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Fucskó M,: A burgonya hípertrofíás szövetei.

A' burgonyagumó sarjai különböz hajtatási módok mellett

különbözöképen viselkednek [Vöchting (8)]. Valamennyi esetet

két csoportba lehet beosztani. Az egyik csoportba tartoznak azok

a hajtatások, a melyekben a sarjak gyors növekedéssel hosszúra

megnyúlnak. Ezzel szemben a másik csoport legalább kezdetben

nagyon lassú hosszanti növekedést eredményez, úgy hogy a sar-

jak általában rövideknek mondhatók [K r a u s {6. pag. 186.) (7.

pag. 389.)]

Az utóbbi sarjak lassú növekedése nincsen arányban a

gumó nagymennyiség keményíttartalmával, úgy hogy a beálló

táplálékfelesleg elre várhatólag hipertroíiás jelenségeket fog

kiváltani.

A keményít okozta túltáplálás jelenségei egymagukban is

észlelhetk, ha a gumókat szárazon hajtatjuk, de viszont hiper-

hidrikus jelenségekkel is kombinálódhatnak, ha a gumókat vizbe

állítva hajtatjuk. A hiperhidrózis mértéke attól függ, hogy a víz-

bl kiálló részek a környez leveg páratartalma mellett min
mértékben párologtathatnak. Ha a párolgást teljesen megakaszt-

juk, akkor a hiperhidrikus jelenségek fognak dominálni, mind-

amellett a keményít okozta hipertrofia jelei is felismerhetk.

Ily módon a sarjakon egyszerre ketts hipertrofiát állít-

hatunk el, a melyek egymás hatását ersbiteni és bizonyos

mértékben siettetni fogják. A keményitöhipertrofia egymagában
a vízhiány és intenzív párolgás mellett nem nagyon szembetn,
de hatása sokkal intenzívebbé válik, ha a párolgást csak kevéssé

is korlátozzuk a nélkül, hogv az ily módon beálló víztöbblet

képes volna még vízhipertrofiát kiváltani.

A sarjaknak e ketts hipertrofiája mellett foglalkozni fogok

még a gumó kérgének vízokozta hipertrofiájával is, a melyrl a

legújabb irodalomban helyreigazításra váró adatok és nézetek

vannak forgalomban.

A hajtatási kísérleteket az 1910— 11-iki tél és tavasz folya-

mán végeztem, tehát egyrészt olyan gumókon, a melyek a nyu-

galmi idszaknak még csak egy részét élték át és másrészt

olyanokon, a melyek az egész nyugalmi idszak alatt alacsony

hmérséklet pinczében éltek. A nedves hajtatásoknál a gumó-
kat fél magasságig ér vízbe állítva helyeztem el a száraz leve-

gj és 18—20° C hmérsékig ftött dolgozóhelyiség észak-

felé néz ablakaiba. A vizet naponkint felfrissítettem, hogy a

rothadást okozó baktériumok és erjesztgombák elszaporodásá-

nak elejét vegyem. Azonban a rothadás még így is nagyon sok

esetben bekövetkezett, még mieltt a hajtatás a kívánt ered-

ményre vezetett volna. Különösen magas százalék esett a rothadás

áldozatául kezdetben, a midn a gumókat eredeti állapotukban,

úgy a mint a pinczébl elkerültek, állítottam a vizbe, a mi ter-

mészetes is, mert a még nyugvó sejtek a mikroorganizmusokkal
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szemben nem valami nagy ellenálló képességgel bírnak. Sokkal
alkalmasabbnak bizonyult tehát az az eljárás, hogy a vízbe való

állítást megelzen a gumókat a sarjadzásra kedvezbb viszonyok

közé, nedves fúrészporba tettem, a hol a kell duzzadtsággal
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együtt az aktiv életmködést megszerezve egészen a sarjadzás

kezdetéig maradtak. Innen a kell tisztogatás után vízbe állított

gumók a rothadástól kevesebb gonddal is megóvhatok.
A szárazon való hajtatás lényege abban állott, hogy a gumókat

száraz levegj környezetben víz hozzáadás nélkül pusztán a
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magasabb hmérsék (18—20° C) hatása alatt indítottam sar-
jadzásnak.

Az összes kísérletekre egy július—augusztusban ér rózsa-
szín- és egy szeptemberben ér sárgafajta gumóit használtam.

U Hípertfofía a gumó fél felületének párologtatása mellett.

