
VIZSGÁLATOK A SZLu IJSZTHARMATBETEGSKGÉRL.

Istvánffi Gyula: Vizsgálatok a szl lisztharmat-

betegségérl.*

(3 eredeti rajzzal.)

A lisztharmat szlseink rendes vendége. Kitelel termlcsteit (perithe-

cimait) azonban még nem találtuk meg. Kérdés tehát, hogy honnan, mibl
újul meg, hogyan húzza ki a telet ?

Régi tapasztalat, hogy ugyanazokon a tkéken egyik évrl a másikra föl-

léphet, továbbá kísérleteimbl kitnt, hogy a télen át védekez szerekkel

beecsetelt szlsökben tavaszszal nem újul meg, és azt is tudjuk, hogy szi

metszés után a szlk a korai lisztharmattól mentesek maradnak, — míg a

tavaszi metszésben részesültek betegek lesznek, — különben azonos viszo-

nyok között.

Mindez arra utal, hogy az szi metszés következtében a lisztharmat telel

szervei eltávolíttattak, vagy hogy a téli védekezés révén elpusztíttattak.

Gyakorlalilag tehát a leglényegesebb kérdések közé tartozik a lisztharmat

kitelelésének a kutatása. Igazi fészkét kell megtalálni, hogy gyökeresen véde-

kezhessünk ellene. Sokan foglalkoztak e nehéz kérdéssel és a legellentéte-

sebb nézetek jutottak kifejezésre.

Kapcsolatosan a liszlharmat ellen való sorozatos, több évi idtartamra

berendezett kísérleteimmel, ezt a kérdést is vizsgálat alá vettem.

A következkben tehát a lisztharmat kitelelésére és azután a védekezésre

fogok kiterjeszkedni.

De Bary szerint a konidiumok a hajtások hónaljában, vagy a rügyek

pikkelyei között telelnek ki.

\M a 1 a szerint is a rügyek pikkelyei között telel ki. Novembertl

deczember végéig talált V i a 1 a épeknek látszó lisztharmat-konidiumokat és

myceliumot is, mely számos darabra tagolódott. »Ces fragments peuvent

s'isoler et germer comme les conidies ; ce sönt de vraies conidies.«

Wortmann** a lisztharmat kitelelésének a kérdését újból sznyegre

hozta, és a tavaszi fertz góczokat tüzetesen leírta. Részletesen ismertettem

vizsgálatait egy összefoglaló közleményben.*** W rt m an n azt hiszi, hogy a

lisztharmat myceliuma a szölü riigyeinek föliiletén vagy belsejében húzza ki a

lelet, és esetleg még a tke kérgébe is behúzódik. Azonban a ráfordított

fáradságnak ellenére, nem tudta kimutatni sem a rügyekben, sem más részében

a szlnek.

* Eladta a szerz a növén3'tani szakosztálynak 1904. évi februárius 10-ikén

tartott (lOO-adik) ülésén.

** Wortmann J. Beobachtungen über das .'\uftreten von Oídiuni Tuckeri,

sowie einige Vorschlage zur Bekainpfung dieses Pilzes. — Weinbau und Weinhandel.

XVIII. 1900. Nr. 4., 5., 6. 25—20., 41—42., 51. old.

*** Istvánffi Gy. A lisztharmat. — Borászati Lapok. XXXIIL 1901. 12. sz.

274-278. old.

Növénytani Közlemények. 1904. 111. kötet, 1—2. füzet. 5
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Behrens* azt tartja, hogy a lisztharmatnak ugyanolyan alakban kell

kitelelnie, mint a milyen alakban nyáron át tenyészik ; tehát mint pókhálószer

vagy lisztes bevonás telelne a vesszn vagy más részein a szlnek. W o r t-

m a n n föltevését is valószínnek tartja. különben csak általánosságban

érinti a kérdést, vizsgálatokat nem végezett.

