
A csiperkegomba mőle^betegsége.
A kellemes íze és tápláló értéke miatt 

közkedveltségű csiperkegombának [Aga- 
ricus (Psalliota) campestris] mesterséges 
tenyésztése, kiváltképen nagyobb váro

sokban és városok környékén a kertész
kedés érdemes és jövedelmező ágának 
b izonyult; csak az a kár, hogy hazánk

ban egyre jobban népesedő fővárosunk

nak közvetetlen közelében sem űzik abban 
a mértékben, mint más külföldi nagy vá
rosokban tapasztalhatni. Különösen a 

nyugoti külföld vitte, jóval előbbre a ter

mesztés ez á g á t; így főképen a francziák, 

<iz angolok és a németek, a kik között ez 
idő szerint a francziák foglalkoznak leg

nagyobb számban és kellő rendszeresség
gel a csiperkegomba tenyésztésével. Páris 

környékén, abbahagyott '  kőbányákban 
{carriéres), már régibb idő óta igen nagy 

mértékben (1. ábra) s jövedelmezően űzik 
a csiperketenyésztést/ De az abbahagyott 
kőbányák pinczeszerű üregeiben, vájula- 
taiban azt tapasztalták, hogy a csiperke
gomba meglehetősen gyakran szenved egy 
sajátságos betegségben,* mely olykor igen 
kellemetlen akadályokat gördít a termesz

tés elé.

Minthogy a szóban levő betegségnek 
ugyanezt a nemét mi nálunk is sikerült

* Páris környékén mintegy 3000 ilyen 
telep van, legnagyobb terjedelemben a kö
vetkező helységekben : Montrouge, Bagneux, 
Vaugirard, Chátillon, Ivry, Vitry, Houilles, 
Saint-Denis; e telepek több mint 250 tenyész
tőnek birtokában vannak.

Pótfüzetek a Természettud. Közlönyhöz. 1899.

felismernem és természetét közelebbről 

tanulmányoznom, a közérdek szempont
jából czélszerűnek vélem ismertetését 

reá vonatkozó tapasztalataimmal együtt, 

annál is inkább, mivel e nagy károkat 

okozó betegség ellen kipróbált és sikeres 
védekezés-mód áll rendelkezésünkre.

A betegségben szenvedő csiperke- 

gomba-ágyból növő egyes gombák alak

ján  többféle változás van, a melyből a 
betegségnek különböző fokaira lehet kö

vetkeztetni. A leggyakoribb esetben a be

teg gombák rendes termetökhöz képest 
egészen szokatlan módon megnagyobbod
nak, végre pedig alaktalan és szabály

talanul felpuffadó tömegekké válnak, me
lyeken már se gombatönköt, se kalapot 
megkülönböztetni nem lehet. E rendelle

nes gombaalakot a párisvidéki tenyésztők 
márrégibbidő óta ismerik és »móle« néven 
nevezik ; az angolok és németek tapasz

talásból szintén ismerik. Ilyen beteggomba 
tenyészőhelyén is csakhamar megrothad, 

ezért hasznavehetetlen, sőt némelyek mér
gesnek is tartják.

Statisztikai összeállításból ismeretes, 

hogy a párisvidéki gombatenyésztő helye

ken a csiperkének 1/io—*/4 részét, sőt 
némelykor 25-nél is nagyobb százalékát 
ez a betegség támadja meg és az 

ennek megfelelő anjragi kár és veszteség 
évenként meghaladja az egy millió fran
kot. A betegség a gombaágyakon nagy 

alakot is ö lth e t; ez esetben valóságos 

csapássá válhatik a baj, annyira, hogy

5
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6 6  SCHILBERSZKY KAROLY

csak imitt-amott, tehát szórványosan tá
mad meg. egyes gombát, vagy járványos 
egész tenyészetek végképen tönkre me
hetnek általa. A betegség olyan mértéket 

is ölthet, hogy a gomba-ágyakban nem is 

lehet többé a tenyésztést folytatni. Érde

kes, hogy a betegség eleinte foltonként, 
szórványosan szokott kezdődni; a beteg 

góczpontok azonban kedvező viszonyok 

között egyre terjedelmesebbekké válhat

nak, a míg előbb-utóbb egybeolvadván, 

annyira elterjedhetnek, hogy nem marad 
a gomba-ágyon ép, egészséges területrész.