A gumó fele magasságig vízben áll. A víz felett a mor-
fológiai értelemben vett fels része van, a mely a laboratóriumi
száraz levegvel közvetlenül érintkezik. A víz túlbsége a páro-
logtatás ellenére is bekövetkezik, úgy hogy ennek következté-

2. kép. Az elözö képen középütt álló gumó csiícsi része a „papillákaf
visel sarjakkal.

ben a gumó víz alatti részén 3—4 hét alatt kidudorodások

jelennek meg, amelyeknek csúcsa sugaras repedésekkel csakhamar
felnyílik. E kidudorodások fejldése többnyire, bár nem mindig,

a lenticzellák alatt indul meg és mivoltukat tekintve nem egyebek,

mint a vízhipertrofiától megindított kéregburjánzás kifejezi.

A további burjánzás folyamán a csúcs helyén 3—6 mm. hosszú

és hófehér szín kolbászkák nnek ki (1. kép III.), a melyeknek
fokozatos összezsugorodása és megbarnulásával kapcsolatban a

fokozatosan terjeszked hipertroíia a parakérget nagyobb ron-

gyokban leválasztja (1. kép II.). Azután meglehets egyenletes-

séggel egységes mezben folytatódik a jelenség, közben-közben

egyes pontokon ersebb kitörések is támadnak, a melyeknek
eredési helye a kéreg mélyebb pontjain van.
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A párologtató felület lenticzellái csak kis mérték hiper-

trofiát szenvednek. Duzzadtságuk 6—8 hét alatt azonban jól

látható (1. kép, II.).

Jobban látszik a sarjak hipertrofiája. Értve itt azokat, a melyek

egész hosszúságukban a levegvel érintkeznek, tehát ugyancsak

jól párologtathatnak. Ez utóbbiak növekedése nagyon lassú, külö-

nösen pedig azoké, a melyek nem eresztenek gyökereket a vizbe

(2. kép.).

E sarjak csúcsától nem messze es vastagabb részen nagy-

számú és fehéren fényl „papillák" jelennek meg (2. kép), a

melyekrl futólagosan már Stapf (4. p. 234.) is megemlékezik.

Szerkezetük és fejldésük több tekintetben figyelemre méltó és

ez okból érdemesek a behatóbb ismertetésre.

3. kép. A „papilla" km.-e. — e) a sarj epidermise, — p) a „papilla" peri-

dermává osztódó epidermise, — o) csúcsán lév hipertrofált levegönyilás

megnagyobbodott nyílása és sz) zárósejtjei, — t) töltösejtek, — i) sejt-

közök, — ny) nyaki szkület.

A legtöbb „papillán" két részt lehet megkülönböztetni.

A fejet és a nyaki részt. A fej majdnem gömbalakú. A fejlet-

tebbek átmérje 0"40—0*46 mm. A nyaki rész nagyon rövid,

többnyire csak keskeny beszkülés jelzi (3. ábra ny.). A papilla

felülete vékonyfalú epidermissel van takarva. A fej belseje

laza parenchymás töltelékszövet, nagy sejtközökkel (3. kép i.).

Az alapi részen igen jól látható, a mint az elsdleges kéregnek
sejtsorai kihajlanak és a nyak felett két-két sejtsorra hasadnak.
Az epidermis a nyak felett szintén két réteg lesz (3. ábra p.),

de a bels réteg sejtjei a tölt sejtek módjára legömbölyödésre
törekszenek.

A „papillák" tetején O'IO—0'14 mm. átmérj köralakú
nyílás található, a melyet többnyire négy sejt vesz körül

Botanikai Közlemények. 1. füzet. 2
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(4. kép 0.). É négy sejt egy levegnyilás két zárósejtjének utó-

lagos osztódása útján jött létre.

A „ papillák " fejldése a lenticzellák fejldési típusa szerint

történik [Stahl (5. p. 566), Caspary {1. p. 117.)]. A leveg-
nyílások a sarjak vékony csúcsi részén (2, kép) egy-egy klorofill

tartalmú epidemiis sejtbl keletkeznek (6. kép A.). E sejtek

hosszukban fellép új fal által ketté osztódva két leánysejtre

válnak, a melyek közvetlenül zárósejtekké lesznek. A lélegz
rés csakhamar tágulni kezd (6. kép B.) és felfelé emelkedik
(5. kép), majd pihenés után a két zárósejt keresztben két-két
sejtre osztódik (6. kép C., 4. kép). Vannak esetek, a mikor csak
az egyik sejt osztódik, a másik nem ; vagy az osztódás el is

maradhat. Az edipermis tangentialis osztódása már csak a papilla

fejlettebb korában következik be.

4. kép. Hiperirofált levegnyilás a „papilla" csúcsán,
sz) zárósejtjei és o) megnagyobodott nyílása.