A p p e 1,** a ki legújabban foglalkozott a tárgygyal, a rügyekben seiiimi-

nemü részét sem lelte az élsködnél!. »Aber ebensowenig wie Wortmann,
ist es mir trotz vielen Untersuchungen gelungen, in den Knospen irgend-

welche Theile des Pilzes zu finden.«

A p p e 1 azonban növényházi szltkén februáriusban a tavaly nagyon

lisztharmatos tke hajtásain mycelium-szálakat talált, melyek sok szívót visel-

tek. Ezekbl a mycelium-szálakból megújult a lisztharmat. Májusban azután

a szabadban tenyész tkéken is megállapította, hogy az új fertzés az öreg

tavalyi mycelium-szálaktól ered, mert ezekbl új szálak sarjadzanak.

Összefoglalva tehát a kérdés mai állapotát, látjuk, hogy a rügyekben való

elfordulás, melyre V i a 1 a súlyt vet — nincsen bizonyítva, st hogy W o r t-

mann és Appel egyáltalában a rügyekben még nyomát sem lelték a liszthar-

matnak : — továbbá hogy a konidiumok megmaradása sincsen bizonyítva, és

hogy Appel a lisztharmat megújitló myceliumáról nem bizonyította be, hogy

az csakugyan tavalyi eredet, mert télen át nem kutatta elfordulását. Szóval

többrendbeli hézag van a vizsgálatokban, és ez id szerint még mindig nem

vagyunk kellképpen tájékozva a kitelelésrl.

Ez pedig lényeges dolog, mert a helyes megelz (praeventiv) véde-

kezés csakis e probléma megoldása révén állapítható meg.

Legegyszerbben tehát úgy tehetjük föl a kérdéseket

:

1. van-e a szl telel rügyeiben lisztharmat, továbbá

2. található-e a vesszn, leveleken vagy más részein a szlnek a liszt-

harmat valamely fejldési állapota, és

3. megújulhat-e ezek révén a betegség ?

Meg kell még jegyeznem, hogy A p p e l-nek említett rövid elleges

közlése 1903. november U-én adatott ki. Éppen egy hónappal késbben, tehát

mint a hogy a kitelelés kérdésének vizsgálatát, a W o r t m a n n-féle vizsgálatok

utánadolgozása czéljából megkezdettem.

Ugyanis a lisztharmatnak a rügyben való telelését vizsgálandó, 1903.

október 11-ikén a gödölli koronauradalom besnyi szlsében gyjtöttem anya-

got. A lisztharmattól ellepett Zöld-Sylvani kési hajtások rügyeibl több százat,

azonnal a helyszínén fixáló folyadékban raktam el.

Október 11-ikén a hvös ess id ellenére a lisztharmat, — mint késbb

is még — nagyon élénken szaporodott, és nemcsak a hajtásokat, hanem

a leveleket is ellepte. Ezek valósággal szrösek voltak, a fölfelé mereved

konidium-tartók sertéitl.

* Behrens J.: Kann der Winterfrost die Schmarotzerpilze der Rebe ver-

nichten? — Weinbau und Weinhandel. XVII. 1899. Nr. 49. 470—471. old.

** Appel: Zur Kenntniss der Überwinterung des Oídium Tuckeri. — Centralbl.

f. Bakteriológia, Parasitenkunde etc. Zweite Abtheilung. XI. 1903. Nr. 4—5. 143— 145 old.
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A fixált anyagot celloidin-be ágyazva, sorozatos metszetekké dolgoz-

tam föl.

A vizsgálat folyamán a kérdés végleges eldöntését attól tettem függvé,
hogy a rügyekben találhatok-e lisztharmat myceliumot vagy konidium-tartókat

szívókkal begyökerezve. Mert csakis ilyen esetek tarthatnak igényt a számba-

vételre. Valószín ugyanis, hogy az

irodalomban elszórt adatok csak a

rügyekbe metszéskor jutott lisztharmat-

részekre vonatkoznak, és így tévedésen

alapulnak.