A betegség lényegében véve rotha- 
dásos folyamat, melyet élősdi gomba idéz 

elő, mi közben a fehérjebomlásban előre
haladó csiperkegomba belsejéből fekete
barna nedv szivárog ki. A betegség nagy 

voltát ilyen helyeken a sajátszerű, rot

hadó húsra emlékeztető savanykás szag

1. ábra. Csiperketenyésztés Párizs környékén, abbahagyott kőbányában.

is elárulja, mely a bomlásnak induló csi
perkegombáktól ered és melyet a  gyakor

lati gombatenyésztők jól ismernek.
A francziáktól niőle-nak* vagy molle- 

nak nevezett csiperkebetegség tulajdon

* La mólé többi között =  torz-szülött; 
erre vonatkozik tulajdonképen a betegség 
megnevezése, a  mennyiben a tőle szenvedő 
csiperke valósággal eltorzul; a rokon és egy
úttal egyenlő jelentésű molle szó a beteg 
gomba puha állományára vonatkozik.

képen kétféle alakban nyilvánul, u. m. : 
közönséges alakjában és a pöfetegszerű 
alakban ; mindegyiket sajátszerű, külsejé

ről könnyen fel lehet ismerni és egymás
tól jól megkülönböztetni.

A betegség közönséges alakja a kalap 

és a tönk kifejlődését többé vagy kevésbbé 
hátráltatja, s ezenfelül a megbetegedett 

gombák szivacsos állományúakká vál
nak (2. ábra). A betegségnek ilyetén 

— mondhatni általánosabb — alakja az,
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A CSIPERKEGOMBA MÓLE-BETEGSÉGE. 67

a mikor a csiperke tönkje rövid és zömök, 

a kalapja sugaras lemezeinek lefutása sza
bálytalanul hullámzó, a lemezek színe 
pedig halavány és feliiletökön finom pók
hálószerű szövedékkel borított; a  tönk 
ebben az esetben feltűnően rövid és vas
tag szokott lenni, melynek felszínén feke- 
tés foltok is mutatkoznak ; olykor a ka

lap különös alakot ölt. Lehet az egész

1.

3.

j  csiperke, vagy pedig csak egyik része, 
| pl. egyik oldala beteg, a  többi része pedig 

j egészen rendes alkotásű, a szerint, hogy 
melyik részében és minő fokban van meg
támadva (3. ábra).

A mőle-betegségnek ettől eltérő, másik 
alakja az, a  mikor a csiperkegomba kis 

pöfeteghez, Sclerodermához hasonló kül

sejű : ilyenkor a kalapja egyáltalában nem

2. ábra. Beteg csiperkegomba eltorzult kalappal és megvastagodott tönkkel. Természetből.

fejlődik ki, vagy csak alig, s a tönk m ega 
kalap alig különül el egym ástól; a gomba 
színe szennyes-szürke (4. ábra).

M a g n u s  P á l  berlini botanikus 

1887. szeptember 21-dikén, a  német ter
mészetvizsgálóknak Wiesbaden-ben tartott 
összejövetelén ismertetett egy csiperke
betegséget;* ebben a Hypomyces pernicio-

* Botanisches Centralblátt, 1888. XXXIV. 
kötet, 394. lap.

I sus Magn. nevű élősdi gomba a kártevő.
! Magnus szerint e gombának két-sejtű 

chlamydospórái fehér bevonatként borítják 
a beteg csiperkét és ezt az élősdit tekinti ő 

annak okául, hogy a csiperkeágyakban 
évek múlva sem fejlődhetik ép csiperke.

Lássuk közelebbről a betegséget okozó 
élősdit és élete körülményéit, hogy tiszta 
képet alkothassunk a betegség természe

téről.
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6 8 SCHILBERSZKY KÁROLY

3. ábra. .

/

f i / ;

\  mőle-betegség közönséges alakja az egész és a hosszában metszett gombán 
bemutatva. L a c h a u m e  nyomán.

4. (>.

4. ábra. Beteg csiperkegomba pöfetegszerű alakulásban. Természetből.
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A betegségnek közönséges alakjában 

az élősdi rendszerint nem a gombakalap 
felszínén, hanem csak aljának lemezein 
(hymenium) található ; ebben az esetben 
t. i. egy Verticillium-alak észlelhető, arány
lag nagy spórákkal (5. ábra). Ezek a spó
rák alakra és szerkezetre nézve nem egyen
lők ; a nagyobbak két-, a kisebbek egy

sejtűek. Megtörténik azonban, hogy olykor 

az egész gombát fehér szövedék borítja, a 
mely az előbbi élősdi alaktól eltérően sza
bálytalanul örvös-ágú fonalakból á l l ; eze

ken kétsejtű chlamydospórák vannak és

1.

