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M o e s 2 G, : Az egres amerikai lisztharmatja hazánkban*

1908. évi május havában a m. kir. földmüvelésügyi minisz-

térium a napilapok útján figyelmessé tette a közönséget az egres-

nek új betegségére, mely Északamerikából származott át és Európá-

ban terjedben van. E betegség elidézje a Sphaerotheca mors-

uvae (Schv^ein) Berk. nevezet gomba. ^ Mégis meglepett,

midn ugyané hónapban, — 27-ikén — a háromszékmegyei
Béty községben Nemes Hermann úr zöldséges kertjében

ráakadtam.

A kert 28 egresbokra közül tizet betegnek találtam.

Nemes H. úr késbb arról értesített, hogy a betegség az egész-

séges bokrokra is átterjedt, ügy hogy csak hat bokor maradt
épen. Több bokor pedig kiveszett.

Az egresnövény Jillapota valóban szánalmas volt. A fiatal

hajtások többé-kevésbbé eltorzultak, leveleik ránczosak, görbül-

tek. Úgy a hajtások fels részét, mint a leveleket eleinte penész-

hez hasonló, vékony fehér szövevény vonja be, mely csakhamar
lisztes lesz. Ugyanilyen fehér foltok jelentkeznek az éretlen, kis

bogyók felületén is.

A fehér szövevény a gomba miceliuma, mely Oidium-szerü

spórákat, ú. n. kouidiumokat hoz létre. E konidiumok nagy tömege
adja a lisztes felületet.

A konidium elliptikus, színtelen spóra. Hossza: 20—30 p-.

szélessége : 13— ITfA. (Salmon (1903) méretei: 27—31X 18—20 ft.)

A hajtás idsebb részeit, leginkább a szár felületét, köröskörül

barnaszín, tömött, vastag, nemezszerü kéreg takarja. Ugyan-
ilyen foltok lepik el a már nagyobbodó, még mindig éretlen

bogyót is. A zöld bogyón e foltok igen feltnek. Kezdetben
kicsinyek és keskeny fehér szegélyük van, majd gyorsan meg-
nagyobbodnak, egymással összeolvadnak és sokszor az egész

bogyót teljesen beborítják. E foltok a sima bogyóról késsel elég

könnyen lekaparhatok. E foltok miceliuma 3—5 (J. széles hyphák
sr szövevényébl alakult. A hyphafonalak barnaszinek, vas-

tagfalúak, táplálékukat az egres él szöveteibl szerzik. A gomba-
lepte bogyó szabályos alakját rendesen elveszti, késbb össze-

zsugorodik.

A barna micelium hálózatában tömérdek igen apró, szabad
szemmel nem látható gömböcske, ú. n. perithecium rejtzködik.

Sötétbarna szín tokok, melyek fala sejtes szerkezetnek látszik.

Alsó felületükbl rövidebb-hosszabb, egyenes vagy görbe, barna
szín fonalak, úgynevezett függelékek nyúlnak ki, melyek gyak-

^Salmon és utána az összes szerzk (kivéve K u n t z e 0.-t).

Berkeié y-hez társszerznek veszik C u r t i s-t is. A Grevillea IV. köt.

1876. 158. oldalán, hol e gomba elször viseli a Sphaerotheca nevet, Ber-
keley, a czikk szerzje, Schweinitz neve mellé sem a maga, sem
C u r t i s nevét nem jegyezte.
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ran el is ágaznak. Hosszaságuk olykor a peritliecium átmérjét

ötszörösen is felülmúlja.

A perithecium-nak csak egy tömlje (ascus) van s e töml
8 spórát tartalmaz.

A tok (perithecium) többnyire szabályos gömbalakú ; a töml
(ascus) tojásalakú és a spóra elliptikus, színtelen.

Méreteik

:

Eéty :

perithecium átm. : 70 - 100 (t

ascus 80—100X50-73 \í

spóra: 20—33 X^-IS |J-

Salmon(1902)
76-110 ;j.

70 -92X50- 62 [j.

20-25X12- 15 [j.