A vizsgálat azt mutatta, hogy a

mycelium araszolva eregeti szívóit a

zöld hajtások felszíni brrétegébe ; a szí-

vók ersek, némelyek hártyája nagyon

megvastagodott. A rügyek töve alatt

fejld mycelium átterjed azután a

rügyre, fölületét benövi és némely ritka

esetben behatol a rügybe. Némely

készítményben ugyanis a legküls, már
párás rügy pikkelylei'elek alatt tisztán

látható, hogy a lisztharmat karcsú

konidiunttartót visel myceliitma szívói-

val meggyökerezve ül, (némelykor

három konidiumtartó is egymás t-

szomszédságában) — a rügy púpjain,

pikkelylevelein.

Tehát a párás fedpikkelyek

alatti belsbb, még nem párás pikkely-

levelet is megtámadja a mycelium.

Ebbl a rügybl is metszetsorozat

készült, és az illet megtámadott levél

egymásra következ hosszmetszetei hat

készítményben láthatók, eredeti hely-

zetükben, tövükkel a rügy alapjához

nve (20. rajz).

Ennek a levélnek-hegye részét

lepte el a mycelium, a megtámadott

rész megbarnult, összeszáradt. A soro-

zatos metszetek átvizsgálása mutatja,

20. rajz. Sorozatos egymásutáni hossz-

metszetek lisztharmattól megtámadott rügy-

pikkelylevélbl. (Zöld-Sylvani.) A h met-

szeten látható és r-vel jelzett konidium-

tartó termvége az a metszeten található

(c). A pikkelylevél még nem volt elpará-

sodva, megtámadott hegye-része össze-

esett és a lisztharmat myceliumdarabjait

viseli. A pikkelylevél t-részén a feketével

jelzett epidermis-sejtek szintén meg vannak

támadva. Zeiss: IV. ocul. .1. object. 90-

szeres nagyítás. Celloidinbe ágyazott h.xált

anyagból.

hogy a mycelium konidium-tartókat is

hajtott, a tartók egy-egy kifejldött konidiumot viselnek. Tovább vizsgálva

a levél tövét, 5—8 ép epidermis-sejttel elválasztva 3—4 megtámadási pont

fedezhet fel. A mycelium tehát a levélnek töve felé is tovább terjed, és még

több epidermis sejtbe hatolt.

Az októberi anyag vizsgálatából tehát az tnt ki, a) hogy a lisztharmat

5*
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a csúcshajtásoknak és a kési hajtásoknak kiteJeUsre készül rügyeibe hatol

némelykor, és b) hogy ott szaporodik, konidiumokat terem.

Az szi lisztharmattól nagy mértékben ellepett szltövekrl késbb

(deczember 23. és januárius 25., februárius 9.) a tél folyamán szedett hajtások

rügyeiben a lisztharmat közvetetlenül nem volt kimutatható. És ez természetes,

mert az szszel talált gyér mycelium, ha még fejldik is egy darabig, — a

boltozatosán egymásra boruló, szorosan záródó belsbb levelek közé alig

hatolhat be, — miután a levelek lemezén nem nhet keresztül, felületi

élsköd levén.

Azonban az ilyen telel rügyekben is sok pikkelylevét viseli a jellegzö bán-

talmazást, összeszáradt, helyenként megsárgult, és epidermis-sejtjei megbarnul-

tak. Ez arra mutat, hogy az ilyen levelek is megvannak támadva, de a myce-

lium már nem látható, és alkalmasint csak a szívók élnek a megtámadott sej-

tekben.

A rügyekben talált mycelium és konidium-maradványok alapján tehát

a tavaszi megújulás nincsen ugyan kizárva, de a gyér nyomok aligha képesek

nagyobb mérv fertz góczokat létrehozni.

Ezért ennek az elfordulásnak nagyobb jelentséget nem tulajdonítok.

A mi a második lehetséget illeti, a lombozat és a lkefej kérgének a

vizsgálatából csak az tnt ki, hogy e pontokon a lisztharmat nem telel ki.

Sem a száraz leveleken, sem a tkefej kérgében nem találtam nyomait.

Ellenben korompenészek nagy mennyiségben voltak mindenült és a tkefej

kéreghajába meglehets mélyen hatoltak a barna hypha-szálak.