I ez élősdi C o n s t a n t i n  és D u f o u r  

véleményei szerint a régi Mycogone 
I génuszba csatolható, valószínűleg a 

Mycogone cervina Ditm. nevű fajhoz 

tartozván.
A kalap és a tönk felszínén elég gyak

ran csak ez a szaporodásmód (kétsejtű 
chlamvdospórákkal) mutatkozik (a 6. 

ábrán 6. alatt). E spórák alakulása a kö
vetkező : igen rövid spóratartó ágon eleinte 
legömbölyödött sejt látható, mely alatt 
csakhamar egy második különül e l ; ritka 

esetekben három hasonló külsejű sejt vá-

2. 3.

5. ábra. A nagyspórájú Verticillium-nak különböző fejlődésű alakjai. C o n s t a n t i n  nyomán.

lile külön a spórát alkotó ág végén, me
lyek ilyenkor elég nyúltak, kivált az utolsó 
(6. ábrán 4., 7. alatt) ; a chlamydospóra 

azonban rendesen kétsejtű szokott lenni. 
Ilyenkor a reproduktív sejtek még szín
telenek. Valószínű, hogy M a g n u s *  és 
C o o k e** tapasztalatai e fiatal állapotra 

vonatkoznak. Az első megemlíti, hogy a 

spórák fehérek és üvegszerűek. Ez azon
ban csak a fiatalkori állapotra vonatkoz- 

hatik, minthogy a chlamydospórák későb
ben, a teljes kifejlődés folyamán, barnára

* Előbb idézett helyen.
** Mushroom disease. -— Gardener Chro- 

nicle, 1889. Nr. 119, 434. lap.

változnak. E színeződés főleg a  végső sej" 
ten mutatkozik, a második sejt csak ritkán 
annyira színeződött, mint a végső, a mely 

gömbalakú, 16—20 f.i átmérőjű (ritkábban 
22—23 fi), a felszínen finom szemölcsökkel; 
a kisebb sejtnek átmérője 14—16 «.

Ha a betegségnek azt az alakját mél

tatjuk figyelemre, mikor a csiperke pöfe- 
teghez hasonló külsejű, a következőket 
tapasztaljuk: a beteg gomba felszínén 

eleinte az élősdinek nyomát se ta lá ljuk ; 
de mihelyt a gomba fehér helyett rózsa
szürke színt kezdett ölteni, felszínén leg

ott gyenge bársonyos bevonat válik lát- 
j  hatóvá. E finom bevonat egy Verticillium-
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70 SCHILBERSZKY KÁROLY

alak,* mely ilyenkor szintén szaporodó 
állapotában van ; gombafonalai és ágai 
sokkal vékonyabbak, mint az előbbi eset

ben és spóraképző ágai szabálytalan ör- 
vökben helyeződnek el. A spórák jóval 

kisebbek és sokkal számosabbak, (mére

teik 4 X 2  u) és mindenkor egysejtűek. 
C o n s t a n t i n  és U u f o u  r** ezt a Ver- 
ticillium apró-spórás alakjának (7. ábra) 

nevezi, ellentétben az előbbi nagy-spórás 

alakkal.
Az elmondottakból kiderül, hogy a 

beteg csiperkegomba kétféle alakban je- 
lenkezhetik az őket megtámadó élősdi 

alkotása szerint, ú. m. :
aj Közönséges alakban, mikor a tönk 

vastagabb a rendesnél s a kalap leme

Z .  3 -  *

6. ábra. Szabályellenes Mycogone-spórák; a • 
spóra, melynek végső sejtje nincs lég'

Constantin és Dufour abban a véle
ményben van, hogy a szóban forgó be

tegségben észlelhető Mycogone- és Verti- 
cillium-alak egyazon kártevő gombának

* Verticülium Nees (Hyphomycetes) : 
»mycelium kúszó ; conidium-tartók egyenes 
állásúak, meglehetősen hosszú, örvös helyzetű 
ágakkal, melyeknek végén egy-egy conidium 
foglal helyet; a conidiumok korán lehullok, 
gömbös-tojásdadok, színtelenek vagy élénk- 
színűek.«

** La molle, maladie des champignons de 
couche (Comptes rendus, 1892. I. köt. 498. 
lap). Az itt idézett forrásban Mycogone cer- 
vina Ditm. néven említett gomba ugyanezen 
szerzőknek »Recherches sur la mőle« czímű 
közleményében (Revue génér. de botaníque, 
1892) Mycogone perniciosa Magn. né\ren van 
ismertetve.

zei hullámzó irányúak; a lemezek felszínét 

a nagy-spórás Verticillium borítja, később 
a tönkön, a kalap tetején és lemezein a 
Mycogone élősdi alak észlelhető.

b) Pöfetegszerű alakban, mikor a 

tönk gumós, a kalapnak a tönktől való 

elkülönülése csekély vagy semmi; agomba 
felszínén később apró-spórás Verticillium- 
alak jelenik meg.