Késbb a papillák elveszítik fehér színüket és megbarnul-
nak. Ezzel együtt megsznik a küls növekedésük is, mert a
küls epidermis elparásodik. A bels sejt-sarjadzás azonban
tovább tart. Az új duzzadt sejtek a csúcs közelében lev öregebb
és a párolgás következtében vizüket vesztett fonnyadó sejteket

összenyomják és ily módon az ids papillák csúcsa alatt az
összepréselt sejteknek nagyszámú rétege látható. Az eredetileg
nagy sejtközökbl a leveg az alsó sejtek nyomása következté-
ben eltávozik. Az epidermis a nyak felett további tangentialis

osztódások útján újabb sejtrétegeket hoz létre, a melyek ugyanarra
a sorsra jutnak, mint a küls epidermis, t. i. elparásodnak.
Ez utóbbi osztódási folyamatban és a nyomában befelé haladó
parásodásban könny felismerni, hogy a valóságban periderma-
képzdéssel van dolgunk, a melyben lassanként a „papillák"-tól

kiindulva a hajtás egész felületét takaró epidermis is részt vesz.
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A „papillák " az elmondott tulajdonságaik alapján nem egye-

bek, mint hurkolt duzzadmányok (intumescentia) a melyeket csupán

az ers párolgás kényszeritett arra, hogy a burokban, a lassankint

peridermává fejldött küls epidermis alatt maradjanak.

2. A párolgás csökkentésének hatása a hípertrofíára.

A gumó alsó fele vízben van, a szabad felületet pedig

többé-kevésbbé páratelt leveg veszi körül.

A gumó kérgének elbb ismertetett burjánzása az egész felü-

letre kiterjed (1. kép Ill.y.

A „ papillák " képzdése a sarjakon itt is megindul, de a

burok alatt nem sokáig maradnak, mert még mieltt az elbbi

kísérletben leirt nagyságot elérnék, felrepednek és a töltsejtek

Sl

5. kép. A „papilla'' fejldésének kezdete Részlet a fiatal sarj km.-éböl. —
sz) a kiemelked levegnyílások zárósejtjei. — t) a. töltösejtek keletkezése.

ersen megnyúlva a résbl kiálló fehér szín párnátokat alkotnak

[Stapf (4. p. 244.), Devaux {10. p. 49.). Woycicki (Í7. p.

323.)] A párolgás csökkentése a hipertrofiát intenzívebbé teszi,

mint a minnek az elz kísérletben láttuk. A töltsejtek gyor-

sabb növekedésével az epidermis nem tud lépést tartani és

ellenállását az alatta lev duzzadt sejtek nyomása legyzvén
rövidesen felszakad. így lesznek szabad duzzadmányokká a kez-

detben és az elbbi kísérletben még állandóan burkolt duzzad-

mányok.
A sarjak víz alatti részein is a most leírt szabad duzzad-

mányok fejldnek.

A levegnyílások zárósejtjeinek a burkolt duzzadmányok
fejldése során ismertetett keresztben való utólagos osztódása

itt a nedves levegben szintén végbemegy, de úgy látszik még
sem olyan gyakran, mint az elz kísérletben. Talán a tölt-

sejtek mechanikai hatása mködik közre, hogy az osztódás sok

esetben elmarad. Van azonban egy más dolog, a mi az epidermis

felszakadását megelzen jelentkezik. A zárósejtek ugyanis sok-

szor teljesen különválnak egymástól, vagy, a mint Stapf (4. p.

2*



20 FUCSKÓ M.

244.) figyelte meg és rajzolta le (Taf. III. fig. 1.), két végük befelé

hajolva középen találkozik, minek következtében az egy lélegz-

résbl kett lesz és egyiket is, másikat is csak egy-egy zárósejt

keríti be.

Minthogy a további kísérletek során a gumó kérgének

hipertrofiájával már nem találkozunk, helyén való lesz, ha kép-

zdésének feltételeirl néhány szóval számot adok. K ü s t e r

{14. p. 82.) észleletei alapján a kéreg burjánzása a víz alatt nem
következik be, a mibl azt a következtetést vonja, vagy helye-

sebben szólva a jelenség okát abban látja, hogy a vízben

absorbeált leveg oxigénje nem elegend az ilyen élénk sejt-

osztódási és növekedési folyamatok oxigénszükségletének fede-

zésére. Az újabb vizsgálatok azonban a víz alatt való burjánzás

6. kép. A levegnyílások fejldése és hipertrofidja. A) A fiatal hajtás epi-

dermise a levegönyílás anyasejtjével (e). — B— Cj A hipertrofia folyamatá-

nak két stádiuma, ^ o) lélegz rés, — sz) zárósejtek.

lehetségét minden kétséget kizáróan bebizonyították [Olufsen
{15. p. 279.)]. St már a Küster {14.) eltti irodalomban is

vannak feljegyzések, a melyek ebben az értelemben nyilatkoznak

[Nobbe (5.), Devaux {40. p. 49.)]. Az én adataim már csak

ez utóbbiaknak és Olufsen eredményeinek megersítésére szol-

gálhatnak.