Heniiings(1902)

90-120 II

80—100X60-80 fx

12-20X12-14|x

Kertészek és mycologusok megfigyelései szerint az eröseb-

ben megtámadott fiatal hajtás megsemmisül, az idsebb pedig

fejldésében visszamarad. Close C. P. (1899) szerint a lomb

júliusban majdnem teljesen elpusztul. A meggyengült cserjék

a téli hideg ellen elvesztik ellenállóképességüket. Megegyeznek

a megfigyelések abban is, hogy ;iz amerikai lisztharmat igen

veszedelmes betegség, terjeszkedési képessége igen nagy. Külö-

nösen az európai egres fogékony iránta. S almon (1901) mondja,

hogy Amerikában a vadon él és kultivált Ribes-eken igen el-

terjedt és hogy az Európából behozott Bibesek szinte kivétel

nélkül áldozatául esnek. Figyelemreméltó, hogy S almon (1900),

a 12 Eibes faj között, melyeken e gomba Amerikában élsködik,

a Ríbes rubrum-oi is említi. Féls tehát, hogy nálunk sem fogja

megkímélni a ribiszkét.

Feltn az is, hogy Rétyen, a peritheciumok már május

havában is jól ki voltak fejldve. Hogy tömls spórái mikor

csíráznak, arra még nem tudunk felelni.

E betegségnek oly hirtelen való megjelenése nagyon meg-

lepett, mert hiszen ugyané kénben, a megelz év nyarán nyo-

mát sem láttam e betegségnek. Felkértem Nemes József
joghallgató urat — kinek figyelmét e gombára felhívtam —
hogy járja be Réty kertjeit és keresse e gombát. Kérésemnek

eleget tett, de sehol másutt nem akadt re;i. Nemes Hermann
úr pedig, ki községét kitnen ismeri, a/on kérdésemre, vájjon

az utolsó két esztendben hoztak e bármit Réty-be, akár Eszak-

amerikából, akár Oroszországból, következen válaszolt: „Nem
lehetetlen, hogy Amerikából hurczulták be. A fuvarosok ugyanis,

kik a kovásziiai herivásárra törökbúzát szállítanak, minden pén-

teken öste udvaromban megpihennek és lovaiknak is zab helyett

törökbúzát adnak és azt elhullatják az udvaron. Az udvar mel-

lett van a kert és ebben az egresfák suhogó fövenyben, ezért

minden tavaszszal az udv ron gyjtött trágyával megtrágyáztas-

suk. És tudom azt is, hogy most talán két éve Oláhországból

n« m engedték a törökbúzát kihozni és a brassai gabonaraktára-

kat amerikai törökbúzával latrák el. Lehet, hogy ezzel hurczol-

hatták ide, mert a községünkben ezt a betegséget sehol más-

nál nem vették észre.*
u
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Nem tartom valószínnek, hogy a törökbúzával jött volna

át e gomba Háromszékbe. Uiána kellene járni, hogy Háromszék-

megye egyéb községeibe nem juthatott-e át Románián keresztül

Oroszországból? Bár Romániából ez ideig még nem jelezték.

Mindenesetre feltn, hogy az ország délkeleti sarkának

egyszerre né^^y helyérl válik elfordulása ismeretessé. Még pedig:

Réty (1908. V. 27); Szentkatolna, (1908. VI. 25.), Gelencze

(1908. VI. 29) és Felsrákos (1908. VII. 29). Az els három köz-

ség Háromszékben, a negyedik pedig Udvarhely vármegyében

van. (Lásd: S chilb er s zky, 1908.)

Sphaerotheca mors-uvae (Schwein.) Berk. a. az egres bogyóját a gomba
csak részben lepte el; b. egészen ellepett, összetöpörödött bogyó; o. és b. tenn.

nagys. c. peritheciumok, nagyítás: 60; d. perithecium 24Ü-szer nagyítva; e. ascus

300-szor nagyítva
; f. spóra, 60-szor nagy. ; g. konidlumok 400-szor nagyítva.

(Szerz eredeti rajza.)