Nem tudni még egészen bizonyosan, 
vájjon a két esetben két különböző ere
detű önálló betegséggel van-e dolgunk; 
könnyen lehetséges, hogy ez eltérő jelen

ségek nem önálló betegségek, hanem 
ugyanazon élősdi gomba okozta beteg
ségnek az adott körülmények közt változó 

alakjai.

? ■

L, 7. háromsejtű spóra, az 1. 2. 3. 7. olyan 
ímbölyödve. C o n s t a n t i n  nyomán.

kétféle fejlődésbeli szakasza, illetőleg a 
megfelelő gombafaj ivadék-cseréjének két 
külön nemzedéke. E szerint lényegileg 

csak egyféle mőle-betegség van, melynek 
még egy harmadik formáját a franczia 

gombatenyésztők cliancre néven külön

böztetik meg.
A cliancre (rákbetegség, gomba-rák) 

elnevezés a franczia tenyésztőknek köz- 

használatú szava, melyet akkor alkalmaz
nak, mikor a  beteg gombakalap tetejének 
közepén csoportos szemölcsalakú kidudo- 
rodások lá thatók ; ezek felszínén egyik 

vizsgálás alkalmával mint fehér szövedék a 
Mycogone, más esetekben pedig az apró
spórás Verticillium volt észlelhető (8. ábra). 

Ugyané betegségnek másik alakját amattól
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eltérően szélesen kiterülő kalap árulja el, 
a  melynek fonákján csak bizonyos terje
delmű körgerezd barnul meg és penész
szerű szövedékkel vonódik be. Az élősdi

1. 2 .

ez esetben tehát ugyanaz, mint a »mőle« 

betegségi esetekben. A betegségnek ez 
utóbbi alakbeli eltérése bizonyítja, hogy 
az ilyen csiperkegombák kifejlődésök

3. 4.

7. ábra. Az apró spórájú Verticilliura-nak különböző fejlődésű alakjai; s spórák. A Yerti- 
■ cilliura a 3. számú rajzon egyesével, a 2. számú csoportosan, a 4-en pedig a spóracsoport 

keletkezése helyén látható. C o n s t a n t i n  nyomán.

végén estek a betegségbe, még pedig lemezeinek némely részén ; e miatt a  be-
akképen, hogy az élősdinek aránylag csak tegség foka és terjedelme csekély maradt

kevés spórája már elkésve kezdett i és megfelelő alakbeli kifejlődésre vezetett,
csírázni az egészséges fejlődésű kalap j P r i l l i e u x  a mőle-betegségről

8. ábra. A rákbetegségben szenvedő csiperkegomba külseje. C o n s t a n t i n  nyomán.

megjegyzi,* hogy a csiperkegom ba felszí- nét borító fehér, későbben m egbám uló

„ I penészes szövedék a  Mycogone rosea
* Ohampignons de couche attaques pár le ,

Mycogone rosea. (Bulletin de la Soc. myeol. L in k ! felemlíti továbbá, hogy a  szobán 
de Francé. Vili. köt. 1892. 34. lap.) j  forgó je lenségek sem miképen sem azono-
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síthatók a Verticillium agaricinum Corda 

okozta betegséggel, melyet S t a p f Ottó 

Bécs mellett figyelt meg* s Constantin ki
mutatja, hogy a Mycogone perniciosa 
Magnus és M. rosea Link (mely utóbbi 
Amanita gombákon is előfordul) egymás
tól eltérő fajnak tekintendő.** A Myco
gone rosea chlamydospórái nagyob
bak (37 f.i)y mint a M. perniciosá-é 

(17 (.1) ; továbbá az előbbinek chlamydo
spórái burgonyaszeleteken tenyésztve, 
rózsaszínre változnak, a M. perniciosa-n 
pedig a színeződésnek e módját nem lehe
tett észlelni.***

Egyes, nagyon kivételes esetekben a 
Mycogone a beteg csiperkének pöfeteg- 
szerű alakján volt észlelhető, és elő
fordult, hogy az apró-spórás Verticillium 
együtt volt a Myeogone-val, sőt a nagy
spórás Verticilliummal.

