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A

növények gombaokozta betegségeirl

szóló ismeretek fejldése hazánkban.
Gazdasági növényeinkben egyes betegségek, különösen a rozsda,
üszög és a peronoszpóra tetemes kárt okoznak. Régebben, amikor
a védekezés módjai ismeretlenek voltak, a károk még nagyobbak
lehettek. Nem csoda, ha Isten büntet kezét látták ezekben a csapásokban. Mózes (V. 28., 22.) azoknak, akik az Isten törvényeit
megszedik, az Urnák büntet szándékát a következ szavakkal
jelenti ki: „Megver téged az Ur száraz betegséggel, hidegleléssel,
gyullasztó és izzadó betegséggel, aszállyal, szárazsággal és ragyával;
és

mindaddig

A mos

(4.,

9.)

kergetnek ezek tégedet, míglen el nem veszel."
pedig így szól: „Megvertelek titeket szárazsággal

ragyával a ti sokféle kérteiteket, szöleiteket, figós kérteiteket,
de mégis nem tértetek énhozzám, ezt mondja az Ur." Hasonlóan

és

szól

Haggai

is

(2.,

7.).

Tekintve azt, hogy csak a mikroszkopikus vizsgálatok révén
sikerült a nvé oy betegségeket egymástól megkülönböztetni, valószínnek látszik, hogy a régiek ragyája ép úgy jelenti a rozsdát,
mint az üszögöt, de jelenthet másféle betegséget is.*
Most már tudjuk, hogy ezeket a betegségeket bizonyos élsköd gombák okozzák. A gabona rozsdáját a Pttcrinia, üszögjét
a Tilletia és az Ustüago, a szl leggyakoribb betegségeit pedig a
lis^tharmat {Oiáinm^JJncmisi) és a Ptewio^ara (Peronoszpóra) okozza.
Tudjuk, hogy ezek a gombák spórákkal szaporodnak és ezekkel az
egészséges növényt is megfertzhetik. Tudjuk azt is, hogy bizonyos
vegyszerek elpusztítják a gombát tudunk tehát a betegségek eUen
;

védekezni.

A múlt századig azonban az ember tehetetlenül állott ezekkel
a betegségekkel szemben. A betegséget az idjárásnak, a talajnak,
a megmívelés különböz módjának, a csillagok állásának, boszorkányosságnak és végs fokon Isten büntetésének tulajdonították.
Aristoteles (Kr. e. 384 322.) a rozsdát a meleg nedvességtl
származtatta. Theophrastus (Kr. e. 371
286.), Aristoteles
tanítványa a rozsdát rothadási folyamatnak, a növény beteges állapotának tartotta, mely akkor következik be, amikor csendes es
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vagy harmat után napsütés jö, különösen újhold idejében, mert a
hold melege elsegíti a rothadást. Theophrastus azonban már azt is
megfigyelte, hogy a magasabban álló földek gabonáját a rozsda
kevésbbé támadja meg, mint a Tölgyekben levt, ahol szélcsend
szokott lenni. A görögök egyedül Apollótól várták a segítséget
a növények betegségei ellen. Apollót Erysibíos-iasík is nevezték,
amivel azt akarták jelezni, hogy ö a rozsda (erysibé) istene. Hozzá
fohászkodtak, hogy a rozsdától megmentse a gabonát.
A rómaiak elfogadták a görögök ismereteit. Mythológiájukban
Bbigifs, a vetések

és

a

rozsda

istene

képviselte

Apollót.

Az

ö

melyeket robigalia-nak
neveztek és amelyeknek megtartását valószínleg Numa Pompilius
rendelte el. Idejük április hó 25-ére esett. Ovidius részletesen leírta
ezeknek az ünnepeknek a szertartásait, melyek során játékok is
szerepeltek. Az ünnep középpontja a pap hosszú imája volt, melyet
Robigus istenhez intézett és melyet a fehérbe öltözött nép kint,
a mezkön hallgatott meg.
A kereszténység többek közt ezt az ünnepet is átvette, melyet
még a VII. században is április 25-én tartottak meg Márkus ünnepén, amikor is a pap hosszá Utániakat mondott.
Az a védeljárás, amelyet FUnius ajánlott a rozsda ellen,
tiszteletére rendezték azokat az ünnepeket,

teljesen

haszontalan.

ágakat kell szúrni

s

Azt ajánlotta ugyanis, hogy a földbe babérakkor a rozsda a gabonáról átmegy a babér-

levelekre.

A középkorban egy lépéssel sem haladtak elre. Teljesen
megbíztak Aristoteles, Theophrastus és Plinius tanításaiban.
Lássuk mármost, hogy magyar földön hogyan fejldött a
növény betegségek ismerete ? Megjegyzem, hogy csak a gombaokozta
betegségekre irányítottam figyelmemet.
A Nyelvtörténeti Szótárból kitnik, hogy a ragyát több nyelvemlékünk emHti, eleinte roga, késbb rogya, végül ragija alakban.
legrégibb adatot a Bécsi Codex (1436
1439.) tartalmazza:
„Az cayuanak maradékát a rogá öttö meg." A XV. század második
felébl való Apor Codex idevonatkozó sora így hangzik: „Ada
gimölcsöket rogának és ö munkaiokat sáskáknak." „Egy szép ének"
a XVI. században így szól: „Szl hegyed rogyával emésztetic."
Amos Comenius pedig 1673-ban megmagyarázza, hogy: „az es,
ha leesés közben meghevül, fölöttébb ragya leszen".
Érdekes, hogy a Nyelvtörténeti Szótárban az üssög, mint a
növények betegsége nem fordul el. Tudtommal Lippay János
említi elször híres munkájában, a „Posoni Kert"-ben (1664
1667.):
„más veszedelmek is vagyon, a kit hasonló-képen ragyának, avagy
üszögnek hínnak és eszében sem veszi ember, hanem mikor immár
meg lett". Amit most rozsdának és amit üszögnek neveznek, azt
tehát még Lippay nem különböztette meg egymástól, legalább

—

A

—

nem

élesen és határozottan.
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Csapó József „Új füves és virágos magyar kert, Pozsony,
1775" cím könyvében növény betegségekrl nincs szó. Üszög-nek
a Lolium temulentumot nevezi.

Lippay János,

a Jézus-rend tagja,

az

esztergomi

érsek^

Lippay Gryörgy öccse, kertész, a „Posoni Kert" szerzje (szül. 1606,
megh. 1666), ennek megírásával magának halhatatlan emléket
állított, a kertészked magyarságnak pedig nagy szolgálatot tett.
A szellem, amely munkáján végigvonul, korának szelleme. A növények betegségei ellen
is a legjobb orvosságnak az „Istenes és az
Anyaszentegyháztúl bevett orvosságokat tartja". De legjobb lesz, ha
gondolkozását saját szavaival mutatom be: „Az Veteményeknek
sok ellenségek vagyon a kik által meg- vesznek, hogy hasznokat nemveheti az ember és elsben az Égi-háborúk felette igen háborgattyák
ket: úgy mint, kes, hideg, meleg, zápor- es, dér, ragya, üzög és
egyéb efféle leveg-égbül származott alkalmatlanságok kikrl most
én itt nem szóllok. Mert azoknak az Isten orvosságok, kiket köny.

.

.

:

;

;

nyen

el veheti rólunk, ha Istennek életünkkel, töredelmes szível
esedezünk
Szt. Felségének; noha sok hamis és Isten-ellen való
babonaságokkal, varáslásokkal, ördöngösségekkel is akarják orvosiam a kertészek, és egyéb bú-bájos emberek: kiket némelly könyvekben imitt-amott feltalálnak és az Sátán tanítványitúl tanulták.
De efféle ördögi, és a természet-ellen való orvosságokkal nem-hogy
használnának
de inkább nagyobb kárt tesznek, mind a magok
lelkének; s mind a veteményeknek. Nem mondom azt, hogy ezekellen nem találtatnak Istenes, és az Anyaszent-egyháztúl bevett
orvosságok (fképen ha azok az Egi-háborúk, valami boszorkányokáltál támadnának) úgy-mint az Exorcismusok, az szentelt harangoknak megvonyási, Spanyór-Kereszt és más több efféle Szt. Ereklyék: az kik által szemünkkel láttyuk, hogy az Egi-háborúk megcsillapittatnak és elzetnek
hogy ne árthassanak. Találtatnak
ugyan, természet-szerint való orvosságok is, némely leveg-égbül
származott alkalmatlanságok ellen is; de igen ritkák, f-képen a
kiknek titkos okai vannak és a Csillagoknak s Planétáknak kiváltképen való egybefoglalásoktúl származnak."
„A Ragya fell-is (a ki igen meg- vesztegeti a füveknek s
virágoknak leveleket, virágjokat; gyümölcsöket) azt írják: hogy
ökör szarvát, ló ganéjal együtt meg-gyújtanak, és annak füsté
szerte-sz^llyel el-lepi a kertet, megtisztittya az eget és nem árthat
a ragya a veteményeknek. Ez pedig kivált-képen történik Sz. Margit
és Sz. Jakab-nap tájba, mikor a Nap süt, akkor esik cseppenként
mint az igen apró es, a ki felette ártalmas még a szlnek, komlónak és más gyümölcsöknek is, mert mikor a Nap sugári efféle
cseppekre szolgálnak, ki-vonszák azt a tenyész nedvességet és
éleszt párát és csak szinte az ers, száraz matéria marad, a ki
ha az levelekre, virágokra és gyümölcsökre esik, el-süti azokat
és tellyességgel meg-emészti
hanem ha mindgyárt valami nagy
:

;

;

;

zápores

le

mossa a ragyát.

szolgál és tiszta étszakán,

.

.

.