A harmadik kitelelési mód vizsgálata legtöbb felvilágosítást nyújtott.

Ezért e vizsgálataim alapján a lisztharmat kitelel alakjának azokat a mycelium-

szálakat tekintem, melyeket a deczember 23-ikán, januárius 25-ikén és feb-

ruárius 9-ikén szedett, és a szabadban, tkén telel fás hajtásokon láttam.

A beteg fás vesszkön mindenütt találtam mycelium-szálakat a hegyükön,

de ezek középs és trészeikön is föllelhetk.

A lisztharmat myceliuma különösen a betegségtl pusztított, — sötét

rozsdabarna epidermis-foltok közötti, — puszta szemmel egészen tisztának látszó,

j'akószinü kéregrészleteken látható nagyon tisztán. A vörösbarna foltokon

kevésbé láthatók a szálak, ezek korábbi fertzéstl erednek és annyira sötétek,

hogy felületük nem vizsgálható.

A fakó, halavány, éretlen hajtásokon, tehát — a vörösbarna foltok közötti —
tiszta részeken, minden irányban kifeszített hypha-k vonulnak végig. Miután

a vessz kérgének fölületi rétegei meglehetsen összeszáradnak, a cuticula

többnyire ránczokba gyrdik ; és ezért a szálak olyanok felülrl nézve,

mintha árkok fölött kötelek volnának kifeszítve.

A szálak általában összeesettek, szabálytalan körvonalúak, többnyire

üresek, a szívókkal összefügg részletük azonban tömött, egynem plazmától

duzzad. Hogy a szívók valóban begyökereznek a sejtbe, az jól észlelhet, és a

megtámadott epidermis-sejt tartalma és fala is megsárgult már.

Ezek a szálak a legutolsó szi fertzésbl valók, mert a konidium-alakulás

még nem indult meg ; nem volt már rá idejük, beállott a hideg tél.
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Tovább kutatva azután, rájöttem arra, hogy helyenként — fleg a vas-

tagabb fás hajtásokon — plazmától duzzadó vastag és 100—2 OU ii hosszú

szálrészlelek is megmaradtak, és ezek i-cndkivül nagy, ers szívókat viselnek.

A szívók sok karéjos, veséded, vagy újjalakú kinövést hajtanak, nagyon külön-

böz alakúak, nagyok (36X15 /t), és plazmájuk fényl sárgás vagy szürkés-

szín, szemecskételen egynem anyagnak látszik.

A szálak helyenként nagyon bségesen jelennek meg, és egy nagy szívóból

négy vagy több szál is ered. A szobahmérsékleten nedvesen tartott vesszkön

e plazmadús szálrészletek felduzzadnak, éppen úgy, mint a szívók tartalma is

21. rajz. Hajtásokon (fás) szabadban telel, tömött plazmával telt és nagy szívóból

(haustorium) elágazó szálak, — a lisztharmatnak a hajtásokon telel alakja. Zeiss :

8. compens. ocuj. 3. apochromat. object. 667-szeres nagyítás.

vizet szí föl (21. rajz). A kérget ellep korompenészek pedig már néhány

nap múlva csíráznak és a konidium-képzdés megindul.

A lisztharmatnak a sejtekbe fúródott, szálnélküli szívói nagyon gyako-

riak, ezek olyan nagyok, hogy az epidermisz-sejt rét szinte kitöltik, duzzadt

külsejek, tömve vannak finomabb szemecskéj, fénytör plazmával.

Hogy már most e szálnélküli szívókból, meg a vastag, plazmával telt

és hatalmas szívókkal bíró száldarabokból mi lesz, hogy kihajtanak-e tavaszszal^

azt még késbbi J'olytatólagos vizsgálataim fogják eldönteni.
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Fölemlítend most, hogy Appel a szabadban telelt szlkön a myce-

lium szálak sarjadzását, kihajlását május végén látta, üvegházi szln pedig

februáriusban talált mycellum-szálakat, melyek sok szabálytalan szívót viselnek.