A betegségokozó élősdinek közelebbi 
megismerésé szempontjából figyelemre 

méltók a mesterséges tenyésztés eredmé
nyei is, melyeket röviden a következőkben 

foglalok össze. Ha a nagy-spórás Verticil- 
liumot (a csiperkekálap lemezeiről véve) 
burgonyaszeleten tenyésztjük, észrevesz- 
szük, hogy a kultúrában a jellemző coni- 
diumok és a chlamydospórák egyidejűleg 
keletkeznek (Verticillium és Mycogone) ; 
ebből kitűnik, hogy conidiumok útján 

chlamydospórák is fejlődnek, sőt Con
stantin és Dufour-nak olyan kulturái is

* Verhandl. dér zool. botan. Gesellschaft. 
Wien 1889. — S t a p f  a beteg csiperkéken 
csak karcsú fonalakból álló Verticilliumot lá
tott ; P r i 11 i e u x azt hiszi, hogy a Stapf 
észlelte betegség egy másikféle Hypomyces- 
fajtól ered, talán a H. ochracea-tól.

** C o r n u a Mycogone rosea okozta invá
ziót tapasztalta az Agaricus (Amanita) prae- 
toria-n ; az Amanita rubescens-en hasonlót 
látott T u l a s n e ,  C o n s t a n t i n  és Du-  
f o u r ,  sőt az utóbbi két kutató még az Inocybe 
Trinii kalapos gombán is.

*** Note sur la culture du Mycogone rosea. 
(Bull. de la Soc. mycol. de Francé. 1893. 89. 
lap.)

voltak, melyek kizárólagosan chlamydo- 
spórákat (tehát Mycogone-t) adtak. A 
nagy-spórás Verticilliumot önállóan, tiszta 

spóra alakjában tenyészteni nem sikerül. 
A Verticillium apró-spórás alakjának te
nyésztése (pöfetegszerű csiperkéről véve) 
sterilizált burgonyaszeleten kizárólag ezt 
az alakot eredményezi, szerfelett gazdag 
spóraterméssel.

A budapesti m. kir. kertészeti tanin
tézet gombatenyésztő házában 1897-ben 
lettem figyelmessé a csiperke megbetege
désére ; a tapasztalt jelenségekből Ítélve,. 
a móle-betegségnek élősdi hatását vettem 
gyanúba, a mit a mikroszkópi vizsgálat 
teljesen igazolt. A betegség az intézetben 

még ismeretlen lévén, csak későn, főleg 

nagyfokú megjelenésével keltette fel az 
ott működő egyének figyelmét. A beteg 
gomba alakjáról meg kell jegyeznem, hogy 

az intézeti gombatenyésztő telepen túl
nyomóan a pöfetegszerű alakok voltaki 
észlelhetők; vastag tönkű és némiképen 
torzult kalapú csiperke csak elvétve 

akadt közöttök. A pöfetegszerű kifejjő- 
désről megjegyzem, hogy a Constantin1 
és Dufour ismertette esetekben a csiper
kének jellemző Scleroderma-alakja van, 
a magam megfigyeltem esetekben pedig 
mindenkor egy. kis Lycoperdon-nak fordí
tott körte-alakjára bukkantam, miként a 4. 
ábrának egyes rajzaiból láthatni, hol is 

felül kiszélesedettek, alapjok felé pedig 
fokozatosan elkeskenyedők. A tönk és a 
kalap teljesen egybeolvadt, csupán gyenge 

barázda jelzi olykor a határt.
A betegség hatása következtében a 

beteg csiperke alig nőtt egy czenti- 
méternél nagyobbra s ekkor barna és 

puha volt. A betegség olyan nagy mér
tékben jelenkezett, hogy hosszú időn át 
ép gombát egyáltalában nem lehetett látni, 
pedig beteg csiperkegomba elég sűrűn 

nőtt a jól szétterjedt myceliumból.
Az élősdi gomba morfológiai körül

ményeiről kiemelem, hogy a betegedés
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túlnyomó számában a csiperke felszinén a 

kis-spórás V erticillium-alakot észlelhettem, 
csak nagyon kivételesen és rendszerint 
öregebb fejlettségű csiperkéken fordult elő 
a Mycogone-alak. Érdekes, hogy a vizs
gálat folyamán olyan beteg csiperkét is 

találtam (vastag rövid tönkkel), melyen 
mind a kis-, mind a nagy-spórás Verti- 
cillium-alak egyaránt megvolt, egymástól 
elkülönült-helyeken elszigetelt foltokat al
kotván a kalap felszinén.