Mikor

csendes

idben a nap

valami vékony és száraztó

nedvesség a
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azokat meg-rágja, meg-égeti és kisüti.
Egi-háború ellen való orvosságokrúl itt nem-akarok derekasan szóllani, hanem csak az állatokrúl és csúszo-mászó férgekrül,
kik az yetemény éknek, virágoknak, fáknak igen nagy ellenségek."
Itt aztán részletesen szol a vakondok, egér, kígyók, varas
béka, madarak, hernyó, „lepenty vagy lependék, a hernyóknak
nemzje", csigák, földigiliszták,
hangyák,
fülbemászó bogár,
sáska, és „szöcskö", spanyol legyek, földi bolhák, pókháló, cserebogár és szúnyog ellen való védekezésrl.
A ragya tehát, Lippay elképzelése szerint, igen finom es
vagy harmat képében száll le a növényekre. Es ha ugyanakkor a
nap is süt, akkor a baj még nagyobb, mert a nap heve elpárologtatja a csepijek nedvességét és visszamarad a ragya száraz anyaga,
mely a leveleket kiégeti. Ez a magyarázat akkor Európaszerte

De

és fiatal füvekre szál

;

efféle

A németek híres gazdasági írója, Agricola,
Lippay könyvének megjelenése után 50 évvel, majdnem ugyanígy
magyarázza a lisztharmat és a rozsda (üszög) létrejöttét. Agricola
szerint a lisztharmatot (rubigo) maró harmat okozza. A harmat
általános hitelre talált.

maró tulajdonsága pedig a

föld ártalmas kigzölgésétöl származik.
fák napszúrását (uredo) pedig az a finom es vagy harmat
okozza, mely napsütéskor száll a levelekre. A levelek ilyenkor megperzseldnek, barnulnak, feketednek, végül leesnek.
Feltn részletességgel tárgyalja Lippay a gyümölcsfák betegségeit és azok orvosságait. A gyümölcsfák betegségei közül hármat
sorol fel, mint a legveszedelmesebbeket; „úgy-mint Bak, avagy
Kigijó, avagy Farkas.
második Féreg.
harmadik Égés. Az
elst a Magyarok nehunt Zí-nek híják és Gs?í^-nak is."
ráh esetében a fa héja megfeketedik és meg is dagad.
„Gyakran attól származik, hogy a fát a megtiltott égi Jelekben
ültetik : Vi^j mint a Scorpioban és Rákban. Azért azokban a jelek-

A

A

A

A

ben semminem munkát nem kellene tenni a
a gyümölcsöt sem kell róla leszedni."

A

féreg esetében

„a fa héja

megdagad

fa körül.

.

.

.

Még

és alatta féreg terem,

amely bé-eszi magát a fában." Ez kiváltképen az almafa és a
körtefa ellensége. A féreg származhatik a fa vénségétl, vagy
valami kemény ütéstl, megfagyástól, vagy mosdatlan sebes kéz
érintésétl, vagy az olyan késtl, mellyel kenyeret vágtak. Ebben
Lippay maga sem hisz ugyan, mert egy helyen ezt írja errl:
„Noha ezzel sem igen gondol a szegény Magyar oltó ember:

mind egyaránt

ólt

ollyan késsel

is,

s

még sem

vész el a fája."

Származhatik azonban a féreg a fa nedveinek felgyülemlésétl és megrothadásától is.
Az égés a fölös nedvektl származik, amelyek a fában meg-

A

rekednek,
fa héja leválik, „alatta égés leszen, ki miatt a fa
kiszárad". Orvosság az érvágás, melyet júniusban, mikor teli a
hold, délután hat óra tájban kell
elvégezni egy kertészkéssel.

Származhatik
olyan késsel

az égés
nyesik a

a „nagy hévségtl is, valamint attól, ha
amellyel kenyeret szoktak metszeni".

fát,
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beporozliattja,

vagyis

közösülésen háborgatás nélkül eshetik által, az mindég tiszta
és egészséges magot terem, ellenben az a búza, a melyet vizágzása
közben ködös, ess és durva id ért, ha bár legszebb állapotban
mindig rossz és üszögös magot terem". Végkövetvolt is addig
keztetés, hogy az üszög okát nem a vetmagban kell keresni.
Ugyancsak a „Nemzeti Gazda" ismertette Lange véleményét,
aki egy ideig azt hitte, hogy az üszögöt „valami, tapló-forma termény" hozza létre. Az üszög pora hasonló a pöfeteghez és „annak
rothadt forma szaga a liszt elrothadásától van a magban". Ismertette D r e V e s nézetét is, aki azt hitte, „hogy az üszögöt valami

a

.

.

.

mely az üszögös szembe tojt volt s azután eledel
nemléte miatt megdögölvén, ettl támadna az a heringlé-szagú
okoskodik
büdösség". Az üszög azonban féregtl nem támadhat
Lange
mert a férgek, ha elfogyasztják a szemet, könnyen átmehetnek más szemre. Lange legújabb véleménye az, hogy az
üszög az üszögös vetmagtól származik s ez ellen a mag csávázását
ajánlotta. Legjobb csávának az oltatlan meszet és a sót ajánlotta,
de 9 évi tapasztalás alapján a rézgálicot is jónak mondotta. Mind„Mi véljük a földet
erre a „Nemzeti Gazda' szerkesztje ezt felelte
emberül, vessünk tiszta magot, vagy ha annak megfertéztetett külkevés vagy semmi
sejétl tartunk, mossuk meg akármivel tisztán
panaszunk lesz az üszögös búzatermésre".
Az üszög elhárításának egy más módját is közölte a „Nemzeti Gazda" 1817-ben. Ezt az eljárást egy soproni „fbirtokos és
ügyes mezei gazda" 5 évi próbálással állapította meg. Az eljárás
abban állott, hogy az sszel elvetett kopasz, vagy tarbúzából nyert
magot sszel elvetette. Ennek a magvát a következ év tavaszán
vetette el. „A fdolog, hogy a tavasszal vetettrl termettet sszel,
az sszel vetettrl termettet pedig tavasszal vetegettette. Az ilyen
ujj fajta búzában üszög nem terem s a búza igen bvén terem.
Ezt osztán az azt termeszt nagyérdem Ur magyarul Wechsel-Weizen-nek nevezi". A szerkeszt megjegyzése: „Hadd legyen:
Váltó búza!"
1830-ban jelent meg Endlicher István „Flóra Posoniensis" cím mve. 40 év telt el Lumnitzer hasonló cím
munkájának megjelenése óta és ez a 40 év az ismereteknek mekkora
gazdagodását hozta létre. Míg Lumnitzer csak egyetlen egy rozsdagombát említett
azt is a moszatok közé tette
addig Endlicher
a rozsda- és üszögféléknek egész seregét közli Pozsony vidékérl.
Bár ez idben a tudományos körök már teljesen elintézettnek
tartották a rozsda, üszög, lisztharmat és más fertz betegség lényeféreg okozza,

—

—

,

:

:

—

gérl

szóló kérdést és

ségeket
nálunk,

—

egyhangúan elismerték, hogy ezeket a betega gazdatársadalom úgy

mikroszkopikus gombák okozzák,
mint a külföldön is még sokáig

nem

barátkozott

meg

a

tudomány eredményeivel.

A

„Gazdasági

ismeretlen

Tudósítások"

1838-ban,

egy

szerz „Az üszög oka" címen ismerteti egy német

föld-

II.

kötetében,
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tapasztalatait, melyek szerint az üszög akkor keletkezik,
amikor a búza virágzásának idejében a bmérséklet hirtelen hidegre

birtokos
fordul.

Az

üszög

ellen

használt

összes

szereket

hatástalanoknak

mondotta.

Ugyanebben az évben

jelent

meg

az akkori Magyarország

Balásházy János-nak,

a Magyar
Tudományos Akadémia tagjának kétkötetes munkája: „A Háztartás
sem látott tisztán az üszögés Mezei Gazdaság", Debrecenben.
kérdésben. Hogy az üszög fertzbetegség, azt már tudta. Véde-

legels gazdasági

írójának,

kezésül a mészporral való orvoslást ajánlotta. Legjobb eljárásnak
tartotta azonban a magnak elvetése eltt való kiszárítását. Nem
szabad a magot sem nedves, sem éretlen trágyával trágyázott
földbe vetni. Az üszögöt úgy jellemezte, hogy az a búzaszemek
„megpoklosodása, vagyis gombásodása", amikor is a gabonaszemek
feketeszínü és záptojásszagú porrá válnak. Figyelemre méltó az
a tapasztalása, hogy az üszög a szikes földben ritkábban jelenik
meg, st a szikben „az elvetett üszögös magból is kikopik
az üszög".

Mándy

Péter 1839-ben, a „Gazdasági Tudósítások" VH.
kötetében az üszögrl azt írta, hogy annak lényegét és okát a
természetvizsgálók még nem derítették fel. Ügy tetszik neki, hogy
az üszög hasonló a pöfeteggombához. Es úgy, amint „a pöfeteg
nedves id szüleménye", a hasonnemü üszögnek is bizonyára a nedvesség a foka. „Ezen elveknél fogva már ellegesen is sejdíteni
kell, hogy a tökéletesen kiszáradt és egyenlbb vetés búza kevésbbé
írta Mándy
van az üszögösödés veszélyének kitéve. " És valóban
az ö 15 évi tapasztalatai, melyek soha sem csaltak, igazolták, hogy
a „tökéletesen kiszárított mag után üszög soha sem terem". Az
akkor divatba jött „búzaoltást" (csávázás), mivel a szomszédok
szívesen alkalmazták, ö is felkarolta és most „az egész mívelt világ
Egyesület eltt csalhatatlanul s lelkiismeretesen állítja,
s 6 nemes
hogy az üszög kiirtásának, az oltatlan mésszeh búzaoltás bizonyos
módja a gyógyszere, mely azonban egy évben se mulasztassék el".
Mándy a meszes lúggal való kezelésnek hasznát annak tulajdonítja,
hogy ez az anyag elvonja a búzaszem nedvességét és azt kkeménységüre változtatja.
1840-ben Vogt József lunkányi gazdatiszt a prágai
„Oekonomische Neuigkeiten" cím hetilapban közölte a rozsdáról
és az üszögrl szóló elméletét, melyet a Gazdasági Tudósítások is
ismertettek. Vogt szerint mindkét betegség oka a hirtelen bekövetkez idjárás. A meleg id „a melegség kiterjeszt erejénél fogva"
a növény kigözölgését fokozza, míg a rákövetkez hideg a növény
„gzlyukacsait" becsukja, minek folytán a nedvek bennrekednek a
növényben, ott megsrsödnek és új vegyi átalakuláson menve át,
részint rozsdát, részint üszögöt hoznak létre, amelyek fiziológiai
tekintetben azonosak az állati szervezet fekélyeivel és bibircsókjaival.
A baj ellen egyedüli eljárásnak az ersebb „növónyzés" elmozdítását tartotta, hogy a növény az idjárás hirtelen változásait jobban

—

—

:
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E célra a Bánságban használatos eljárást, a gabonaszemnek
ftt mészvízzel való mosását ajánlotta. A mészvíznek hatása ketts
megduzzasztja a magot és fokozza a mag csírázási folyamatát. Mindkét esetben az eredmény az, hogy erteljesebb növény fejldik a
magbi. Az erösebb növény pedig jobban tud ellenállani nemcsak
a fagynak, hanem a nedvek dugulásának is.
1841-ben az üszögkérdés élénk mozgásba hozta gazdáinkat,
kibírja.