Schilberszky Károly megtalálta e

június hó 14-én, az ország középs részében

határához tartozó alcsii szigeten, egy kertben*,

gombát f. évi

is, a „Szolnok

hol 172^) kösz-

métebokor volt megfertzve. „Betegségtl mentes bokor egyetlen

egy se volt." Schilberszky K. gondosan mérlegelve az alcsii

elfordulás körülményeit, kénytelen kijelenteni, hogy „lehetetlen-

ség a betegségnek ideszármazása fell még csak távoli támasz-

pontokat is találni. " (Schilberszky, 1908).

E gomba elterjedésének története tanúsítja, hogy nagy
ugrásokkal halad, valószínleg a közlekedési eszközök útján.

^ Schilberszky K. hozzám intézett levelében 172 bokorról

említést. Czikkében 70 bokorról van szó. Ez sajtóhiba.

tesz
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Terjeszkedésének következ momentumait állapíthatjuk me^ :

1895 ben jelent meg elször Európa földjén, még pedig

Oroszországban Winnitzy községben, Podoliában. Ussikow pomo-
logus egész határozottan állítja, hogy e betegség Amerikából

importált gyümölcscsel vándorolt be Winnítzy-be. 1897-ben ugyanitt

már mint veszedelmes betegséget ismerték. 1900-ban, vagy még
elbb, Dániában már volt, mert Eriksson (1905) hírt ad arról,

hogy ez évben Dániából fiatal egresnövénynyel behurczolták

Svédország déli részébe.

Ugyancsak 1900-ban fedezte fel S almon (1901) Írország-

ban Whitehall és Ballymena kertjeiben. Kutatásai kiderítették,

hogy soha e kertekbe Amerikából növényt nem hoztak. Ezért

azt véli, hogy e gomba Írországban is honos. Brenan Arth.
(1900) és S a 1 m n (1901.) közleményei adtak els hírt e gom-
bának Európál)an való megjelenésérl. Ez idtl kezdve számos

czikk foglalkozik e gombával.

1902-ben Hennings P. (1902) Oroszországból, Moszkva

kormányzóság Michailoivskoje községébl küldött beteg egresen

állapította meg az amerikai lisztharmatot. Mivel az Amerikából

való behurczolást ebben az esetben sem lehetett megállapítani,

azért is honosnak tartja e gombát Oroszországban. Ugyanez

évben már a Finn öböl partján Kunda-hsin is fellépett e betegség.

1904-ben S almon (1904) szerint e gomba Írországnak

hat, Oroszországnak tíz, egymástól messze es helyén él. 1905-

ben Chelchowski és Aderholdt arról értesítenek, hogy

a gomba már Posen tartományba is eljutott Labischin községbe,

valószínleg Oroszország fell. Ugyanezen évben eljutott már

Norvégiába is. (S c h ö y e n 1905.). Ugyancsak ekkor Eriksson,
utalva éppen a Sphaerotheca Mors-uvae rohamos terjeszkedésére,

kérdezi, nem érkezett-e el annak az ideje, hogy a növénybeteg-

ségek terjeszkedése ellen az államok nemzetközi védelemrl gon-

doskodjanak ?

1905-ben a svéd és a finn kormányok a külföldi Rihes-

eknek behozatalát egyelre betiltották.

Jelenleg e betegség már az osztrák császárság több tarto-

mányába, (Csehország, Galiczia, Morvaország, Krajna, Alsó-

Ausztria) és a Kaukázus-ba is befészkeldött. (Linhart 1908.)

Ezek után szinte bizonyosnak mondható, hogy e betegség

Amerikából jutott Európába, elször Oroszországba s innen ter-

jedt Európa többi részébe, nem pedig Írországból.

Az ezen betegség ellen való védekezési eljárást gazda-

közönségünk megtalálja a „Kertészeti Lapok "-ban (1908. 189.

old.) és a „Kert"-ben (1908. 454. és 516. old.) Linhart Gy.

és Schilberszky K. dr. tollából.

Érdekes, hogy a Sphaerotheca Mors-uvae (Schwein.)
Berk.-nek, vele teljesen azonos alakú és nagyságú párja van.
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Ez a b'paerotheca Euiyhorbiae {(J a st.) S almon. [= Sph. tomeii-

tosa 1 1 h. = Sph. gigantasca (Sorok, e t T h u e m e n).

