és védelmezi között. De B a r y idevágó kísérlete

1864-ben meglepen csekély hatással volt erre a vitára. Ez a vita más
tekintetben, úgy látszik, ma sincsen még befejezve, mert vannak vélemé-

nyek arra nézve, hogy a feketerozsda a Berberis vulgáris — mint közbens
gazdanövény — nélkül is képes bizonyos körülmények között elterjedni.

* A borbolyacserjék kiirtásának egyik legegyszerbb módja, hogy a

cserje töve körül megfelel mély árkot vonunk és abba (a cserje terje-

delméhez mérten) 8—5 liternyi héringsólevet rakunk és az árkot ismét

földdel betemetjük.
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Ugyancsak amellett szól, hogy e betegség terjedése a mykoplasma-
elmélettel nincsen komoly vonatkozásban, miért is növényter-

mesztési, illetleg nemzetgazdasági szempontokból ez utóbbinak
gyakorlati jelentsége nincsen.

Eriksson mykoplasma- elmélete értelmében a gabona
feketerozsdáját nem volna lehetséges a Berberis vulgáris tökéle-

tes kiirtása által leküzdeni, mivel az elmélet szerint a beteg
gabonaszem betegségi csirát (mykoplasma) rejt magában. A Dániá-
ban tett tapasztalatok azonban határozottan igazolják, hogy az

idevonatkozó törvényes intézkedések életbeléptetése óta, vagyis

a borbolya-cserje jelentékeny csökkentése következtében a fekete

gabonarozsda kártételének a foka tetemes mértékben alászállott.

Ha a mykoplasma-elméletnek lenne is valamikor pozitív módon
nyilvánuló hatása, vagyis megsznik elméletnek lenni, akkor is

a mykoplasma viselkedése olyan lényegesen alárendelt szerepet

fog vinni a feketerozsda szempontjából, hogy a fokozatosan

végrehajtandó Berberis-irtások elrehaladott állapotában a fekete-

rozsda kártétele gyauíthatólag annyira fogyatékossá fog válni,

hogy a fertzéseket közvetít gazdanövény végleges eltnésével

a feketerozsdának az illet országra vonatkozó hatása észlelhet

lesz. Ez idszerint nem volna célja annak, hogy az Eriksson-

féle tudományos elmélettel a gondosan ellenrzött gyakorlati

tapasztalatokkal szemben küzdjünk, mert az említett biológiai

elmélet — bármilyen figyelemreméltó lehet is tudományos szem-

pontból — egyelre távol áll a gyakorlati tevékenységtl.

Nem tartom lehetetlennek, hogy a feketerozsda akár telel

micéliu mával, akár pedig klimatikai viszonyok miatt folytontartó

uredo-képezésével olyan országokban, ahol a telek rendszerint

enyhe lefolyásúak (pl. India, Ausztrália), tehát ahol a különböz
ffélék egész esztendn át tenyésznek, a teleuto-alak, illetleg

az uredospórákat közvetít Berberis vulgáris hiányában is elter-

jedhet. Viszont azonban a sarkvidékekhez közeli gabonaterm
országokban, ahol többé-kevésbé hosszú és fagyos telek ural-

kodnak, e gombának a folytonosságot megkívántató kifejldésé-

hez a Berberis vidgaris-ra. szükség van. Az edd'gi tapasztalatok

szerint a feketerozsda uredo-alakja az északeurópai országokban

nem képes sem uredospórákban, sem pedig micéliumában a telet

él állapotban eltölteni ; kétségtelenül bizonyos az is, hogy a

teleutospórák a gabonaféléken a feketerozsdát közvetlenül nem
képesek elidézni. ^ Ezzel szoros összefüggésben nagyon termé-

szetesnek vehet az a felfogás, hogy pl. Közép-Európában, ahol

— kiváltképpen Alföldünk nagy síkságán — a kontinentális

viszonyok folytán a meteorológiai állapotok rendkívül változéko-

nyak és szélsségesek, e gombának a fejldési viszonyai egé-

szen más megítélés alá esnek. Vannak nálunk — bár ritkábban

1 Lagstiftningen mot berberisbnsken med sárskild hansyn till fra-

gans nuvarande lage i vart land ; Tidskrift för landtman, 1916. Lund.
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— egészen enyhe lefolyású telek, gyakran hólepellel vagy es-
alakban nyilvánuló csapadékkal. Nem kétlem, ilyen telek folya-

mán az uredo-képzdésnek áttelelés folytán való folytonossága

vagy az áttelel micélium lehetsége adva van. Bizonyos azon-

ban a meteorológiai évi jelentések kimutatása szerint, hogy
nálunk többnyire, szigorú hótakarómentes, gyakran hosszantartó,

szárazfagyú telek uralkodnak Alföldünk terjedelmes síkságain,

ami a fféléknek földfeletti tenyészeti szerveinek a pusztulását

vonja maga után. Valószín tehát, hogy az ilyen lefolyású tél

a feketerozsdának uredospóráit is megöli ; legfeljebb csak azok

maradnak életben, amelyek alkalmas védett helyzetben töltik a

telet. Ebben a körülményben látom én egyik okát annak, hogy
némely nyáron olyan csekélymérv a rozsdakár a gabonafélék-

ben ; különösen akkor, ha a szigorú kemény telek egymás után

megismétldnek. Éppen ennek a jelents kérdésnek az eldöntése

céljából szükséges annak a megállapítása, hogy az uredospórák

életképességét hány fokos hideg szünteti meg.
Minthogy kutatásaim szerint a füvek földbeli részeibe a