ZsarolányiMártonFerencésBretschneiderGáspár,
figyelembe nem véve a tudománynak már jól megszilárdított eredményeit, az üszögnek keletkezését eredeti módon, de teljesen hibásan
magyarázták. Merész hipotézisüknek voltak ellenzi is, de ezek sem
támadtak a tudomány fegyvereivel. Zs. Márton Ferenc a
„Gazdasági Tudósítások" -ban (1841., V., XVI. 90.) kifejtette, hogy
az üszögnek, úgy a gabonán, mint a kukoricán, kölesen és muharon,
szipolyról ezeket mondotta
„ Szipolyoknak
okozója a szipoly.
nevezi a magyar gazda azokat az apró, veres férgecskéket, melyek
a búzakalászokban érés eltt és alatt vannak s azt tartja, hogy
azok a búzaszemek megérlelésére szükségesek." Sajnos, a hely szke
miatt nem részletezhetem Zs. Márton Ferenc okoskodását, amellyel
magyarázni kívánja a „nyilt üszög" -nek és a „kemény üszög"-nek
szipoly-okozta keletkezését. Hogy az árpán kemény üszög nem
támad, annak okát abban látta, hogy „a szipolyok az árpaszem
vastag héját nem fúrhatják át". Megengedte azonban azt is,
hogy a kukorica üszögét más bogarak is elidézhetik. Ezek után
természetes, hogy az üszög ellen való védekezése voltaképen a szipolyok elpusztításában állott. Erre a célra jónak tartotta a Bánátban
csávázószerek feldívó pácolási eljárásokat, amelyeket le is írfc.
sorolása kapcsán fölemlítette, hogy a radnai gyógyszertáros az üszög
ellen olyan keveréket árul, amelyben bizonyára egérk is van, „ezért
lehet olly foganatos a szipolykukacok elölésére". Az illet gyógyszertáros mmdenkinek visszaígérte a pénzét, ha szerének használása
után üszög marad a búzában. Zs. Márton Ferenc annyira biztos az
szipolyelméletében, hogy a következ felhívást intézte a gazdákhoz „Felszólítom annálfogva hazánk mmden gazdáit, hogy a mondottakat figyelmökbe vévén, azokat megcáfolni szíveskedjenek mert
míg ezt nem teendik, vagy az üszög származásának természetesb s
elfogadhatóbb okait nem mutatják ki, mind addig, azt hiszem, hogy
az üszög eredetét világosságra hoztam."
A következ évben, ugyanabban a folyóiratban, megjelenik az
ellenz válasz, melynek szerzje Otömösi Magyar Imre, Jankovácról. A leghatározottabban kelt ki a szipoly-elmélet ellen s
helyébe a saját magyarázatát fejtette ki, amelynek lényege a következ: „Az üszög származik a gabonanövénynek akár küls okok,
akár pedig a növény növekedésére megkívántató tápláló-elemeknek
rendetlen felszívása miatt megromlott életmüszertl, minélfogva a
gabonaszem szokatlan mód szerint képzdvén, természetesen és
rendesen alakulandó részek helyett fekete lisztforma por, vagy ú. n.
üszög áll el."

A

:

A

:

;

,
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G.

Els olvasásra ez a magyarázat nem érthet, de a további
fejtegetésbl kiderül, bogy miképen képzelte Magyar Imre az üszög
keletkezését. Ha a növény testébe kell arányban kerülnek a tápanyagok, akkor ép és egészséges lisztes szem fog teremni. Ha ellenben a tápanyagok nem a szükséges arányban kerülnek a kalászba,
akkor liszt helyett fekete por, üszög képzdik. Mi az oka annak,
hogy a növénybe nem a kell arányban kerülnek a tápanyagok?
Felelet: a növény „életmüszereinek" megromlása. Az életmüszerek
nem mások, mint a növény „szállító, szívó edényei". E.cek mega gyökereknek a földi férgektl
romlásának okai a következk
:

megrontása, a gabonaszár és bütykeinek hibás kinövései és
sérülései, a tápanyag hiánya és bsége. Az üszög fekete színe pedig

való

„hihetleg a szénítnek nagyobb mennyiségétl van, minthogy
többnyire és legnagyobb mennyiségben a kövér s újdonan trágyázott helyeken látható az üszög, olyas helyeken pedig, hol állati és
plántai részek erjedeznek, a többi elemek között szénítö fejldik ki
szerz tehát nem tudta azt, hogy a
legnagyobb mennyiségben."
növény a szenet nem a földbl vagy a trágyából veszi fel, hanem
is hasznosnak
vetmagnak páeolását azonban
a levegbl.
mondta, egyrészt azért, mert a búzaszemre tajmdt mész és más
„csíps szerek" a férgeket távoltartják a magtól, másrészt azért,
mert ezek a szerek a földben lev tápanyagokat megváltoztatják
és különösen a nagyon ártalmas szénnek ártalmas hatását gyöngítik.

A

A

Bretschneider Gáspár uradalmi tiszttartó beszélgetés
formájában közölte az üszögrl való vélekedését. Ez az érdekes
cikk a „Magyar Gazda" I. évf.-ban jelent meg, 1841-ben. Címe:
„Beszélgetés a búza-üszögrl egy gazdatiszt és egy tanulni kívánó
földmível közt." Az üszög okát a mélyszántásban találta. A mély
barázdába vetett mag igen „természetlen" helyzetbe kerül, miért
is a csírázás vagy elmarad, vagy csak késn megy végbe, a gyökerek pedig nem jutnak elég leveghöz és meleghez. Ennélfogva
egyedüli védekezésül az üszög ellen azt ajánlotta, hogy a magot
1 vagy legfeljebb 2 hüvelyknyi mélyre vessék a földbe. A használatos védszereket (mész, hamu, salétrom, gálic, egérkö, ecet stb.)
mind haszontalanoknak mondotta. Tagadta az üszög ragadós voltát
is
„ ama vak hiedelem, mintha az üszög ragadós volna, vezeté sok
mezei gazdát illy képtelen védszerek használatára", melyek „további
figyelemre nem érdemesek".
Bretsehneide r-nek ezen teljesen tudománytalan, hamis
okoskodása ellen a „Magyar Gazda" I. évf.-nak lapjain gróf Sza:

páry József

(Rác-Szent-Péter)

és

gazdatiszt (Bánszkidvor) állást foglaltak.
ki

az

Pehárcz János
Elbbi nem

urad.

terjeszkedett

üszög keletkezésének magyarázatára, de határozottan védel-

mére kelt a meszezésnek, amelyrl azt mondta, hogy „a mész
jótékonysága annyira ismeretes, hogy nemcsak minden földesúr ós
német jobbágy, de az oláh és rác is látván a jó sikert, ritkán vet
mésszel el nem készített magot". Ezek után leírta saját meszezési
eljárását.
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,

hogy

—

írta P eaz a körülmény
maguk földje't mélyebben szántják
gabonájuk mégsem rozsdásabb. Az üszög kelet-

Bretschneider
liárcz

17

ellen szol

a jobbágyak a

mint földesuraikét,
kezését azonban ö is hamisan magyarázta. Szerinte az üszög oka
a ragya és egyéb esre bekövetkezett napfény, nieJy „kettztetett
tüzbevével az éppen elvirágzott búzakalászokban a Jeend szemet
alkotó folyékony anyagot elégeti, az végre megsrsödik és fekete
aszik. Ez az üszög." Az eddig ismert óy szereket Pehárcz

hamuvá

haszontalanoknak,
ártalmasán hatnak.

is

st károsoknak
^

mondotta, mert a csírázásra

Szabó István

(Bars megye) ugyancsak 1841-ben, a „Maúgy Bretschneider mint Pehárcz okoskodásának. Az üszög ellen való védekezés egyetlen módfolyójául a vetmagnak megtisztítását és megrostálását ajánlotta.
irat szerkesztsége megjegyzi, hogy Szabó István okoskodása helyes,
de nem magyarázza meg az üszög keletkezését, mert a legtökéletesebb és legérettebb bánáti mag után is üszögös lesz némelykor

gyar Gazda"

I.

évf.-ban, ellene szólt

A

a búza.

Az üszögös búza megtisztítására Fischer György budai
polgár 1841-ben (Magyar Gazda 1. évf.) eredeti eljárást ajánlott:
az üszögös búzát téli najDokon 0'^ alatti hmérsékleten, száraz és
porszerü hóval kell összekeverni és összetaposni. Az eredmény,
hogy a hó az üszögöt a búzaszemrl letisztítja. Egy ember 16—20
mér búzát tud naponként ily módon megtisztítani. A költség
mérnként 3 kr. A szerkesztség ezt az új ötletet próbatételre
ajánlotta.

1841-ben tehát három vélemény alakult

ki.

Bretschnei-

az üszög okául a mély szántást, Zsarolányi Márton
Ferenc a gabonaszipolyt, Pehárcz pedig a ragyát és az esre

der

jelölte meg. Bretschneider és Pehárcz
a meszezést és általában az óvszereket haszontalanoknak mondották.
Zsarolányi Márton Ferenc csak azért nem vetette el
ezeket az óvszereket, mert alkalmasaknak tartotta a szipolyok
pusztítására. Gróf Szapáry József pedig védelmére kelt a
meszezésnek.
A következ években folytatódik az üszög-vita.
Pehárcz 1842-ben a túltrágyázást jelölte meg az üszög

következ napfényt

okául.

Bretschneider

1843-ban újból megersítette az üszögrl
véleményét. Hivatkozva tapasztalataii'a, kijelentette,
hogy „ama magasztalt óvószereket" ilyeneknek el nem ismeri, azokat eddig sem használta és ezután sem fogja soha használni, minthogy a „maga idejében történt sekély vetést még mindenkor a
legjobb óvószernek tapasztalta az üszög ellen." Most már tudta
ugyan, hogy az üszög gomba, de ezt a körülményt is saját elméletének igazolásául tekintette, mert hiszen a gomba is csak ott
fejldik, ahol sötétség és nedvesség van, tehát a mély szántásban
kifejldhetik, ellenben a sekély szántásban nem.
hangoztatott

Botanikai Közlemények. 1

—

ü.

füzet.