Ezek görcsösek és 2—3, majd 8 is jelenik meg egymás tszomszédságában, és a

hozzájuk tartozó myceliumszál fala kissé megvastagodott. Továbbá a mycelium

szabályos része elhalt volt és a konidiumok is körülötte már elpusztultak.

Egybeillesztve már most a vizsgálataim révén talált adatokat az Appel-

félékkel, látjuk, hogy azok kiegészítik egymást. És így az egész télre ki-

terjed szakadatlan vizsgálat-sorozattal rendelkezünk.

Az általa februáriusban fölfedezett mycelium-szálakat megtaláltam szabad-

ban telel beteg Zöld Sylvani. Othello-hajtásokon sztl mostanig. Kimutattam

azonban még a plazmától duzzadó szálrészletekeí is, a szívók aránytalan dús

fejldését, továbbá a sejtekbe befúródott magános, de óriási szívók elfordulását.

Ezek szerint tehát most már arra lehet következtetnünk, hogy a liszt-

harmat nagy szívókkal bíró plazmadús, tömls mycelinm-darabok alakjában

telel a fás hajtásokon, és ezekbl a száldarabokból ered azután a tavaszi

legels fertzés. St ehhez még hozzá lehet tenni azt, hogy valószínen a

sok sejtben elszórtan látható ers szívók külön, önállóan is megújulási góczokat

alkothatnak.

Appc l-nek jelzett közleménye éppen egy hónappal késbb (1903. novem-

ber 11-ikén) jelent meg, mint hogy az szi vizsgálatot megkezdettem. Adatai

saját vizsgálataim révén visszamenleg is alapot nyernek. És most örömmel

látom azt, hogy mindakettnk vizsgálatai megersítik azt a korábbi, a Magyar

Orvosok és Természetvizsgálók kolozsvári vándorgylésén (1903. szeptember)

eladott fejtegetéseimet, melyekkel a téli és tavaszi kezelés, védekezés szük-

ségességét bizonyítottam.

A most tárgyalt eseteken kívül azonban a szl lisztharmatja még

más módon is kitelelhet. Ezt szintén a napokban írtam le,* és közöltem a

Párisi Tudományos Akadémia februárius 29-ikén tartott ülése alkalmából. Meg-

figyeléseim révén ugyanis arra jutottam, hogy a szabadban a vesszkön maradt

Márton-szln a lisztharmat életre képes állapotban húzza ki a telet. Januárius

25 ikén, februárius 9-ikén gyjtött Márton-szln a lisztharmat bségben

volt található. Hatalmas plazmadús szálai valósággal körülntték a részben

összezsugorodott bogyókat, st a fölrepedt bogyók belsejébe is hatol-

tak. Szobahmérsékleten a szálak csakhamar hajtani kezdettek, fleg ha

kevés nedvességrl is gondoskodtunk. A kihajtó szálak bentték a bogyó

testét, belsejébe is hatoltak és részben hosszú (30—50 ji<), konidiumszer

darabokra tagolódtak, részben pedig rendes konidiumokat termettek.

Figyelmet érdemel az az itt elször jelzend körülmény, hogy a szálak

tövén, a mycelium-telep külön vékony mellékágakon apró legömbölyített koni-

diumokat is teremhet ; továbbá az, hogy az ersen növeked^, vékony szálak

sapkaalakú képzdményeket viselnek végeiken (22. rajz).

* G y. de I s l V á n f f i : Sur l'hivernage de roidium de ki Vigne. — Coniptes

Rendus de r.'\cadémie des Sciences. CXXXVIII. No. 9 (29. février) 1904. 596—597. old.
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Miután a Márton szl a tavaszi munkák alkalmával részben a szlsben
marad, mert letöredezvén, lehull a munka folyamán a földre, a rajta lev
lisztharmat a melegebb idjárás beálltával könnyen megújulhat. Annál inkább

megújul, mert hogy kihajtson és új szaporodó szerveket termeljen, nem szük-

séges, hogy a zöld szlrészekre költözzék. Mint láttuk, magán a kevés

gyümölcshússal rendelkez Márton-szln is tovább szaporodhat szaprofita

módon, és így alkalmasint bevárhatja a friss hajtások megjelenését, mikor

azután azokra ráveti magát, és megint élsköd életmódot kezdhet.