Puccinia graminis nem hatol be, az említett téli rendkívüli meteo-

rológiai viszonyokkal karöltve, a Berberis vulgáris rendszeres

kiirtásával adva vannak ama feltételek, amelyek a feketerozsda

kártételeit legalább percentualiter megszüntethetik. Mindezek
elrebocsátása után bizonyosra vehet, hogy míg az észak-európai

gabonaterm vidékeken a borbolya cserje kiirtása feltétlenül meg-
szünteti a feketerozsdát, addig a középeurópai és vele hasonló

téli klímájú vidékeken, ha talán nem is sikerül a gombának a

tökéletes kiirtása, mégis az általa való fertzések szigorúbb

korlátok közé szoríthatók, úgy hogy ebben az esetben az oly-

kor tapasztalható rendkívüli rozsdakértételek a jövben nem fog-

nának bekövetkezni.

Mindezekbl következleg a botanikai, illetleg mykológiai

viszonyok szigorú mérlegelése és további tanulmányozása alap-

ján kívánatos volna, a fentebb hivatkozott észak-európai orszá-

gok példáján okulva, hazánk területére való érvényességgel eset-

leg szintén megalkotni, illetleg alkalmazni a borbolya- törvényt,

mivel elvitázhatatlanul bizonyos, hogy a fekete gabonarozsda
legfképpen a borbolj'a-cserjén képzd aecidium-alakja révén

kerül a gabonára. Ez annyival is inkább kívánatos volna, mivel

hazánk Európának egyik nevezetes, elsrend és nagykiterjedés
gabonaterm empóriuma, amelyre némely csapadékosabb eszten-

dnek a rozsda-inváziója mérhetetlen nemzetgazdasági csapást

jelent, kivált a jelenlegi gondterhes korban, amikor közismert

módon a töhhlermesztés nemzetköziesen elfogadott és követett elv

gyanánt a növénytermesztés összes ágazataiban kényszeríten
van hivatva új irányokat kijelölni.
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Mieltt azonban a borbolya-törvénynek hazánkban való

megalkotása tekintetében az elkészít intézkedések megtétet-

nének, szükséges, hogy bizonyosságot szerezzünk be mindamaz
idevágó szempontokra nézve, amelyek a fekete gabonarozsda
összes — még megersítésre szoruló — biológiai viszonyai

íell kellképpen tájékoztatnak ; még pedig elssorban a leg-

szigorúbb figyelembevételével a hazánkban uralkodó saját-

szer klimatikai, illetleg téli meteorológiai viszonyoknak. Evég-
bl gondosan tanulmányozandók és kísérleti alapon megállapítan-

dók volnának a következ kérdések

:

1. A fekete gabonarozsda uredospórái hazai viszonyaink

között kitelelnek-e és milyen körülmények között?

2. Megállapítandó az uredospórákra nézve az a minimális

hmérsékleti fok, amely az életképességet nem szünteti meg
(tenyészeti minimum).

3. Az áttelelt uredospórák megtartják-e életképességüket^

azaz alkalmasak-e a gabona-növények fertzésére ?

4. Az Eriksson-féle mykoplasma-elmélet értelmében tenyész-

tési kísérletek teendk annak a megállapítása végett, hogy a fer-

tz (mykoplasmás) gabonaszemekbl keletkezett növényeken meg-
jelenik-e a gabonarozsda?

5. Olyan elkövetkezend esztendkben, amikor a fekete

gabonarozsda országos kiterjedés, jelentékeny kártételeket fog

okozni, megállapítandó vidékek szerint a kártételekben nyilvánuló

fokozatbeli eltérés, valamint ezzel kapcsalatban a borbolya-cserjék

számbeli elterjedési viszonya.

6. Addig is felkérend volna a földmívelésügyi kormány,

hogy az országnak valamely nevezetesebb gabonaterm vidékén

kísérletképpen rendelje el (pl. egy járásnak az egész területére)

a borbolya-cserjék kiirtását, hogy ennek a következménye meg-
figyelhet legyen (legalább tizesztendei idszakon át).

7. Megállapítandó volna, hogy milyen természet okokon
alapszik az, hogy bizonyos esztendkben a feketerozsda okozta

kártétel az ország egész területén, st azon túl is, óriási mérve-

ket ölt, míg egyéb esztendkben csak jelentéktelen rozsdakárok

észlelhetk szórványosan.

(A növénytani szakosztály 1918. évi április hó 10-én tartott ülésébl.)