2
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Bretschneider pártjához tartozott P r i b i 1 a Pál, aki 1844-ben
hogy minél könnyebben jut a búza a szabadba, annál
kevésbé lesz üszögös. Nem tartotta tanácsosnak a búza elvetését
azt

írta,

tengeri

vagy

burgonya után.

A

pali

jobbágyok

is

tudták,

hogy a

kukoricaföld üszögöt terem.

Ellenben Gábor Ferenc, 1843-ban Bretschneider
véleménye ellen szólalt fel, mondván, hogy Lovrin vidékén „az
oláhok és rácok sekélyen szántanak, alig 3
4 hüvely knyire karcolják fel földjeiket, búzájuk mégis üszögös. Ellenben a szorgalmatos
németek 6 8 hüvelyk mélyen szántott földjeiben csak igen-igen
ritkán mutatkozik üszög, mert ezek halálos véteknek tartanák, ha
magjaikat meg ne válasszák és óvszereket ne használjanak."
maga
12 éve meszezi a búzát és üszögje sohasem volt. Ajánlotta tehát
a mély szántást, a vetmag megválogatását és meszezését.

—

—

Kapitány Sándor

( 1

Ugyancsak Bretschneider

843.)

is

a mély szántás híve.

Pehárcz ellen szólalt fel
Gazdasági Fiókegyesület
tagja, aki az üszög okát csak úgy vélte megtalálhatónak, ha vegytani úton megvizsgálnák az egészséges búzaszem és az üszög alkatrészeit. Ajánlotta az óvószerek használatát.
Zsarolányi Márton Ferenc szipoly-elméletének is voltak hívei.
Ezek közé tartozott Sibrik Bálint, aki 1842-ben azt írta, hogy
35 40°-nyi fölmelegítéssel a szipolyokat el lehetne pusztítani.
A „Magyar Gazda" szerkesztje megjegyezte, hogy a tudományos
gazdák legnagyobb része méltán alaptalannak tekinti az üszögnek

Taschler Ferenc

is,

és egyúttal

a szombathelyi

—

szipolyoktól való származását.

Ezen

ellenére is, jó késn, még 1846-ban is
védelmezje: Simonchich György, aki a
szipoly-elméletet figyelemre méltónak találta. Szerinte a levegben
„puszta szemmel ki nem vehet, számtalan lebegenyek (robarok.
insecta) szállonganak, amelyek az eléggé ki nem szárított magban
átalakulás útján mint zsizsikek fejldnek ki. Ezek, lehet, hogy
szipolyokká alakulnak át, amelyeknek üszögöt létrehozó tulajdonságát kellene megfejteni." A pácoló-szereket jóknak mondotta,,
mert kiszárítják a magot és ezzel elveszik a „robarok" kifejldé-

figyelmeztetés

akadt Mártonnak

sének

létfeltételeit.

A

Pehárcz-féle túltrágyázási elméletnek gyorsan akadt ellenzje. Gaál Dániel 1842-ben azt írta, hogy a trágya nem okozza
az üszögöt, legfeljebb elsegíti. Ezt onnan tudja, mert Hódmezvásárhely határában „az 1386 úrbéres teleknek jó, ha egy századrésze kap hébe-hóba valami kis trágyát", és mégis, vannak esztendk, amikor a határt ellepi az üszög. Ajánlotta a meszezést, mert
10 esztendeje meszezi a vetmagot és sohasem volt üszögje, pedig
a magot nem is válogatta ki.
Hogy a közönséget az üszög természete fell való vélekedésében, a hamis elméletek mennyire félrevezették, mutatja F. F. esete,
aki a „Magyar Gazda" 1844 évfolyamában az üszögrl szokatlanul
helyes cikket írt s akinek cikkét a szerkesztség mégis éles hangon
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F. F. (kár, hogy teljes nevét nem ismerjük) nagyítóüvegvizsgálta az üszögöt, amelyet élsdi, nedvszívó, önálló növénynek jelentett ki. Megállapította, hogy üszögös gabonából megint
csak üszögös gabona lesz. Az üszögöt azonban a meszes víz elöli.
elítélte.

gel

is

földben tavaly üszögös búza volt, ha abba ez idén bár a
legegészségesebb magot is veti el, ismét üszögös vetés fog teremni.
Az üszög a saját magvából szaporodik. A nedves föld és a sok
es nem eredeti oka az üszögnek, hanem csak elösegítöje kifejlLátnivaló, hogy F. F. ezen megállapításaival messze
désének.
volt az egyetlen, aki helyes
kimagaslik magyar gazdatársai fölé.
nyomon járt és tisztán látott. Es mégis a szerkesztség F. F. cikengedjen meg
kéhez a következ megjegyzést fzte: „E cikk
egyébiránt
minden pontjaira nézve mer paradoxon
közl úr
becses kívánságára közöljük azt." Vájjon megérte-e F. F. tudásá-

Amely

—

—

;

nak diadalát?

A vetmag pácolása ebben az idszakban már általános volt.
találunk rece^iteket és pácogazdasági szaklapokban elég
lási eljárások leírását. így például Kapitány Sándor (1843.)
több éven át jó sikerrel használta a következ keveréket 1 font
kékk és V2 font konyhasó oldata 10 itce vízben. Elegend 10
pozsonyi mér meglocsolására. A locsolás este történjék, másnap
pedig a mag elvetése.

srn

A

:

Lánczi Lánczy József,
1844-ben, 11 évi tapasztalata alapján

Abaúj vármegye
ajánlotta

táblabírája

Horn Ferenc,

Abaúj vármegye forvosának következ óvszerét Arsenici rubri dr. I,
sulfat cupri dr. VII, azaz 1 nehezék vörös arzenikum és 7 nehezék
kékgálic porrázúzott állapotban egy marék ksóval keverend össze
és 8 itce tiszta vízben feloldandó. Ezt a folyadékot 2 pozsonyi
mér búzára kell önteni, a búzát kézben jól összedörzsölni, hogy
a folyadék minden egyes szemet érjen. 24 órai állás után a mag
elvetend. Lánczy ellenrz-kísérleteket is tett, amelyek igazolták
:

a szer jóságát

Méhely János,
tapasztalata után a

veres büdöskö (sulphuris
forralandó. Kell,

hanusfalvai tiszttartó 1844-ben több évi
ajánlotta: 5 lat kékk, 1 lat
rubri) és 1 lat konyhasó 10 itce vízben

következ pácot

hogy a folyadék minden szemet

érjen.

Anyarozs (Claviceps purpurea).

Mitterpacher

(1777.) az anyarozsot claous-nak, magyanem ismerte. Azt azonban tudta,
veszedelmes, halállal végzd, görcsös bántal-

rul kelés-nék nevezte. Természetét

hogy az anyarozs
makat okoz.

Nagyváthy János (1791.) az anyarozsot Jcdés-nek és
hábá-nak nevezte. Ugy látszik hajlandó volt hitelt adni a külföldi
kutatóknak (N e e d h a m, gróf G i n a n n i, F o n t a n a), akik
állati eredetnek mondották az anyarozsot. Orvosságot nem ismert
ellene, mert az azt okozó „bogárkák rettent kitsinyek".
2*
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Pankl Máté (1797.) az anyarozsot vad ro,es-nak nevezte.Kováts Antal (1809.) hosszasabban foglalkozik az anya-

A

tenyésztmelyet következetesen „rosanya"-nak nevez.
szervek megromlásából származónak mondja. Épen úgy keletkezik,

rozzsal,

Már ebbl

látnivaló,

bogy Kováts

sem az anyarozs, sem a bábaszilva természetét nem

ismerte, amit

mint a

szilva

„birtokája".

is

azonban hibájául nem lehet felróni, hiszen az ö korában e két
betegség lényege még nem volt felderítve. Az anyarozsot sem jónak, sem mérgesnek nem tartja. Felemlíti, hogy babonás orvosságnak is használják. Orvosi szempontból is foglalkozik az anyarozsokozta görcsös betegséggel (rapbania, Kriebelkrankheit), mely
1808-ban „ Fogaras-földön " ártott. Ez a „járovány betegség igen
tsudálatos s rettent volt (elég babirkáló, babráló), az úgynevezett

érzin

bajaival járt, járt görtsel, reszketéssel, fulladással, ájulások-

de halál nem igen történt". Végül azonban azt köhogy ezen járványnak nem az anyarozs lehetett az oka,
„mert itt majd mind búzakenyeret esznek".
Nagyváthy János „ Magyar Practicus Gazda" (1824.)
c.
müvében ezeket írta: „A Bába vagy Kelés ellen a rozsban
semmit se tudok egyebet, hanem hogy 1816-ban, mind az szi,
mind a tavaszi rozsban bven volt; eleget megettünk belle, de
semmi nyavalya következést nem tapasztaltam általa mint valaha
kal

stb.

stb.,

vetkezteti,

;

a Francia orvosok állították".

Két évtized múlva egy névtelen szerz a „Magyar Gazda"
1843-ik évfolyamába cikket írt az anyarozsról, melyet a gombákhoz tartozó betegségnek mondott. Szerinte ez a betegség nem
ragadós és nem is örökldik át. Ellene semmit sem lehet tenni,
mert nincs módunkban a rozs megtermékenyítésének akadályait
elhárítani, már pedig az anyarozs hihetleg a meg nem termékeazaz a term cukorféle nedveinyített csírának kóros elfajulása
következtében jön létre.
nek erjedése

—

—

betegségei" c. munkának jeles, névtelen szeranyarozsot tökéletlen termésképzésnek mondta.
állománya hólyagocskákból áll, de ezek nem keményít-

„A növények
zje, 1843-ban az

A mag
szemcsék.

A

burgonya betegségei.