3. A száraz hajtatás hípertrofíája.

Az elbbi kísérletek nedves hajtatási módokkal végez-

tettek. A még hátralev kísérlet lényege a száraz hajtatás, a

melyben gumóknak üvegharang alatt száraz levegben való víz

nélküli sarjadzását kell megfigyelnünk. A harangot egjik oldalán

2 cm-nyire feltámasztottam, hogy a bels leveg kicseréldését

a párologtatás folytonosságának biztosítására lehetvé tegyem.

A harang alá való elhelyezést a párologtatás intenzitásának

csökkentése czéljaból szükségesnek tartom, mert a száraz leveg-
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vei való közvetlen érintkezés esetén beálló túl nagy vízveszteség

megfelel pótlás hijján a sarjadzó gumóra káros hatással lehetne.

Az ily módon fejld sarjak összes táplálékukat, még a
vizet is csak a gumóból vehetik. Innen van aztán, hogy növe-
kedésük, különösen a világosságban rendkívüli módon korlátozott.

A sötétben sem növekednek meg valami nagyra, de hogy az

elbbiekkel szemben mégis viszonylag jelentékeny hosszúságra
tehetnek szert, csak az etiolálásnak köszönhetik, a mely tulaj-

donságuk a hosszanti növekedést siettetve lehetvé teszi, hogy
a gumó víztartalmát még a nedvdús állapot idszakában a lehet
legnagyobb mértékben kiaknázzák.

A „papillák" csúcsán lev levegnyílások zárósejtjeinek

utólagos osztódásáról könnyen azt hihetnk, hogy az egész

7. kép. Szárazon hajtatott gumó sarjain képzdött fiatal lenticzella km.-e.
e) epidermis. — sz) a csúcsi levegönyílás zárósejtjei. — t) keményít és

klorofill tartalmú töltösejtek ;
— i) sejtközök.

folyamat a nedves hajtatással járó víz-túlbség, illetleg a víz-

hipertrofia következménye, ha a szárazon hajtatott példányok
sarjain ugyanazt nem tapasztalnék. Az utóbbiakon elmarad
ugyan a duzzadmány-képzdés, mindamellett azok helyén olyan
fejlettség lenticzellák alakulnak, a minkre elre nem is számí-
tanánk (7. kép). E lenticzellák majdnem hegyes kúpalakkal
bírnak és csúcsukon egy-egy ersen nyitott levegnyílást viselnek,

a melynek zárósejtjei a már ismertetett módon, szintén ketté

osztódnak. Az ismeretes viszonyok alapján az utóbbi osztódást
senki sem fogja a vízhipertrofiának tulajdonítani. De valójában
mégis hipertrofiás jelenségnek keU tartanunk, mert a sejteknek
ilyen utólagos osztódása a táplálék túlhalmozódása esetében, mint
közönséges túltáptálási jelenség nem szokatlan. A visszavágott
növényeknél (dohány, napraforgó, kalarábé etc), a melyek a
rajtuk végbevitt operácziók hatása alatt sem termést, sem új
hónaljhajtásokat nem nevelhetnek, az asszimiláták óriási mérv
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felszaporodásának hatása alatt gyökérben, szárban, levélben, az

egyébként már régen állandósult sejtek osztódni kezdenek

[Vöchting {16. p. 229.)].

A leírt hajtatási módok nem adják meg a fiziológiai fel-

tételeit a sarjak gyors és nagyarányú hosszanti növekedésének,

úgy hogy az ily módon megmaradó keményít táplálék-felesleg

gyanánt szerepel, a melynek hatása a zárósejteket osztódásra

készteti. Más hajtatási módoknál, a mikor a sarjak gyorsan

növekedhetnek, ez az osztódás nem következik be, mert a

keményít más irányban nyer szerepet.

A lenticzellák kialakulása is szokatlan módon történik.

A sarjak felületén ersen kiemelkednek és azt reszels tapin-

tatúvá teszik.