Ezek után az a kérdés merül fel, hogy 

a csiperke élősdije melyik, vagyis minő 
nevű fajhoz tartozik ? A Mycogone cervina 
Ditm. (illetőleg Hypomyces cervinus Túl.) 
kissé hasonlít a szóban forgó gombához, 
még pedig spóráinak színezetére nézve, 
de eltér a chlamydospórák méretei
ben ; ezenfelül különbözik előfordulá
sának körülményeire nézve is, a mennyi
ben amazt csak tömlős-gombákon (pl. 
Pezizákon, Helvellákon) lehetett találni. 
A Mycogone rosea Link (illetőleg Hypo
myces Linkii Túl.), melyről Prillieux azt 
vélte, hogy azonos a szóban levő élősdi- 
vel, különbözni látszik a chlamydospórák 

méreteiben és rózsaszínű színeződésében. 
Constantin és Dufour helyén valónak 
látja ezek után, hogy a csiperkének ezt 
az élősdijét külön fajnak vegye, a melyet 
Mycogone perniciosa Magn. névvel kell 
jelölni; jóllehet Magnus a gombának tö
kéletlen leírását adta, a mennyiben a 
chlamydospórákat fehéreknek mondta, a 

mely állítása tévedésen alapult.
Az elsorolt Mycogone-fajoknak tulaj

donképen egyike sem önálló gombafaj, 
hanem valószínűleg mindannyian az iva
dékváltakozással fejlődő polymorphHypo- 
myces-fajok valamelyikének megfelelő fej
lődésbeli szakaszai. C o r n u* egy alka
lommal egybetartozást jelzett egy Mela- 
nospora-faj és a Mycogone rosea között;

* Notes sur quelques Hypomyces. (Bull. 
de la Soc. botanique 1881. 16. lap.)

de véleményét a tenyésztés még nem iga
zolta és így megerősítésre vár. Többféle 
Hypomyces-faj van, melyeket élő kalapos 
gombákon észleltek, miként a következő 

adatokból kitetszik:
Hypomyces chrysospermus Túl. (in 

Ann. des se. nat. Sér. IV. tome XIII. p. 
16.) ; melyet nagyobb kalapos, különösen 

a tinórugombákon észleltek;
H. ochraceus (Pers.), a Russula- 

fajokon;
H. lateritius (Fries) a különféle Lac- 

tarius-fajok kalapjának fonákján (hyme- 
nium). Itt említem meg, hogy egyesek azt 
vélték, hogy némely Lactarius-faj az élős- 
divel együtt és ennek következtében a 
kalap lemezeinek alakbeli elváltozása alap
ján is eltérő és önálló gombafaj, s mint 
ilyen a többitől megkülönböztetendő ; in
nét erednek egyes téves megnevezések, 
minők: Meruliiis helvelloidesSow.,Hypo- 
lyssus ventricosns Pers. és mások ;

H. viridis (Alb. et Schw.) aLactarius- 
és Russula-fajok kalapjának fonákján.

A következő két fajnak azonban ez 
ideig csakis conidiumos, illetőleg chlamy- 
dospórás fejlődésbeli alakja lévén isme
retes, azért a Hypomyces génuszba való 
tartozásuk még nincs kiderítve vagy be
bizonyítva, ámbár a lehetősége nagyon 

valószínűnek látszik. Ezek tehát olyan 

fajok, melyeknek peritheciumos alakjait 
nem ismerjük, a mi ez esetben a fajok 
biztos megállapításának az egyedüli biztos 
kritériuma; ilyenek :

a) Hypomyces Linkii Túl. (in Ann. 
des se. nat. c. Sér. IV. tome XIII. p. 16. 
és Carp. III. p. 44.) ; conidiumos, illető
leg chlamydospórás alakja =  Mycogone 
rosea Link.

b) H. cervinus Túl. (1. c. p. 16.) ; 
conidiumos, illetőleg chlamydospórás 

alakja =  Mycogone cervina Ditm. 13.
*

Áttérve a betegség ellen való védeke
zésre, meg kell jegyeznünk, hogy a te
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nyésztők egészen a legutóbbi időkig mit- 
sem tehettek ellene, tétlenül voltak kény
telenek nézni a betegségnek pusztító ha
tását, legfeljebb annyit téve, hogy a beteg 
gombát a nagyobb pusztítás csökken
tésére időnként eltávolították ; ezt is csak 
a gondosabb tenyésztők tették, a legtöb
ben a hely szinén hagyták, hogy a csi
perke végleg megromoljon.