A burgonya betegségérl az els közlést 1843-ban találjuk
a „Magyar Gazda" III. évfolyamának 1. felében, a 749. oldalon
(tévesen
389.). Hírt adnak e sorok arról, hogy a Magyar Gazdasági Egyesület földmívelési szakosztálya 1843 május 29-én tartott
ülésén medárdvásári vitatkozásul több kérdést vetett fel. Az egyik
kérdés a következ volt: „Vannak-e nyomai hazánkban a külföldön annyira terjed bm'gonyabetegségeknek, névszerint a száraz
rothadásnak ?"
„A kérdés megnyugtató választ nyert, mert a jelenlevk
közül hazánkban a burgonyának ezen betegségét nem ismerik,
hacsak azon megromlása a burgonyának ide nem számítható, mely
:

"

,
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a meg nem érés következtében sszel összefanyarodáösal kezddvén,
rothadással végzdik.
Még ugyanabban az évben közli a „Magyar Gazda" Stieber
Ferdinánd hbéri képviselnek (Andricliaa) „A burgonya száraz
rothadásáról " írt cikkét, melyben a betegség okául a burgonyának
hiba az volt, hogy a
célszertlen elraktározását mondotta.
burgonyakupacokba leveg nem jutott, a burgonya ezért felmelegedett és rothadásnak indult. Ennek megakadályozása céljából a

A

kupacot szalmával letakarja és a kupac közepébe deszkákbi összerótt négyszögletes csövet mélyesztett,

melyen át a leveg bejuthat
nem új, mert Heintel

a burgonya közé. Stieber szerint ez a betegség
lovag már 1812-ben, Bécsben megfigyelte.
1844. és 1845. években eredeti magyar

megfigyelések

jelentek meg. Csapó Dániel és Péterffy J
szerzk különféle nézeteit közölték a burgonya

nem

z s e f külföldi

száraz

rotha-

dásáról.

Eötvös Tamás

1846-ban

ból azt következtette,
tegség.

A

gumót

elkülönítette

bajnak

(Vásárosnamény) tapasztalatai-

hogy a burgonyavész oka nem különös be-

azonnal

elejét

vette,

mihelyt

a

rothadt

anya-

a többitl. Azt tanácsolta, hogy a burgonyát
fel.
Még ennél is felületesebb V l-nek cikke,
Gazda" 1847. évfolyamának 1. felében jelent

—

magról frissítsék
mely a „Magyar
meg. Nevetségessé akarja tenni azokat, akik a burgonya betegségének okát valamely gombában találták s ez ellen a meszes

„Ennek

ol vasásásakor

—

írta a
mese, ki a holdban egy
nagy állatot látottnak hirdete j messzelátó csövével, a legközelebbi vizsgálat után pedig kisült, hogy azon holdvilági alak nem
burgonyavészt rémegyéb volt, egy a látcsbe csukott egérnél."
képnek, haszontalan félelemnek jelentette ki. Orvoslásul a burgonyaszüretnek idejében való megtartását ajánlotta.
amikor Török János, már
Ilyen komolytalanul írt V
1,
1846-ban azt írta,^ liogy ez évben tán egész országban nincs egészséges burgonya És egy másik gazda, Vályi, a „Magyar Gazda"
1847. évi VII. évf. 1. felében a haszontalan félelmet okozó rémképrl azt írta, hogy 1846-ban, „mindjárt a betakarítás után hallatszott a jajszó!" A betegség okát nem ismerte. Védekezésül az
ép magról való szaporítást, a vetburgonya megválogatását és a
burgonyaszárak lehomlítását ajánlotta. Simon Vince tanár is
(1847.) a magról való szaporítást ajánlotta. Cikkének címe: „Ha
akarod tenn javadat, magról szerezd burgonyádat." Leírta a magról való szaporítás módját. Kénytelen azonban bevallani, hogy a
magról szaporított burgonya sem ment egészen a „ vészfoltoktól"
a rothadástól. Szükséges, hogy a mag is egészséges burgonya
gumóból lett növényrl származzon. Hazánkban 1846-ban jelentkezett a burgonyavész.
Vidliczkay 1847-ben a burgonyavész okát a mostoha

vízbe való

áztatást

tanácsolták.

cikkíró

eszembe

ötlött a csillagászróli

—

A

—

!

kedveztlen idjárásban

kereste.
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A

burgonyavész terjedése végül is komoly elhatározásra készm. kir. Helytartó Tanácsot, amelynek felszólítására T o g n i o
Lajos, a pesti egyetem orvostanára, 1846- ban Szepes megyébe
utazott, hogy az ott járványosán megjelent burgonyabetegséget
megvizsgálja. A helyszínén és a laboratóriumban végzett tanulmányai alapján írta meg „A Magyarhonban mostanában uralkodó
burgonyabetegség" cím jeles tanulmányát, még pedig olyan lelkiismeretes alapossággal, amely bármely mykológusuak is díszére
tette a

vált volna.*

Kérdés, a burgonyának melyik betegségérl lehet itt szó?
Gondolhatnánk a burgonyavészre is, annál is inkább, mert ez a
betegség abban az idben valóban járványos volt. ^Tognio maga is
írta, hogy a szepesi burgonyabetegség azonos azzal a betegséggel,
amelyik 1843-ban Észak-Amerikában és 1845-töl kezdve Európában járványosán uralkodott; más helyen azt írta, hogy e betegség
okozójául egyesek a Botrytis infestans gombát tekintik, amiben
azonban kételkedett, annál is inkább, mert ezt az állítást már
meg is cáfolták. Késbb azonban mégis csak azoknak lett igazuk,
akik a burgonyavész okozójának a Botrytis infestanst {= Phytophthora inf.) mondották. Toguio idejében azonban a burgonyavész
keletkezésének kérdése még tisztázatlan volt és innen magyarázható munkájának több homályos pontja. Mikor Lcsére megérkezett, akkor a burgonya lombját már elpusztult állapotban találta,
ezért tehát nem is volt módjában a Phytophthorát a levelekben
megtalálni. Tognio azzal is érvelt a Phytophthora ellen, hogy
„a foltos gumókon, ha száraz helyen kitétetnek a szabad légnek,
akár meddig is, semmi élsdi növények nem támadnak". Ez hihet
is, de kérdés,
vájjon uyirkos helyen nem ütött-e volna ki a Phy-

tophthora a burgonyagumón ?
Tognio a szepesi burgonyabetegséget határozottan megkülönböztette az . n. „nedves rothadás "-tói és a „száraz rothadás '"-tói.
Abból a körülménybl, hogy Tognio hangsúlyozottan többször is
említette, hogy a beteg gumóban a rothadásnak elrehaladottabb
fokán is a keményítszemcsék teljesen sértetlenek maradtak, míg
a sejtfalak a betegség 2-ik szakában, amikor a gumó állománya
részint „lágy péppé, részint
genny forma folyadékká változott",
barna rongyokká foszladoztak, azt következtethetjük, hogy a Tognio
vizsgálta betegség baktériumoktól okozott rothadásos betegség volt,
amely betegség a burgonyavésszel egyidben jelent meg Európában.
Baktériumokról Toguio nem szólhatott, mert a beteg burgonya
baktériumait csak jóval késbb fedezték fel. Azt azonban már
tudta, hogy a rothadásba jutott gumóba a mikroszkopikus gombáknak egész serege szokta magát befészkelni. Ezeket nem is tartotta a betegség okozóinak, csak kísérinek.

sr

1

T o gni

L

aj

s

„A MagyarhouLan mostanában uralkodó

:

bur-

gonyabetegség." Pest, 1847.

Rapaics Raym.

:

„Egy régi magyar növényorvosi monographia."

Gazdasági Lapok. 1914 márc.
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Igen érdekes az a fejezet, amelyben a burgonya betegségé„gerjeszt okai"-r(51 elmélkedik. Sorra bírálta itt az ismert
feltevéseket s azokat mind elvetette. Semmi biztos okát nem ismervén, szintén kijelentette, hogy „sokkal helyesebb tudatlanságunkat
a baj forrására nézve nyilván beismerni és becsületesen megvallani,
írta továbbá
mintha a
mint meséket költeni". „Úgy látszik
természet törvényszerüleg titkolná el a nagy járványok okait,
melyek által az életmüves testek bizonyos fajainak periodikus romlásán törekszik, mely kétségkívül szükséges a természeti lények
közötti súlyegyen fenntartására." Tognio idejében még senki sem
sejtette, hogy a közeljövben Pasteur és Koch nagy jelentség
felfedezései a járványok misztikus természetét is érthetvé fogják tenni.
Tognio munkájának nagy érdeme, hogy igen hasznos tanácsokat adott a gazdaközönségnek. Ezek a tanácsok még ma is
helyesek: 1. „a jöv évben, fleg szegény por népünk leginkább
vörös burgonyát termesszen". Ennek a tanácsnak alapja az a megfigyelés, hogy a vörös burgonyának vastag a héja és ezért nehezebben fertzdik meg. 2. „A jöv termesztés végett jó gumókat
szerezzünk." 3. „A jöv évi burgonyatermesztésre olly föld válasz-és utolsóeltti évben burgonya nem
tassék, melyen az utolsó
termett s mellynek vagy éppen semmi, vagy csak kevés trágyára
van szüksége. A föld legyen könny, kissé homokos, szárazabb és
kissé lejts." 4. Juh- és lótrágya helyett régibb ökörtrágyát kell
sziksót, fahamut,
használni. 5. Ajánlatos a talajba alkaliákat tenni
vagy sziki növények hamuját. Fel is sorolta a nálunk gyakoribb
sziki növényeket. 6. Feldarabolt gumót nem szabad ültetni. 7. A gumókat egymástól nagyobb távolságra kell elültetni. 8. A magról
való termesztés céltalan.
már megbetegedett, de még el nem rothadt gumó megmentése érdekében ajánlotta, hogy a gumókat szells helyen rakják
el, mert a rothadást meg lehet akasztani, ha a burgonyát ki tudjuk

nek

—

—

:

A

szárítani.

Tognio vizsgálatainak eredményeirl Török Jáno s-uak már
1846-ban volt tudomása és azokat Kolozsvárott, a „Természetbarát"
1846. évi kötetében ismertette
fejezte be:

is.

Ismertetését ezekkel a szavakkal

„Legyen Tognionak ezért hála és dicsség!"

A

dinnye betegségei.

Vörös József

1839-ben a sárgadinnye termesztésérl írván
VI. 60.), a dinnyének 14-féle ellenségét
Ezek elseje a ragya és utolsója a tolvaj. Közbül esik

(Gazdasági Tudósítások
sorolta

a hség,

fel.

a zápor,

semmit sem

az

egér,

a

hangya,

az eb

stb.

lehet tenni, mert az a napsütésben

A

lees

ragya ellen

estl

szár-

mazik.