Szerkezetüket tekintve a közönségesen ismert lenticzellák-

tól nagyban eltérnek (7. kép). Töltsejtjeik szabálytalan elhelye-

zések, egyenl átmérjek, legörabölyödöttek, nagy sejtközök-

kel és telve vannak transitorikus jelleg keményítvel, E mellett

klorofill szemeket is tartalmaznak. Inicziális rétegük hiányzik,

úgy hogy a lenticzellák f jellemz sajátsága: a sejt-sarjadzás

folyamata legalább is jó hosszú ideig szünetel, a mely id alatt

a töltsejtek fokozatos elparásodásával kapcsolatos fokozatos

elhalás egyáltalán nem észlelhet. Ellenkezleg a már létrejött

töltsejtek elzöldülve és a levél szivacsparenchimájához hasonló

módon alakulva (7. kép) asszimiláló szövetet alkotnak.

E sajátságos lenticzellák képzdése is éppen úgy, mint a

zárósejtek utólagos osztódása a keményít-hipertrofiának tulaj-

donitható. Mert a gyorsan és hosszúra fejld sarjak, a mint a

pinczei etiolált példányokon és a szabadföldi kultúrában láthat-

juk, nem fejlesztenek lenticzellákat.

A sejtsarjadzás létrejöttéhez nagyobb mennyiség víz

jelenléte volna szükséges. Es itt nem gondolok olyan nagy víz-

bségre, mint a min a nedves hajtatásoknál szerepelt ; elegend,

ha a száraz gumót csak kissé nedvesebb levegj helyre viszszük

is, ha például teljesen zárt perem üvegharang alá teszszük, a

mely alatt a megfelel módon kissé nedvesített leveg a párol-

gást legkisebb fokra csökkenti. A meginduló sarjadzás követ-

keztében a töltsejtek keményít- és klorofiUtartalma eltnik és

így a normális lenticzelláknak megfel formához jutunk, a mely-

nek további hipertrofálásához a leveg nedvesítését már nem is

sokkal kell fokoznunk. E czélra teljesen elegend, ha a harang

alatt a gumótól izoláltan állandóan szabad vízfelület párolog-

tatását teszszük lehetvé. Ilyen körülmények között rövid id
múlva azt tapasztalhatjuk, hogy a lenticzellák szabad duzzad-

mányokká burjánzanak.

Az elmondottakból világosan látszik, hogy a lenticzellák a

vízmennyiség, illetleg a párologtatás intenzitásának megváltoz-

tatása iránt nagyon érzékenyek. Alig ismerünk növényi részeket,

a melyek e viszonyok módosulásaira oly gyorsan és olyan szembe-
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tünen reagálnának, mint a lenticzellák. E formai változásokban

a reakcziót kiváltó inger a víz nyomása. Az érzékenység, vagy
mondjuk helyesebben, a vízhipertrofiát kifejezésre juttató gyors
sejtosztódás és növekedés alapja pedig a keményítfelesleg okozta

keményít -hipertrofia. E két tényez elkülönített és együttes

hatása jut kifejezésre a lenticzelláknak fentebb leírt háromféle
módon való kialakulásában. Az els alakulás a kizárólagos, vagy
legalább is a domináló keményít-hipertrofiát juttatja kifejezésre

és benne a víz hatását illetleg nem hipertrofiáról, ellenkezleg
atrofiáról lehet csak szó. A típusos lenticzellát a háromféle
alakulás középs formájának tekintve, a melyben a víznek a
keményít-hipertrotiához kapcsolódó mérsékelt hatása jut kifeje-

zésre, a sorozat végére a duzzadmányokat kell állítanunk,

mert képzdésükben a keményít-hipertrofián kívül már a víz-

hipertrofia is szerepel és jellemvonásaikat is az utóbbi tényez
szabja meg.

8. kép Peridermal-épzödés kezdete az aerenchimás zóna alatt. (Részlet a

gumó hipertrofiás kérgének km.-éböl.) — h) az aerenchimás zóna bels
része, — p) peridermává osztódó és párásodé kéregsejtek.

r

ügy hiszem e fejtegetéseknek mindenki eltt világos kö-

vetkezménye, hogy a burgonya sarjain, megfelel hajtatási mód-
dal kétféle hipertrofia idézhet el. Az egyik, a mely a másik-
tól elkülönítve is bemutatható, az amilohipertrofia és a másik a

hidrohipertrofia. Utóbbi csak az elbbivel együttesen szokott meg-
jelenni.

A kettnek együttes mködésekor mindkett kölcsönösen
támogatja a másiknak sajátlagos hatását. Különösen az amilo-

hipertrofia mozdítja el nagy mértékben a hidrohipertrofia hatását.

Az utóbbi viszony pozitív oldalát az elbbi tárgyalások
során már eléggé megvilágítottam. Hátra van még, hogy a viszonyt

negatív irányban is megersítsem.
A pinczei etiolált hajtások amilohipertrofiát nem mutatnak,

mert a növekedésükhöz elfogyasztott anyag a keményítfelhal-
mozódást nem engedi meg. Az ilyen hajtásokon a lenticzella kép-
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zdése nagyon alárendelt, pedig erre a nyirkos leveg, a mely
a párolgást nagy mértékben leszállítja, nagyon kedvez volna.