22. rajz. Deczember 23. gyjtött Márton-szln (másodtermésén) megújult lisztharmat.

a ) a szál ízeldik és tövén vékony oldal-ágak apró konidiumokat fznek le ; bj az

elbbi szál folytatása, hosszabb darabokra tagolódik, a körifonódó vékony mycelium-

ágak sapkaszer képieteket viselnek ; cj rendes konidiumot lefz szál. Zeiss : 4. com-

pens. ocul. 3. apochromat. object. 333-szoros nagyítás.

Ez tehát megint egy nevezetes mozzanat a lisztharmat biológiájában és

nagyon érthet magyarázatot nyújt az áttelelés, meg a tavaszi megújulás isme-

retéhez.

Emez egymást kiegészít és részben egészen új vizsgálati eredmények

alapján — a szl lisztharmatjának — perithecium-ok hiányában való kitelelése,

valamint a betegség megújulására vonatkozó ellentétes és vitás kérdések, a

hajtásokon és a Márton-szln kitelel és tavaszszal kihajtó téli mycelium

megállapítása révén megoldottaknak tekinthetk.
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Ebbl a gyakorlatra vonatkozóla.L; nagyon érdekes következtetéseket von-

hatunk.

1. Miután a lisztharmat az szszel megjelen másodhajtásokon, éretlen

hegyevesszn, meg a fás hajtások alsóbb részein is myceliumdarabok alakjá-

ban húzza ki a telet : ezért szszel a liszlharntattól megtámadoll szölötövek

hajlásai a Márlon-szölövel egyiilt mind kivétel nélkíil lemetszendk és etége-

tendök, még ha a tavaszi metszéshez ragaszkodik is a gazda másnem gya-

korlati okokból.

2. Továbbá szszcl általában minden szlben, a hol a lisztharmat jelen-

kezett az év folyamán, még ha nem is tett számbavehet károkat, a nyilván-

valóan bántalmazott hajtások eltávolítása és elégetése után a meghagyott haj-

tásokat, csapokat és a tökefejet ers védekez oldatokkal kell alaposan beecse-

telni, hogy a lisztharmat mycelium-részletei lehetleg elpusztíttassanak.

3. Ha tavaszi metszést folytat a gazda, a- metszéskor mindig czél-

szeríí az újból való beecsetelés, hogy a netalán életben maradt (vagy ked-

vez idjárás esetén hajtani kezd ?) myceliumdarabok elpusztíttassanak. Ez

a vessztermelés érdekében is ajánlatos, mert a leszedett vesszkkel való

elhurczolás veszélye sem tekinthet kizártnak, viszont a tkén meghagyott

1—2 vessz, csap, czomb stb., ha fertzött, ott helyben hozhat létre új

betegségi góczokat.

. 4. A szálvesszs, lugas, karikás stb. mívelés közben természetesen a

hajtások szi és a metszés után való tavaszi ecsetelése elsrend feladat.

Most, hogy a lisztharmat kitelelése iránt tájékozódtunk, tudjuk, hogy

mi az oka annak, hogy a legtöbb esetben a házmelléki lugas-szlben üt ki

a lisztharmat. Nemcsak a nedvesebb és melegebb termhely teszi ezt, mint

a hogy ezt eddig hitték, hanem az, hogy itt a hosszú metszésben része-

sített hajtásokon sokkal több maradhat meg a telel myceliumból. Ez szszel

is sokkal tovább fejldhetik, mint a szabad szlben, és viszont tavaszszal

korábban indul meg, mert védettebb, melegebb és a lombozat révén nedvesebb

tenyész helyre teszen szert.

Mintán akárhányszor innen indul ki a betegség, a házi lugas-szlnek

kezelését nagyon is lelkére kötném a gazdáknak, a kertészeknek.