A

dinnye gombaokozta

lettek ismeretessé.

betegségei csak néhány évtized eltt
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szölö betegségei.

Nagyváthy János

1791-ben a

„szlk

nyavalyájiról"

írván, csak az idjárás- és az állatok-okozta bajokról szólt.

még

Gorabaokozta betegségrl elsízben Bugát Pál tett említést,
pedig 1853-ban Magyar Tudományos Akadémia ülésén, amikor

segítségével bemutatta a szl oi(ÍMí;;i-betegségét. ^
Oiditim Tuckeri-i „szol vész "-nek nevezte. Azt jósolta, hogy „e baj
nálunk még sem lesz olly iszonyatos, mint a mikép mai nap általánosan gondoltatik".
is

mikroszkóp

Az

Ugyanerrl a betegségrl
és Borászati Közieményeli

I.

írt

egy névtelen szerz a SzóXszeti

évfolyamában, 1857-ben. Miután röviden

ismertette e betegség történetét, áttér az orvoslás módjaira.

Három

eljárást közöl:

A

1.

penészfoltot le

kell törülni.

Ez az

eljárás

sikeres,

de

költséges.
2. Ismerteti Vulkán Ferenc orvos eljárását, melyet az
akkori hatóságok is pártoltak. Ez az eljárás abban állott, hogy a
szl beteg részeit az asztalosenyv oldatával kell áztatni.
3. Az angol eljárás, melyet a franciák is a legsikeresebbnek
találtak
a kén virág-porral való behintés. A névtelen szerz a betegség leküzdése érdekében sürgeti „a rendri eljárásnak és általános
községi intézkedéseknek életbe léptetését".
A betegség okozója az Oidium Tucheri, egy élsköd növény,
melyet „szlökosz"-nak is nevez.
Divald Kornél úr szívessége folytán alkalmam nyílt, iiogy
:

egy hivatalos, németnyelv rendeletet

lássak,

mely

dr.

Vulkán

Ferenc

eppaui (Tirol) orvos eljárását ismerteti. Ezt a rendeletet
a kassai kereskedelmi és iparkamara elnöke adta ki 1855 július
4-én. Kéri a hatóságot, hogy ezt az eljárást sürgsen közöljék a
szlbirtokosokkal, hogy azok a betegség megjelenésekor az eljárást
azonnal foganatosítsák és az eredményrl október hó közepéig
értesítsék a kamarát.
rendelet részletesen ismerteti dr. V u 1 k a n F e r e n c elszer, amelyet Vulkán
járását és annak sikeres eredményét.
használt, közönséges asztalosenyv, melybl 2 ''2 fontot kell 40 pint
vízben feloldani. A beteg szlt be kell mártani ebbe a folvadékba.
kedvez eredmény már 48 óra múlva jelentkezik a beteg bogyók
fényes zöldszínüek lesznek.
Ebbl a rendeletbl tudjuk meg azt is, hogy dr. Vulkán
eljárásának alapja az a gondolat, hogy növényi élsködk állati

A

A

A

:

anyagokon meg nem élnek.

Gyümölcsfélék betegségei.

Lippay János, Nagyváthy János, Fejér Elek,
és a „Növények betegségei" cím munka ismeretlen

Kún Tamás
1

Bugát Pál: A

sít. I8Ö0. 255. old. és Uj

Magyar Tudományos Akadémia. ÉrteMagyar Múzeum 1853. III. évf., II. köt. 406.

szölökórról.

A NÖVÉNYEK GOMBAOKOZTA BETEGSÉGEIKOL

25

szerzje a fák betegségei sorában a gombaokozta bajokról nem
emlékeztek meg. Egyedül Kovát s Antal „Utasítás a Fák Betegségeirl" cím munkájában (1809.) akadmik három olyan gombaokozta betegségre, melyet a szerz fás növényrl említ. Ezek a

következk

:

a sóskacserje rozsdája, amelyrl már szólottunk a lisritlisztharmatot
o v á t s lisztesség-nek nevezi
;

harmat és a háhasdlm.

A

K

Szerinte a lisztességet különböz okok hozzák
nevezetesen: a gubacsiegyek (Kováts könyvében: „bugalegyek", Cynips) brük vedlésével; tetük és bogarak petéik lerakásával és végül különböz szín penészek, mely utóbbiak a gombákhoz
tartoznak. A lisztesség ellen való védekezési eljárást Kováts a
következ szavakkal írja le: „Akár melyiktl legyen a fejérség, le
kell takarítani, mosni, vizes posztóval ledörgölni azt, seperd le jól
tollúval, öntözd is meg". Most már tudjuk, hogy a lisztharmatot
az Erysibaceae-családba tartozó gombák okozzák, melyeknek kétféle
szaporító sejtjeik vannak: oidium-konidiumok és ascospórák. Elbbieknek mérhetetlen nagy száma teszi a levelek felületét lisztessé.
Az állati szervezetek levedlett breit és lerakott petéit nem sorozzuk
a lisztharmat-betegségek sorába. A -lisztharmat ellen kénporozással
szoktunk sikeresen védekezni.
A bábassilvát „birtoka" néven említi. Kováts szerint oka
a rossz párosodás. „Nints mag s lélek benne, tsak úgy n, mint
birtokát eszik a gyermekek, nyalánk asszonyok."
az üszög.
Ennyi az egész, amit a bábaszilváról mond. Zsarolányi
Márton Ferenc 1841-ben pedig azt íi-ta a gabonaüszögröl és
anyarozsról szóló cikkében, hogy a „bábaszilva" ugyanaz a szilvafán, mint a mi a kemény üszög a búzán és az anyarozs a rozskalászon. Okozójának a férgek furdalását mondotta, melynek folytán „A nedvesség hibásan ömlik ki". Most már tudjuk, hogy a
szilva gyümölcsének ezt a feltn eltorzulását a Taphria priini
(Albigo, Mehlthau).
létre,

A

gomba

okozza.

Látjuk ezekbl az adatokból, hogy a régi gazdatársadalmat
általában kevés gombabetegség foglalkoztatta. Az érdekldés közép-

—

az üszög állott, különösen az 1838
1846. években;
1846-ban a figyelem a burgonya betegségeire irányult. Láthatjuk
azonban azt is, hogy a gombaokozta betegségek lényegét általában

pontjában

nem

ismerték.

Vájjon mi lehetett az oka annak, hogy annyi naivság és
tudománytalanság harapódzott el abban a korszakban, amelyet az
irodalomtörténet reformkornak és a magyar romanticismus korának nevez?
A magyar nemzet önállósága ebben az idben nem volt él
valóság. A bécsi elnyomási törekvések ellen az országgylésen és
az irodalomban nehéz harcok folytak. A tudományok terén is élénk
munka indult meg de sajnos, tudósainknak óriási nehézségekkel
kellett küzdeniök. Nem volt elegend fiskolánk
a meglevk nem
;

;
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voltak jól felszerelve; a közönség nem volt fogékony a tudomány
tudósok németül és latinul taníkérdései és eredményei iránt.
tottak és nagyrészt úgy is írtak. Tudományuk idegen maradt a
magyarság szemében.
Egyetlen egyetemünkön, a budain, melyet késbb Pestre
helyeztek át, a mezgazdaságtant 1800 körül Mitterpach.er

A

Lajos (1734 — 1814.) jezsuitaatya tanította. Rumy elbb idézett
müvébl tájékozódást nyerhetünk arról, hogy mi képen gondolkozott
ez az érdemes tudós egyetemi tanár az üszögrl.
szerint az üszög

akkor

keletkezik,

ha az

elvetett

Mitterpaeher
mag

a föld üre-

rothadásnak indul. Ezért ajánlotta, hogy az
elvetett magot nehéz hengerrel a földbe nyomják. Ennél is különösebb Mitterpache r-nek az az állítása, hogy a pöfeteggomba
porával behintett búzaszembl üszögös búza lesz.
ezt nem
gecskéibe

kerül

s

ott

Rumy

hitte

el.

—

Mitterpaeher rendtársa, Pankl Máté (1740 1798.)
ugyanebben az idben a pozsonyi akadémián tanította a mezgazdaságtant. Jelents munkája: „Compendium oeconomiae ruralis"
négy kiadást ért meg 1790 1810. években. Ez a mü a növények
gombaokozta betegségeire vonatkozólag újabb gondolatokat nem
tartalmaz. A szerz Mitterpachert követte, akinek munkájából

—

majdnem

szóról szóra vett át terjedelmesebb szövegrészeket

is.

Hogy ennek

a két latinul író szerznek milyen hatása volt
a magyar gazdaság fejldésében, azt kutassák azok, akik a gazdasági tudományok egész területének történetével foglalkoznak. Annyi
bizonyos, hogy Nagyváthy János „A szorgalmatos Mezei
Gazda" cím munkájának bevezetésében nagyon dicsérte Mitterpachert. Eladásait „szájjából

gyönyörséggel hallgatta". Bevallotta,

hogy

„kiváltképen
nagy haszonnal élt Tekintetes Tisztelend
Mitterpaeher Lajos uramnak a Mezei gazdaság megbetsülhetetlen
Királyi Tanítójának mind kinyomtatott könyvével, mind a közönséges Tanítások alkalmatosságával tett Jegyzéseivel".
65 év múlva azonban Ploetz Adolf, aki a „Magyar
Gazda" 1842. évfolyamának 1. felében „Gazdasági irodalmunk
jelesbjei" cím igen becses, rövid biográfiákat közölt, Mitter-

müveirl hvösebben nyilatkozott. M i 1 1 e rezt írta: „gazdasági munkáinak érdeme mindössze is
csak a szorgalmatos compilatio s bizonyos, hogy Mitterpaeher
és Pankl munkáikban
több diák-nyelv- csín, mint gyakorlati

paeher

és

Pankl

pacher-röl

nézet van".