Báumler]. Még megjelenésében is egyezik az egres Sphaero-

theca-}kwa\, a mennyiben neki is tömött, barna, nemezszerú mice-

liuma van. Gazdanövénye azonban nem a Ribes, hanem az

Euphorbia nem több fnja. Könnyen érthet, ha e két gombát,

melyek alaki sajátságaikban teljesen egyezk, S a 1 m o n és utána

mások is, egy fajnak tekintik és a régebbi nevet használva,

közös névvel Sph. mors-uvae-nak nevezik.

Több körülmény azonban óvatosságra int.

1. Feltn, hogy egy és ugyanazon gomba ugyanazon fej-

ldésbeli alakja, két, egymástól annyira különböz genusz fajain

élsködjön, mint a Eihes és az Euphorbia,

2. S almon monográfiájából tudjuk, hogy az egres Sphae-

rotheca-jsi Északamerikában igen elterjedt a Bibes-en, holott

ugyanott az Euphorbia-n nem található. Már pedig elképzelhe-

tetlen, hogy a Sph. mors-uvae, nagy elterjedése mellett át ne
származott volna az Euphorbiálc-Tai, ha e két gomba egy és

ugyanaz volna.

3. Több országban régtl fogva ismeretes az Euphorbia-\iO\\

él Sphaerotheca, de párját a Ribes-en nem észlelték, vagy csak

az utolsó 2—3 esztendben. Svájcz-ban 1 1 h találta, még
1865-ben Euphorbián, de a Ribes-en máig sem észlelték. Franczia-

országban sem találták az egresen, holott az Eu])horbia-n 1851
óta ismeretes. Hazánkban Báumler találta Pozsony környékén,

a Schur erd szélén Euphorbia palustris on, 1890-ben. Ha átszár-

mazott volna az egresre, Báumler okvetlenül megtalálta volna.

Németországban is jól ismert és helyenként gyakori a Sph.

Euphorbiae, mig a Spli. Mors-uvae csak a legutolsó években
jelentkezett az orosz határhoz közel, ügy hogy itt az Orosz-

országból való behurczolás nagyon valószínnek látszik. Néger
(1906) Tharandt vidékén úgy találta, hogy a Sph. Euphorbiae
igen elterjedt az Euph. dulcison. Ugyanott a tharandti kir. erdé-

szeti akadémia botanikus kertjében a Ribes grossularián kívül

mindenféle északamerikai Ribes faj is termesztetik s ezekre bár

az alkalom megvolna, még sem származik át az Euphorbia liszt-

harmatja. Hozzátehetem a magam részérl, hogy Rétyen és kör-

nyékén hol sokat botanizáltam. soha. Euphorbia-n Sphaerotheca-t

nem találtam.

Hennings (1902. Z. f. Pflkr. p. 16) utalva arra, hogy
Oroszországban a Sph. Euphorbiae gyakori, felteszi, hogy e gomba
az Euphorbia-TÓl származott át a Ribes-re. A Sphaerotheca Mors-
uvae-i a Sphaerotheca Euphorbiae , alkalmazkodási alak"-jának
tartja. Magnus (1902) ellene szól e magyarázatnak és mindkét
Sphaerotheca-t különálló fajnak tartja. Különben maga S almon
is késbb (1902) különválasztja a két fajt.

Megvizsgálván azt a Sphaerotheca-t, melyet Báumler
Pozsony mellett az Euph. duícis-on talált, magam is meggyzd-
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tem, hogy alak és nagyság tekintetében ezt a gombát az egresétl
megkülönböztetni nem lehet.

A különbségek bizonyára a bens, finomabb szerkezetben
rejlenek s ki tudja, vájjon felfedezhetk lesznek-e a mikroszkóp
segítségével? E két gomba példája mutatja, hogy indokolt ese-
tekben nemcsak a durva jellemvonások, hanem csekélynek látszó

finom különbségek is alkalmasak lehetnek a fajok megkülön-
böztetésére. Ez esetben élettani különbség választja el e két
gombát.

Eszembe jutnak a Puccinia félék spórái, melyek gyakran
teljesen azonosaknak látszanak és mégis más-más fajhoz tartoz-

nak. Es eszembe jut a szerves vegyületek egész sora, melyek-
nek empirikus képlete teljesen azonos és mégis más-más
anyagok.