Ehhez járul még, hogy a sarjakon fejld gyökerek a pincze

talajából is jelents mennyiség vizet vehetnek fel. A lenticzella-

képzdésnek ez az elmaradása az amilohipertrofia elmaradásával
kapcsolatos, mert hogy a jelen esetben valóban nem szerepel az

amilohipertrofia, abból is kitetszik, hogy a szár szájnyílásai-

nak zárósejtjei a fentebb leírt utólagos osztódásban részt nem
vesznek.

Hogy valójában a kölcsönös hatás megsznése okozza a
vízhipertrofia hatástalanságát és nem az etiolálást elidéz fény-

hiány, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a sötétben vég-

zett száraz hajtatás ugyanolyan jelenségekkel kapcsolatos, mint
a fényben való száraz hajtatás. A fkülönbség csak abban van,

hogy a töltsejtekben a klorofill a fényhiány miatt nem fej-

ldhet ki.

4- A kéreg burjánzásának szakaszossága a gumón.

A vízhipertrofia útján meginduló kéregburjánzásokról isme-

retes, hogy az új elemeket nem külön meristema hozza létre,

hanem a kéregsejteknek fokozatos sorokban való, többnyire radiá-

lis irányú megnyúlása. Meristemáról csak annyiban lehet szó,

hogy a hipertrofia folyamata alatt a növekedésnek induló sejtek

egy része, a mint a burgonyán is észlelhet, mindjárt kezdetben
tangencziális falakkal fellogén módjára osztódni kezdenek. A
keletkezett leánysejtek száma 2—4, a melyek azután ersen meg-
nyúlva, nemcsak egymástól, hanem oldali szomszédjaiktól is sejt-

közöket alkotva, felületük nagy részében izolálódnak. A hiper-

trofálás azonban nincs mindig egybekötve, a sejtosztódási folya-

mattal, nagyon sok sejt egyszer megnyúlással, osztódás nélkül

megnagyobbodik. Különösen áll ez a kéreg burjánzásának kezdeti

idszakára, a mikor a kéregsejtek egyszerre több rétegben radiális

irányban ersen megnyúlnak. A hipertrofiának ilyen nagymérték
kiterjedése okozza, hogy a burjánzás a kéreg áttörésekor a leg-

bujább megjelenés.
ismerünk növényeket, melyeknek kérgében a befelé haladó

hipertrofia egyes sejtrétegeket vagy sejtcsoportokat egészen érin-

tetlenül hagy, K ü s t e r {14. p. 80. fig. 19.) a Ribes aureum
kérgébl ugyanilyen esetet rajzolt le. Vagy más növényeknél,

mint a Quercus, a Fagus és az Acer kérgében [Wieler {12. p.

520.)] a hipertrofált szövet alatt peridermafejldés látható, a mely
feladatát tekintve közel áll a sebparához. A burgonyán az utób-

biakéhoz hasonló viszonyokat találtam, csakhogy itt a periderma-

képzdés nem szünteti be a további burjánzást, hanem alatta

ismételve, újabb hipertrofált öv keletkezik. Az utóbbi övbe
tartozó szövet szerkezete típusos hiperhidrikus jellegekkel bír.
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Sejtjei a radiális irányban ersen nyújtottak, laza összefüggések

és a nagy sejtközök sok levegt tartalmaznak, melytl az egész

szövet kezdetben tiszta fehér szint nyer (8. és 9. kép h). Szer-

kezetét tekintve tehát típusos aerenchimás szövet.

A másik öv az utóbbival egészen szabályszeren válta-

kozik. Sejtjei tangentiálisan lapítottak, vastagabb falúak és

sejtközök nélkül csoportosulva valóságos peridermát alkotnak

(8. kép p).

A peridermaréteg mindig vékonyabb, mint az aerenchimás

öv és ha közelebbrl vizsgáljuk, látni fogjuk, hogy táblás sejt-

9. kép. A periderma alatt képzdött újabb aerenchimás öv. (Részlet a gumó
hipertrofiás kérgének km.-böl.) — h) az aerenchimás öv küls része és p) a

felette lév periderma.

jeit az alakjukban változatlanul maradt vagy csak kis mértékben
megnyújtott anyasejtek fala jól kivehet csoportokba foglalja

össze. St az olyan sejtek sem ritkák, a melyek eredeti alak-

jukat megtartva, osztódás nélkül parásodtak el.