Mitterpaeher és Pankl idejében az ország egyetlen
gazdasági fiskoláján, a keszthelyi Georgiconban, a kitn tehetség és sokoldalú kisszántói Pethe Ferenc tanította a
mezgazdaságtant, akinek az üszögrl való vélekedésérl már
megemlékeztem. Nyughatatlan természete miatt két évnél tovább
nem tudott Keszthelyen maradni. A mezgazdasággal azonban
elméletileg és gyakorlatilag is tovább foglalkozott. Utódai közül
volt a legkiválóbb.
az ö eladásait jegyzetbe is

Rumy

Rumy

;
:
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foglalta. Ezt kell sejtenünk Zsarolányi Márton Ferencnek a kalász-szipolyokról írt cikkének ama soraiból, melyben utal
kéziratának 370. §-ára, amelyik az üszög származásáról
szól.
itt a következképen nyilatkozott:
az üszög származása ezideig nagyon bizonytalan és valószínleg több okból ered
„úgy látszik azonban, Hogy leginkább a megfertztetett és a nedvességtl megrontott mag, részint a búza megtermésére alkalmatlan, a nagyon nedves, az éretlen trágyával trágyázott föld, részint
a bvlza virágzáskori hideg esk és ködök okozzák azt". Ezeken
kívül felsorolt más okokat is, úgy mint az ezidei magot, a satnya
magot; a szántóföld gödröcskéibe került magokból kikelt penészed

Rumy
Rumy

:

és rothadó csírát;

a

—

séges földmívelk"
hisznek mély szántás

kési

vetést;

Rumy

az

szerint

—

magot.

éretlen

még

a

A

„közön-

következ okokban

lágy boronálás
„ sokan még bizonyos napokívánnak vetni az üszög eltávoztatására". Ehhez az utolsó
ponthoz Rumy hozzáfzte, hogy „Boldogok az együgyek!"
Hogy Rumynak már volt tudomása a külföldi mykológusok
kutatásairól is, azt már hangsúlyoztam. Hogy ezt a Georgiconban
tanította is, arról Zsarolányi Márton Ferenc cikkébl
értesülünk, ahonnan idézem R u m y kéziratának következ sorait
„A legújabb írók szerint az üszög gombafaj, de nem merik határozottan kimondani, k-e mint gombák okai a betegségnek, vagy
pedig a betegség által hozatnak létre. Bauer Ferenc angol gazda
azt állítja, hogy
be is ótotta ez üszögöt a búzába s az meg:

kon

;

;

is

fogamzott."

A gróf Festetics György

alapította

nagyszer mez-

gazdasági fiskola a szabadságharc els évében megsznt.
Az a mezgazdasági és ipariskola pedig, melyet T e s s e d i k
Sámuel ev. lelkész, a tudományosan képzett gazda fanatikus hittel,
bámulatos tettervel és nagy áldozatkészséggel Magyarország gazdaságának és iparának fejlesztése érdekében. Szarvason, 1779-beu
alapított, nagyszer sikerei ellenére is, a kortársak közönyössége,
st rosszakarata miatt, 17 évi mködés után megsznt. Ez volt

Magyarország els mezgazdasági és ipari iskolája. Tessedik-nek
sok keserves csalódása után megvolt az az elégtétele, hogy gróf
Festetics György, akkor, amikor 1 7 9 7-ben a keszthelyi
Georgicont alapította, sokszor fordult hozzá tanácsért. Jól sejtette
tehát Tessedik, hogy az a mag, melyet oly örömmel és sok reménynyel vetett el, életre fog kelni. „Ez a mag
írta Tessedik
egy neki kedveztlen éghajlatból, kedvezbb éghajlatra átültetve,

—

—

talán ép olyan jól fog kikelni és nemesebb növényt kifejleszteni,
mint az a rajnai szlvessz, mely Németországban ugyan ecetes
bort terem, de a Jóreménység fokán nektárt érlel." Az alföldi klíma

nem

kedvezett Tessedik intézetének, de a dunántúli klíma új életre
Georgicon alakjában. Aki elolvasta Tessedik munkáit és
azokból megismerte okos, messzire látó terveit, az nem niondhat
mást, mint azt, hogy örök kár, hogy a szarvasi intézet nem maradhatott fenn. Tessedik tipusa azoknak a magyar tehetségeknek, akik
keltette a

";
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szerencsésebb viszonyok közt messze földre kiható áldásos tevékenységet tudtak volna kifejteni, míg így a sivár, közömbös társadalom-

mal

folytatott

harcban megörlödtek.

A

botanikai tudományokban a vezet szerepet a pesti egyetem nyerte el. Különösen Sadler József egyetemi tanárról kell
megemlékeznem, mert ö már teljesen átvette a külföldi mykológusok kutatásainak eredményeit. Tevékenysége ugyan els sorban a
virágos növények mezején volt elsrangú, de el kell ismernünk,

hogy a mikroszkopikus növényeket sem hanyagolta el. iparkodott
a tudomány színvonalán maradni. Ennek igazolásául felemlítem,
hogy a „Magyar Plánták Szárított Gyjteményé "-be már néhány
élsköd gombát is felvett és az ezen gyjteményéhez írott „ Magyarázat "-ában részletes felvilágosítást nyújtott az üszög természetérl is (1824.). Ezek a magyarázatok korának tudását tükröztetik
vissza. Sadler elfogadta F r i e s E 1 i a s-nak, a világhír mykolóakit barátjának mondott (VIII. köt. 13. old.)
gusnak
álláspontját. Ugyanezen „Magyarázat "-ok V. kötetének 13-ik oldalán
iegyzet alakjában megokolta, hogy miért adja ki a „Plánták Szárított
Gyjteményében" a virágtalan növényeket is; mert: a kryptogam
„növevényeknek az esméretére a gazdáskodónak elkerülhetetlen
szüksége vagyon", fként azért, „mivel ket, mint a növevények
betegségeinek szleményjeit úgy kell tekinteni, mint persenéseket
már pedig a növevények betegségeinek és ezek szüleményjeinek
tsak ugyan illetni kell minden mezei gazdát." ígérte, hogy a
gazdáknak magyar nyelven idszakonként „ Vezérlés "-t fog kiadni
a „lopvansz növevényeknek" a megvizsgálására vonatkozólag. Bár
megtette volna! Akkor nem tévelyegtek volna gazdáink oly soká
olyan útvesztkön, amelyeken útmutatás nélkül nem tudtak eligazodni.
Sadler tanártársának, Tognio L aj o s-nak a növénypathológia terén szerzett érdemeirl a burgonyabetegségek során már

—

—

szóltam.

A XVIII. század végén és a XIX. század elején lelkes magyar
tudós gazdák megpróbálkoztak magyarnyelv gazdasági folyóii'atok
szerkesztésével és kiadásával is, de sajnos, ezeket a közönség nem
pártolta

eléggé.

A

német mezgazdasági munkáknak nagyobb ke-

letjük volt.

A növényvédelem országos szervezésérl szó sem esett. Gróf
Szapáry József értekezvén „ A mezgazda képeztetésérl
(Gazdasági
a

Tudósítások, 1840, IV, XII,

71—89.

oldal),

tudományoknak egész sorát: növénytant, természettant,

mtant

felsorolta
állattant,

számtant, mértant, a gazdasági építés tudományát és jogtant, mint olyanokat, melyeket tanítani kell, de egy
szóval sem említi a növényvédelmet.

A

(technológia),

szólalt

következ gyászos korszak telmagyar tudományt s az csak a 60-as években
Ekkor Hazslinszky Frigyes, Kalch-

szabadságharc és az utána

jesen elnémította a

meg

ismét.

!
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brenner Károly, müggenburgi Schulzer Istvánba
magyar mykolgia

hatalmas

triumvirátusa,

lendülettel

elre

vitte

a magyarországi mikroszkopikus gombák ismeretét, s az ö hatásuk
következtében, fképen Linhart György-nek, a magyaróvári
gazdasági akadémia tanárának buzgó és sikeres munkálkodása révén
fejldött a magyar növénybetegségek ismerete mai állásáig.

Végére érve munkámnak, be kell vallanom, hogy az az idamellyel dolgozatomban foglalkoztam, gazdagabb idevágó
irodalmat hagyott reánk, mint amilyent vártam. Az irodalmi adatok
összegyjtése elég gondot okozott. Kedves kötelességemet teljesítem,
amikor ehelyütt is köszönetemet fejezem ki dr. Mágocsy-D ietz
S á u d r egyet. ny. r. tanár és dr. Gombocz Endre fiskolai
tanár és egyetemi m.-tanár uraknak elzékenységükért, amellyel
néhány irodalmi forrásra hívták fel figyelmemet. Mindazonáltal
bizonyosnak tartom, hogy gondos utánjárásom és megnevezett szaktársaim segítsége dacára is, az irodalmi kútforrások némelyike
szak,

dolsrozatomból kimaradt.
Hálás köszönettel fogadnék minden
sebb pótlást
^
*
*

idevonatkozó

lényege-

'

A

következ jegyzék magában foglalja a magyar ü-odalom ama müveit
amelyekbl dolgozatom megírásához adatokat merítettem.
Anonymus: A búzának és egyéb vetéseknek ellenségeik. (Mindenes Gyjtemény. Komárom, 17ítO. IV. negyed.)

és cikkeit,

Anonymus: A

növények betegségeirl. (Magyar Gazda. 1843.
591—598.; 692—096.; 715—718.; 73'2— 734.; 774— 778. [téves lapszámozással: 414— 418].; III. 2. fele. 1028—1034.; 1047—1050.; 1063— 1069.

III.

1.

fele.

i

1090—1101.)

Anonymns: A
mények,

I.

szlöbetegségrl.

folyam, Pest, 1857. 317.

Anonymus:

Az oidium

adatok. (Borászati Lapok,

Anonymus:

II.

(Szölszeti

és

Közle-

Borászati

old.)

nev

szlöbetegségre vonatkozó történelmi

füzet. Pest,

1869. 25. old.).

Az anyarozsról. (Magyar Gazda.

1843.

III.

2.

fele.

1335. old.)

Anonymus:

Az üszög való oka. (Gazdasági Tudósítások. 1888.

II.

77. old.)

Anonymus:
(Magyar Gazda. 1843.

Vannak-e nyomai hazánkban a burgonyabetegségnek
III.

Auerhammer

1.

J.

:

fele.

749. old. [téves lapszámozás

:

Értekezés az üszögrl. (Ismei-tetö. 1841. 52.

Balásházj' János: A

háztartás és

mezei

gazdaság.

?

389.]).
old.)

Debrecen.

1838. Két kötet.

Bretschneider Gáspár:
gazdatiszt és egy tanulni
I.

kívánó

Beszélgetés

földmvel

közt.

a

búzaüszögröl

(Magyar Gazda.

egy
1841.

166—175.)

Bretschneider Gáspár: Még
Gazda. 1843.

III.

553—556.)

valami a búzaüszögröl. (Magyar

—
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Bugát

Pál: A

Tud. Akadémiai

szölökórról. (M.