A vita nem nyer befejezést addig, mig pontosan eszközölt

oltási kísérletek nem végeztetnek. Addig is a felsorolt okok
elegendknek látszanak arra, hogy az Euphorhia és a Rihes
SpJiaerotheca-\t külön-külön fajnak tekintsük.

Az idézett irodalom jegyzéke.

1899. Close C. P. : Treatment for Gooseberry Mildew. (Agric,

Exper. Stat. Bu 1. Nro. 161. New-York.)

1900. Salmon E. S. : A Monograph of the Erysipbac^ae.

(Menioira of the Torrey Bot. Club. Vol. X. New-York. p. 70—74.)
1900. Brenan Arth.: Sphaerotheca Mors-uvae B. et C. in

Ireland. (Journ. of. Bot. XXXVllI. p. 446.)

1901. Salmon E. S. : Der Erdbeer- und der Stachelbeer-
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1902. Hennings P. : Ueber die Verbreitung und das Vor-

kommen von Sphaerotheca Mors-uvae (S c h w.), dem Stachelbeermeltau

in Russland. (Gartenflora, p. 170— 171.).

1902. Magnus P. : Ueber den Stachelbeermeltau. U. ott, p.

245—247.)
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Soc. Vol. XXIX. p. 102—110.)
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1905. Chelchowski S.: Rosa maczna (Sphaerotheca Mors-

uvae Berk. et Curt.). (Wszechsmiat, Weltall. Warschau. Nro. 39.)

1905. Aderholdt R. : Der amerikanische Mehltau des Stachel-

beerstrauches, eine für Deutschland neue Pflanzenkrankheit. (Flugblatt.

Nro. 35. Berlin.)
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svensk mark. (K. Landtbruks akademiens Handl, och Tidskr. Stock-

holm, p. 273—278.)
1906. Néger F. W. : Ueber Spaerotheca Mors-uvae (Schw.)

Berk. e t Curt. und Sph. tomentosa 1 1 h. (Ann. Mycologici p. 279.)

1908. Linhart Gy. : Az amerikai köszméte-lisztharmat. (A

Kert. p. 454- 455.)

1908. Schilberszky K. : Az amerikai köszméte-lisztharmat

hazánkban. (A Kert. p. 516—519.)

A szakosztálynak 1908 október 14-én tartott ülésébl.

D o b y G. : A sóskasavas sók szerepe a csírázásnáL

A sóskasavnak és sóinak szerepérl a növények életében

ma még igen eltérk a nézetek, a minek némi magyarázata két-

ségtelenül az is, hogy azok rendeltetése a különböz növények-
ben bizonyára más és más. A legáltalánosabb az a nézet, hogy
e sav és sói bomlási folyamatok termékei s hogy a káliumoxalát
kristályai éppen azért fordulnak el a növényekben oly gyakran,
mert az a rendeltetésük, hogy a sóskasavat, mint mérget, az
anyagcsereforgalomból kiküszöböljék.^ Ezt a felfogást támogatja
az a tapasztalat is, hogy a káliumoxalát oly növényekben, me-
lyekben rendesen nem fordul el, nagy mennyiségben keletkezik

akkor, ha a növénynek a káliumon kivül nincs elég tápanyaga. ^

Más adatok ellenben a mellett szólnak, hogy a növény pl. a
szabad sóskasavat tápanyagul is használhatja, bárha ilyen gya-
nánt nem is válik be a legjobban,^ st több kutató (Frank,
Sorauer és de Vries, A é, Tsch irch, Cza p e k, K r au s) még
a káliumoxalát oldódását is megfigyelte, a mi Kraus-t arra indí-

totta, hogy e sót bizonyos esetekben tartaléktápanyagnak tartsa. *

' Pf e f f er: Pflanzenphysiologie 1897. 1. 489. és Czapek : Biochemie
der Pfianzen, 190.5. ü. 426.

= B e n e c k e : Botan. Zeitung 1907. 79.
^ Pfeffer: Pflanzenphysiologie, I. 486.
* Czapek: Biochemie d. Pflanzen, II. 427.