Néhány évvel ezelőtt azonban a lysói

ban olyan kitűnő és megfelelő szert sike
rült találni, a melyet okszerűen használva, 
eredménnyel küzdhetünk e rettegett be
tegség ellen. Jul i é n  Co ns t a nt i n  fran
czia kutatónak ez irányú védekező kísér
letei megállapították,* hogy a móle-beteg- 
ség, ha a tenyésztő-gödröt, szekrénjrt és 

gomba-ágyat 2 5  százalékos lysolos víz
zel fertőtlenítjük, egészen megszüntethető, 
a mivel tetemes gyakorlati eredmény ér
hető el.**

Későbben Cons t ant i n ,  Dufour-ral 
együtt ilyen védekező irányban más anya
gokkal is kísérletezett; így leginkább thy- 
mollal és réz-szulfáttal. A kísérletek folya
mán leghatásosabbnak bizonyult a 2 szá
zalékos lysol-oldat, a mely tehát a gyakor
latnak van szánva.*** A szernek főképen 

profilaktikus jelentősége van és az eljárás 
egyszerűen az, hogy a gombatenyésztésre 
kiválasztott helyiségben, a tenyésztés meg
kezdése előtt, az ágyat, az összes oldal
falakat és a tetőzetet belső oldalain any- 
nyira permetezzük lysol-oldattal, hogy tőle

* Sur le traitement de la mólé des cham- 
pignons pár lysol (présentée pár M. D u- 
c h a r t r e, á l'Académie des Sciences dans 
la Séance du 6. mars 1893).

** Ez eljárás állítólag másik csiperke-ellen- 
ségtől is megóvja a gomba-ágyat, mert a lysol / 
használatával a sok helyütt kártékony gomba
légy (Sciara ingenua) petéi és bábjai is meg
semmisülnek ; az én tapasztalataim azonban 
az ellenkezőt bizonyítják.

*** Action des antiseptiques sur la mólé, 
maladie des champignons de couche. (Revue 
génér. de botanique. 1893, p. 497.)

a falak felszíne egyenletesen átnedvesed
jék. Nyirkosabb helyiségekben, pl. istál
lóban vagy pinczében, szükséges és aján
latos, ha az eljárást néhány nap elmúltával 
megismétlik.

Több franczia csiperketenyésztő* úgy 
vélekedik, hogy a betegség új gomba
ágyakon nem szokott megjelenni, csakis 
régi tenyésztő helyiségekben ; e feltevés 

azonban a budai kertészeti tanintézetben 
nem bizonyult valónak, mert a mőle-beteg- 
ség már a telepítés első évének végén igen 
nagy arányokban mutatkozott, úgy, hogy 
az 1897. nyarán ép gomba a mintegy 
20 m2 tenyésztő felszínen minden gondos
ság és igyekezet ellenére is csak imitt- 
amott elvétve fejlődött, s a sűrű gomba
kultúrának túlnyomó része beteg volt. 
Ebből a tényből arra kell következtetnem, 
hogy a betegséget okozó élősdi spóráinak 

jelenléte ép úgy idézheti elő a betegséget 
az új, mint a régi gombaágyakon és csak 
az alkalmas körülményektől és a szennye
zés fokától függ, hogy a betegség azonnal 
nagy, avagy csak jelentéktelen mértékben 
nyilvánul-e. Könnyű belátni, hogy az 

utóbbi esetben a betegség kezdő állapota 

idő haladtával más kedvező viszonyok 

között mind jobban terjed és így pusztító 
hatása növekszik ; a betegség kezdetben 
alig okoz észrevehető bajt, de bizonyos 

idő múlva kártételében mindjobban fel
ismerhetővé válik, sőt a tenyészet végle
ges kipusztulására is vezethet.

A lysolon kivül kipróbált szer a 2*5 

százalékos thymol-oldat is, a mely megle
hetősen jól hat és a gyakorlatban is 
beválik ; de használata valamivel nehéz
kesebb, mivel nehéz oldhatósága miatt 
meleg vizet kell használni és ára a 
ly sóiénál jóval nagyobb.** Két százalékos 
bórsav és rézgálicz gyengének bizonyult;

" J e a n  L a c h a u m e :  Le champig- 
non de couche. Paris, 1882. p. 82.