Magyar Múzeum. 1853.
Csapó Dániel: A burgonya
1844. IV. 1. 273—279. old.

225. old. és Új

Deininger: A

G.

III.

évf.,

száraz

II.

Értesít.

1853.

köt., 406. old.)

(Magyar Gazda.

rothadása.

keszthelyi gazdasági iskola évkönyre. 1888.

Der Brand im Getraide, dessen ürsachen und Mittel darwider.
(Siebenbürg. Quartaischrift. II. Jahrg. 2-tes Quartal. Hermannstadt, 1791.
D. F.

:

Endlicher István: Flóra Posoniensis. 1830.
Eötvös Tamás: Tapasztalatok a burgonyavész
Gazda. VI.

fele.

2.

1846.

1427—1428.

Fejér (Felér) Elek: A
Németbl
F

körül.

(Magyar

old.)

plánták nyavalyái. Pest, 1815. 1—79. old.

való fordítás.

h

j

György:

mód

az üszögös búzát hamar és olcsón
749—751. old.)
F. F.
Az üszög magában növény-e, vagy pedig csak más növények
nyavalyája? (Magyar Gazda. 1844. IV. 2. fele. 251—252. old.)
Gaál Dániel: Még egy szó az üszöghöz. (Magyar Gazda. 1842.
II. 1. fele. 669—670. old.)
Gábor Ferenc: Ellentapasztalatok. (Magyar Gazda. 1843. III.
c

i s

e r

megtisztítani. (Magyar Gazda. 1841.

I.

:

1386. old.)

2. fele.

Kanitz Ágost:

Veisuch eiuer Geschichte der un^arischen Botanik.

Halle, 1865.

Kapitány Sándor:
ni.

2.

fele.

Kovács Antal
és a természet

1—158.

Gazdasági hírek Nógrádból. (Magyar Gazda,

1843. 466. old.)
dr.

:

Utasítás a fák betegségeirl, gyógyításairól

munkáiról.

mivoltáról,

2-ik

kiadás.

Marosvásárhely,

1809.

old.

Kun Tamás: Azon ártalmak, fogyatkozások és néhány betegségek,
melyeknek a gyümölcsfák kitétetvék. (Magyar Gazda. 1842. II. 1. fele. 196
204.; 213—217. old.)

—

Lánczi
1.

Lánczy József:

Üszögoi-vosság. (Magyar Gazda. 1844. IV.

fele. 406. old.)

Lippay János: Posoni Kert. 1664—1667. Második kiadás
Lumnitzer István: Flóra Posoniensis. Lipsiae. 1791.
Mágocsy-Dietz Sándor: A szl öbölye és ragyája.
orv. és term. vizsg. munkálatai.

XXX. vándorgylés.

18

9.

566

:

1753.

(Magy.

— 582.)

Magyar Imre, (Ötömösi) Észrevételek Márton József úrnak, a
gabona üszögrl, anyarozsról, kalászokon fellelhet szipolyokról és a zsizsikrl .. beadott értekezésére. (Gazdasági Tudósítások. 1842. V. 47—69.
:

.

Mándy

Péter:

Gazdasági Tudósítások 1839. VII

Búza-üszögrl.

95. old.)

Márton Ferenc

(Zsarolányi)

:

A

gabonaüszögrl, anyarozsról,

a kalászszipolyról és zsizsikrl. Gazdasági Tudósítások. 18S1. V. XVI.

90

114. old.)

Mébely János:
1844. IV.

2. fele.

Búza üszög

s

juhrüh tárgyában. (Magyar Gazda.

760-761.)

Mitterpacher Ludovicus. Elementa
academiarum regni Hungáriáé. Budae, 1777.

rei

rusticae

in

usum

'

—
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mezei gazda. Pest. 1791.

termeszt. Pest. 1824.
Ismét búzaüszög. (Magyar Gazda. 1845. V. 1378

Oroszy Jáoos:
1379. old.)

Pankl Matthaeus: Compendium
Editio

1790.; ed.

I.

Peharcz János:
586—590.

I.

Észrevétel

317—319.

Péterffy József:

Pethe Ferenc:
P
kötet.

I.

1842.

II.

1814.

e t

li

e

Ferenc:

1805. Sopron;

fele.

1.

Pribila
761—762.

s

II.

1.

fele.

czáfolat az üszög ügyében. (Ma-

nézetek a burgonya száraz

Különféle

647—650.

fele.

1.

II.

II.

XXIX.

rotlia-

old.)

„Nemzeti Gazda" folyóirat, 1814

IX. 139. és

I.

Ploetz Adolf:

fele.

1842.

old.)

(Magyar Gazda. 1845. V.

:

(Magyar Gazda.

Búzaüszög.

Peharcz János:

üszögrl

Budae.

ruralis.

old.)

gyar Gazda. 1841.

dásáról.

oeconomiae

1797.; ed. IV. 1810.

Ilf.

— 1818.

A

búza-

33.

Pallérozott mezei gazdaság. 1805

1808-1813. Pozsony;

III.

— 1814.

Három

1814. Bécs.

Gazdasági irodalmunk jelesbjei. (Magyar Gazda.

757—764. old.)
Pál: Utóhang

üszögrl. Magyar Gazda. 1844. IV.

az

2.

old.)

Rapaics Raymund

dr.

Egy

:

régi

magyar növényorvosi mono-

graphia. (Gazdasági Lapok. 1914. márc. 15.)

Rumy Károly György:

Populáres Lehrbuch der Oekonomie.

Wien, 1808.

Sadler József:

Magyarázat

a magyar plánták szárított gyüjte-

ménj^é-hez. Pest. 1824.

Sibrik Bálint: Egy

eszme az üszög-

és zsizsikrl

s

felszólítás

egy próbára. (Magyar Gazda. 1842. II. 1. fele.)
SimonVince: Ha akarod tenn javadat, magról szerezd burgonyádat. (Magyar Gazda. 1847. VII. 1. fele. 093-697. old.)

Simonchicb György:
VI.

1.

fele.

S

190—192.

ti e

Gazda. 1843.

b e

Ferdinánd: A

r

III.

2. fele.

1841.

665—668.

(Magyar Gazda. 1846.

burgonya száraz rotbadásáról. (Magyar

1268. old.)

Szabó István; Még
I.

Zsizsik és üszög.

old.)

egy-két szó a búzaüszögröl. (Magyar Gazda.

old.)

Szapáry József gróf:
az üszög elleni szerekrl.

Észrevétel Bretschneider úr véleményére

(Magyar Gazda. 1841.

I.

Szapáry József gróf: A mezgazda

281. old.)

képeztetéséröl. (Gazdasági

Tudósítások. 1840. IV., XII. 71—89. old.)

Taschler Ferenc:

Adalék a gabonaüszög természete bvebb
2. fele. 805—807. old.)
An das ungarische Publicum. Detaillirte

megvizsgálásához. (Magyar Gazda. 1844. IV.

Tessedik Sámuel:

Erklárung der Ursachen des Entsteheus und EinscUafens des ersten praktischoekonomischen Institutes zu Szarvas. 1798.
-

TognioLajos:A

betegség. Pest, 1847.

Magyarhonban mostanában uralkodó burgonya-

MOESZ

32

G.:

A NÖVÉNYEK GOMBAOKOZTA BETEGSÉGEIRL

Török János: Sürgs

figyelmeztetés a burgonyabetegségre nézve.

(Természetbarát, Kolozsvárott. 1846.

I.

328—3.31. old.)

V á 1 y Burgonyavész. (Magyar Grazda. 1847. VII.
Vidliczkay: Burgonyavész. (Magyar Gazda.
i

810-812.

I.

:

fele.

.561—564. old.)

1847. VII.

1.

fele.

old.)

Vogt József: A

gabonaüszögröl és rozsdáról, mint növénynyava-

lyáról. (Gazdasági Tudósítások. 1840. XI. 34. old.)

Vörös József:

Sárgadinnye-termelés.

(Gazdasági

Tudósítások.

1889. VI. 60. old.)

V — 1: A
427—428.

burgonya" jókor kiásandó. (Magyar Gazda. 1>47. VII.

old.)

1.

fele.

^

(A uöv. szakosztály 1923. évi január hó 10-éu tartott ülésébl.)

Varga Ferenc: A

Succisella- és Succisa-génusz
összehasonlító szövettani vizsgálata és egybevetése
a rokon-génuszokkal.
(10 eredeti rajzzal.)

Az 1623-ban Bauhinus

Beck

által

felállított

Succísa

1899-ben megjelent „Flóra von Niederoesterreich"

génuszt

cím mun-

kájában két génuszra, a Succisella és, Succísa génuszra különítette
Minthogy ezen elkülönítés tisztán küls morphologiai alapon
történt, vizsgálataimmal a különválasztást szövettani adatokkal óhajtom megindokolni. Vizsgálataim eredményét, amennyire az lehetséges
volt, egybevetettem Schweitzer (Dipsacus) és.Fodor (Cephalaria) dolgozatával. Az eredményeket röviden a következkben foglalhatom össze.
1. A gyökér. A Succisá-k elsdleges szövetekbl álló, diarch
gyökerében a faelemeket több bélsejt választja el egymásti, mint
a Succisella gyökerében. Az elsdleges bélszövet még gyarapodik
késbb, amikor a másodlagos szövetek kialakulnak, mert az összefügg fatesten belül mindig terjedelmes belet találunk. A diarchság
a másodlagos szövetekbl álló gyökéren mindkét génusznál majdnem
teljesen eltnik, legfeljebb a Succisella gyökerében találunk a fa
kerületén az elsdleges bélsugaraknak megfelelen egy kis bemélyedést. A kéreg szerkezete mindkét génusznál megegyez. Feltn,
hogy a Succisella gyökerében csak kevés keményít fordul el, bár
különböz korú és különböz idben gyjtött anyagot vizsgáltam,
míg a Succisa gyökerének kérge, háncsa és bele tömve volt vele.
Az utóbbi kérgében állandóan megtaláUiatók a calciumoxalat

el.

csillagok.

A

két génusz az exodermis elfordulásával és annak keletkezési helyével megegye'zést mutat a Cephalariák-kal, míg a DipsaatsoJi-tól az exodermis keletkezésének helyét illetleg elüt, mert ott

mélyebb eredet, nem hypodermális. A gyökér többi része mind a
négy génuszban nagyjából megegyez.