Az aerenchima és a periderma képzdése egymást ritmi-

kus szabályszerséggel váltogatja. A hipertrofia mindig aeren-

chima-burjánzással kezddik, a melyet nemsokára nyomon követ
a periderma. Az utóbbinak képzdése folyamán a burjánzás
szünetel. Mihelyt azonban a periderma egy bizonyos vastag-

ságot elért, alatta újabb burjánzás indul meg, a mely a perider-

mát felemeli. A periderma védelme alatt lév ezen újabb aeren-

chimás öv sokáig épségben marad és sejtjeinek fala jó ideig

czelluloza-reakcziót ad. Vénülésük folyamán azonban lassanként
elparásodnak, a mely folyamat sokszor határozottan kimutatható
módon belülrl kifelé, czentrifugális irányban halad.



26 FÜC8KÓ M.

A periderma elparásodása mindjárt a fejldés kezdetén

megindul és pedig a befelé tartó sejtosztódást nyomon követve,

czentripetális irányban halad mindaddig, a mig a burjánzás ismét

meg nem újul. Az újabb aerenchimás öv fejldésének kezde-

tén a periderma élesen határolt küls szélétl kiindulva a régibb

aerenchimaréteg parásodása is megindul.

A periderma képzdésére nézve megemlíthet még, hogy
az osztódó anyasejtekben képzd els új fal nagyon gyakran

antiklin fal (10, kép a), a periklin íalak (10. kép p) késbb
alakulnak.

A két öv elkülönülése csak a periderma küls határa

mentén éles (9. kép p) a belsn már bizonytalanabb, sok helyen

majdnem fokozatos átmenettel találkozunk (8. kép p).

A meg-megújuló peridermaképzdés úgy tekinthet, mint

az idszakosan megújuló sebek ismételt behegedése. A burjánzás

termelte laza és ellenállásra képtelen aerenchimás szövet a gumó
él testét a felület meglazítása folytán a küls környezettel köz-

vetlen érintkezésbe hozza.

Ennek az állapotnak szükségképen! reakcziója gyanánt lép

fel a periderma, a melynek képzdése folyamán a burjánzás,

mintegy bels ingerektl visszanyomva szünetel.

Olufsen {15. p. 279., 280.) kísérleteiben a periderma

megjelenését bár különös gonddal kereste, sohasem figyelhette

meg. Képzdését csak mesterséges beavatkozásra tudta elidézni.

Kétféleképen járt el. Vagy úgy, hogy az aerenchimás helyeket

tvel megszurkálta, vagy pedig úgy, hogy a gumót a vízbl
kivette és mindaddig száraz helyen tartotta, a míg a burjánzások

teljesen össze nem zsugorodtak. A beavatkozás után hamarosan
kialakult a sebzési-, illetleg a szárítási ingertl ered periderma.

E tapasztalatok alapján, minthogy szerinte a hipertrofia

egymagában nem hat sebzési ingerként, S c h e n k {9.) állás-

pontjára visszatér és hajlandó az aerenchimát különleges lélegz-

szervnek tekinteni {15. p. 280.). Ennek a felfogásának támoga-

tására a többek között Frank-ra {11. Bd. I. p. 105.) is hivat-

kozik, a kinek az a véleménye, hogy a kéregburjánzások nem
kóros képzdmények. Ennek tulajdonítja, hogy kifejldésük-

kel nem jár együtt a sebzési inger, a mely a sebhegeszt pára

fejldésére indítólag hatna.

Ha az acrenchima funkczióját ület nézetek helyessége

valóban a periderma képzdésén vagy nemképzdésén fordul

meg, akkor Schenk felfogását el kell ejtenünk, a mitit

Wieler {12. p. 521.) más esetekre szintén megtette. Az okok, a

melyek Schenk nézetének tarthatatlanságára rávezették nála

is, legalább részben, a periderma megjelenésére vonatkozó meg-
figyelései voltak.

Az aerenchimának lassanként pusztuló felülete nagyon alkal-

mas talaj a különböz gombák megtelepülésére. A metszeteken

mindig sok gombamiczéliumot és spórát láttam, a melyek azon-
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ban rendszerint csak a legküls részeket lepték el. A még él
és duzzadt állapotban lev legbels aerenchimás réteget a

felette lev peridernia eléggé védi a gombák támadása ellen és

így az líj peridermaréteg képzdésérl teljes határozottsággal

állíthatjuk, hogy abban a gombáknak semmi szerepük sincs.