Végül a hajtató szl- növényházak tkéinek a kezelésére nézve szintén

lényeges útmutatásokat találtunk. Itt a baj megújulása szintén nagyon fenyeget,

és viszont a késbbi védekezés, a nagyon kedvez közeg-viszonyok miatt éppen

nagyon nehéz. Tehát a pnegelz védekezés gyökeres módját, a hajtás-beecsetelést

kell szorgalmasan gyakorohii.

Ezek után a lisztharmat fejldését a szln következen lehetne vázolni:

A tavalyi és elz években végzett megfigyeléseimbl kitnt, hogy a liszt-

harmat már nagyon korán jelenik meg a szlkben, de nem annyira a leveleken,

mint inkább a zöld hajtásokon terjed, és különös elszeretettel húzódik a kötések

alá. Ha máshol nem látni, a hajtásnak kötéstl takart részén legbiztosabban lehet

megtalálni. Itt lappang tehát és innen terjed azután lefelé, tehát tkeres. így

jön létre a fürtök fertzése a saját tkéjén telelt lisztharmattól. Öszszel a liszt-

harmat visszafelé teszi meg az utat, csúcskeres lesz a fejldése, mert a hajtások
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hegyérc húzódik, és ott a leveleket meg a músodtcnnést keresi föl, és egyben a

rügyekre is ráveti magát.

Elszórtan azután mindenütt a hajtásokon hátrahagyja niyceiiumát, mely-

nek egy része összpontosítván plazmáját a telire rendkívüli arányban fejld
szívókkal szomszédos száldarabokba, kitelel a fás vesszn, és a következ évben

kihajt és új fertzést okoz. Éppen így a Márton-szln megmaradó mycclium is

tavaszszal megújulhat és további fertzést idézhet el.

Szaporodása tavaszszal tehát a meghagyott hajtásokon vagy részeken

indul meg, ezekrl átterjed a rügyekbl kifejld hatal hajtásokra és a milyen

mértékben nnek a hajtások, olyan mértékben mindinkább eltávolodik a fertzött

fészektl és a magasba kerül, a honnan azután késbb megint lefele kúszik,

mint már jeleztem.

így magyarázliali) IcIuU a lavas::i ferlözö góczok crcdclc, melyei

\V r t m a n n nem liidoll földeríteni^ és így a hajlásokon valú nagyon korai

elterjedése, melyet kimutattam. Azáltal pedig, l'^sy ^ kötések alá behúzódik,

megmagyarázható az, hogy aránylag tiszta vagy egészen tiszta szltökén hogyan

léphet föl egyszerre, meglep módon. Ott a kötés alatt lappang ugyanis, védve

van a permetezésektl, melyek esetleg a hajtásokon künn maradt részét

tönkre tették és azután, mikor a hajtások lombosodnak, védve a levélsátortól,

a nedves közegben szaporodni kezd, lefelé terjed és rajta üt a fiatal fürtökön.

Ez adja magyarázatát annak a közönséges tapasztalatnak, hogy sok tke évrl

évre lisztharmatos lesz, annélkül, hogy a szlsben általában a többi tkéken

a betegség megjelennék.

Ha azonban az ilyen tkék elhanyagoltatnak, kiinduló fertz fészkek

gyanánt szerepelnek és általános, távolabbra is terjed megbetegedéseket okoz-

hatnak, ez a tkéknek, illetleg a fürtöknek »idegen-infectiója«:.

Miután a zöld hajtások kezelése sok nehézséggel van összekötve, egyelre

a tavaszi megelz hajtáskezelés a leglényegesebb teend a lisztharmat ellen való

védekezés terén. A lisztharmat tehát vándorol a saját tkéjén : tavaszszal föl-

felé kúszik, nyáron és késbb lebocsátkozik, fertzi a fürtöket is, szszel pedig

felkúszik a hajtások hegyére és a Márton szlre, hátrahagyván útjában min

denütt kitelel szerveit, a téli myceliumot.

E mozzanatok megállapítása, illetleg szerves összefüggésbe hozatala

révén már most kell betekintésünk lehet a lisztharmat fejldésébe, és egyúttal

gyakorlati becses útmutatásokat birunk a kezelésére, leküzdésére.