** Lysolból 100 gramm 23 kr., thymolból 
100 gramm 1 frt 10 kr.
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a rézgálicz-oldat, mely annyi élősdi gomba 

ellen kitünően bevált, a móle-betegség le
küzdésére tett kísérletek szerint csak 3—7 
napi hatás után ölte meg a Verticillium- 
spórákat. A mésztej és calcium-biszulfid 

ebben a tekintetben szintén kedvezőtlen 
eredményt adott.

Tapasztalásból tudjuk, hogy a Myco
gone és a Verticillium fejlődése körülbe
lül 12° C.-ón sokkal lassúbb, mint 18—25° 
C.-on ; a gyakorlat emberei, a csiperke
tenyésztők jól tudják, hogy hidegebb te
nyésztő helyeken a móle-betegség — ha 
netán fel is üti a fejét — mégis kevésbbé 
félemletes. Azok a tenyésztők tehát, a kik 

nagyobb és gyorsabb csiperke-termesztés 

czéljából füstfűtéssel melegített helyen — 
mintegy hajtatásszerűleg — járnak el és 

ekként igyekszenek fokozni a fejlődő csi
perke számát: gyakran nagyobb veszély
nek teszik ki tenyésztő telepeiket, mert

a csiperke között ilyen helyeken a 

móle-betegség gyorsan terjed. Végül az 
óvó rendszabályok során helyteleníteni 
kell azt az elterjedt rossz szokást, hogy a 

csiperketenyésztés folyamán már kihasz
nált földet, munka- és költségkímélésből, 
a tenyésztés helyétől nem szokták messzire 
elhordani, hanem rendesen valahol az 
új gombaágy közelében rakják le. Ez a 

meggondolatlan kényelem sokszor jelen
tékenyen megbosszulja magát, mivel a 

betegségnek a kihordott földben levő csi
rái (Mycogone-spórák) továbbra is a be
tegség fészkei maradnak, a honnét a 
spórákat a szellő, az egerek és különféle 

rovarok, az utóbbiak között leginkább a 

légyfélék, könnyen szerte hordják és át
viszik a közelben levő új telepítésű gomba
ágyakba is és bennök a betegség köny- 
nyebben és hamarabb verhet új tanyát.

D r . S c h il b e r sz k y  K á r o l y .

A lösz.
A harmadkor végén és a negyedkor 

elején, mikor a folyók vizei völgyeket vés
tek, vagy a meglévőket szélesbítették; 
mikor a vizek a lapályokat, a mélyedése
ket feltöltötték és a magaslatokat partjaik
kal együtt letompították, vagy új terraszo- 
kat alakítottak; szóval, mikor hazánk mai 
geológiai képét mind jobban és jobban 
öltötte magára: abban az időben az ég
hajlat is változáson esett át. A hőfok 
fokozatosan alább szállott és beállott a 
jégkorszak.

Magyarországon a glecserek műkö
déséről nem sokat tudunk. Az eddigi 
kutatások alapján csak a Tátrában és Er
dély némely helyein észleltek glecsereket, 
melyek a föld alakulásában nálunk nem 
is vettek nagy részt. Jégkorszakunkat, a 
németországi jégkorszakkal összehason
lítva, enyhébb természetűnek mondhat- 
uk. Magyarországon ez időben a vízárak

nagyobb hatással voltak a föld alaku
lására, mint a glecserek.

Németországban a glecserek nyomai 
gyakoriabbak, úgy hogy az eddigi észle
letek alapján nemcsak egy, hanem két, 
sőt több jégkorszakról is beszélnek az 

irodalomban.*
Magyarországon, mivel a glecsernyo- 

mok igen ritkák, jelenleg csak egy jég-, 
illetőleg hidegebb korszakról szólhatunk.

Németországban az első és a második 
jégkorszak között egy szárazabb s általá
ban melegebb időszak állott be, *a melyet 
a löszképződés idejének mondanak. 
A második jégkorszak után, ismét egy 
melegebb időszak beálltával, a második

* Klima-Schwankungen seit 1700, nebst 
Bemerkungen über die Klima-Schwankungen 
dér Diluvialzeit. Von Dr. E d u a r d  B r ü c k -  
n e r. (Geographische Abhandlungen, Bánd
IV, Heft 2. Seite 314.)
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