Az aerenchima képzdésében mutatkozó szakaszosság nem
pusztán a kéreg hipertrofiájával kapcsolatos burjánzás! folyamat-

nak a sajátsága. A lenticzellák sejtsarjadzásában, a mint

Devaux \l3. Pl. 4. fig. 27.) vizsgálataiból ismerem, a hiper-

trofia és a paraképzés szabályos váltakozása szintén kimutatható,

jóllehet e váltakozások oka, a mint sok esetben kimutatható, a

nedvességi viszonyok ingadozásában rejlik [Devaux {13. p. 225.)].

10. kép. Periderma-kópzödés az aereachima alatt (km. a gumó hipertrofiás

kérgébl). — p) periklin, — a) antiklin falak. — A) az aerenchima alsó határa.

Függelék.

Ha a gumók és a sarjak hiperhidrikus burjánzásának beál-

lásához szükséges idt összehasonlítjuk, fel fog tnni, hogy e

tekintetben a gumóknak sokkal hosszabb ideig tartó hajtatásra

van szükségük, mint a sarjaknak,

E késedelemnek valószín magyarázatát nem nehéz meg-
adni. A gumók a táplálék raktározására hivatott szervek,

melyekben a sejtek tevékenysége, növekedése és osztódása

a tenyészeti id eltelte után megsznik és normális viszonyok

között aktív munkásságot többé sem a nyugalmi idszak alatt,

sem ennek elmultával az új tenyészeti évad folyamán nem tel-

jesítenek. Lappangó életmködésük mindössze csak arra szorít-

kozik, hogy az új generáczió számára tartogatott tartalék-tápláló-

anyagot, a keményítt a nyugalmi idszak alatt megrizzék,
majd pedig, hogy annak idején az új vegetáczió megindítására

kiürítsék [MllerThurgau (5.)]. Osztódó képességük fel-
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ébredése csak mélyreható átalakulás útján következik be, de még
igy is lassan, csak hosszadalmas hajtatás után, a mi az aéren-

chimaburjánzás idejét jelentékenyen késleltetni fogja. A tulaj-

donképeni hipertrofálás tehát csak az aktiv életképességek vissza-

szerzése után indulhat meg.

Nem így áll a dolog a sarjakon, a melyeknek fiatal és

osztódásra képes sejtjei, melyekben az aktiv életjelenségek még
folyamatban vagy legalább is könnyen megindítható készenlét-

ben vannak. Itt a sejtek hipertrofiája a viz túltengésének beáll-

tával rögtön kezdetét veszi.

Hasonló okokra vezetend vissza a fás növények kérgében

fejleszthet aerenchima burjánzásának aránylag rövid id alatt

való megindulása is. Az összehasonlításra különösen alkalmas a

Sambucus nigra. Ennek az ágai páratelt levegben és a víz

alatt is néhány nap alatt a lenticzellákból kiduzzadó aérenchimás

pamatokat fejlesztenek, a melyek lassanként a kéreg távolabbi

részeire is szétterjednek.

Ezzel szemben a burgonyagumók aerenchimásodása, a mint

már fenntebb is rámutattam, csak 3—4 hét alatt válik lát-

hatóvá.

Összefoglalás.

1. A kéreg aérenchimás burjánzása a gumó vizalatti részén

is bekövetkezik, nemcsak a páratelt levegn.

2. A lassú növekedés sarjak hipertrofiás képzdményei
ketts hipertrofia útján jönnek létre. Egyik az amilohipertrofia, a

melynek hatása a levegnyílások záró sejtjeinek utólagos osztó-

dásában nyüvánul, továbbá a száraz hajtatásban különleges

hatása folyományaként lenticzellák képzdnek, a melyek a rendes

lenticzelláktól abban különböznek, hogy állandó sejtsarjadzásuk

nincsen és hogy töltsejtjei transitorikus keményítt tartalmazó

asszimiláló sejtek.

A hidrohipertrofia az elbbinek hatását a víz túltengése

mellett elfedi, de teljesen nem semmisíthet meg, különösen

akkor nem, midn a vízfeietti részek felülete száraz levegvel

érintkezik.

A ketts hatás legjobban látszik a „papillák" keletkezésé-

ben. A „papillák" nem egyebek, mint burkolt duzzadmányok,

a melyeknek burkát a küls epidermis, vagy késbb az ebbl
fejld periderma alkotja.

Kell nedvesség mellett a párolgás megakasztása oda hat,

hogy a sarjak felületén a burkolt duzzadmányok helyett szabad

duzzadmányok fejldnek, a melyeken az amilohipertrofia hatása

már fel sem ismerhet.

3. A kéreg burjánzási folyamatában ritmikus szakaszossá^

észlelhet, a minek megfelelen a burjánzás termelte szövet is
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egy ersen hipertrofált szélesebb övet alkotó aerenchimaréteg-

nek és egy keskenyebb peridermaövnek gyakran szabályos vál-

takozásából áll.
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