
A  N Ö V ÉN YE K  
B l t t O D A L M

A nSvény világ tagjairól altkor szerez- 
Sietünk megközelítő áttekintést, ha a 
mikroszkópikus kicsinységű szervezetekből 
kiindulva fokozatosan haladunk a lég- 
magasabbrendű virágos növényekig és 
összehasonlítjuk egymással a jellegzetesebb 
típusokat. A növényo.rszág számtalan faja 
a földtörténet során több fejlődési irány
ban jutott' el jelen állapotáig. Eközben 
igen sok változáson ment át. A letűnt 
geológiai korszakokban pl. éltek olyan nö
vények, melyek a környezet megváltóié-, 
sához nem tudtak alkalmazkodni, s ezért 
kihaltak s így a ma élő növények között 
már nem szerepelnek. Az ilyen növényeket 
ősnövényeknek nevezi a tudomány. A rna 
élő növényzet fokozatos.kialakulására meg
felelő magyarázatot alig alkothattunk volna 
az ősnövények ismerete nélkül.

A növények felé mindig nagy érdeklő
déssel fordult az ember. Már az ókorban is 
számos növényt ismert és értékelni tudta 
hasznosságukat. Később igyekezett a kivá
lasztott növényeket kultúrába' fogni és a 
maga céljainak megfelelően évrői-évre ne
velni, termeszteni. A termelés szempontjá
ból a' növényországot két ..nagy csoportra 
oszthatjuk, még pedig vadöntermőés kultú
rában termesztett növényekre; A felhasz
nálás szempontjából a növényeket hasznos 
növényekre és káros növényekre tagolhat
juk. Egyelőre figyelmen kívül hagyjuk a 
gyakorlati szempontokat és így végezzük 
vizsgálódásunkat,

E ? y $ e f t ű  n ö v é n y e k
A legkezdetlegesebb fejlettségű szerveze

tek az egysejtűek. Ezek szabad szemmel nem 
lathatók, csak úgynevezett összetett nagyí
tón (mikroszkópon) keresztül. Egy részük 
a növényországhoz tartozik.Testükön külső 
burkoló hártyát figyelhetünk meg, amit 
sefttaln&k nevezünk. Ez élettelen anyag. 
Ezen belül toglal helyet az apró szervezet 
minden életjelenségét’ szabályozó é? biz
tosító ányag, az úgynevezett prbtepíasmá. 
Mind a növény-, mind az állatvilág leg
apróbb, szervezetei között találunk olya*'

nokat fs, amelyeknek a teste csupán pro
toplazmából áll és a környezet felé niftos 
különlegesebb határoló rétegük. Az ilyen 
szervezet is minden életműködést elvégez, 
táplálkozik, növekedik, mozog, ingereket 
vesz fel, szaporodik. Ez azt bizonyítja, 
hogy a protoplazmának nevezett nyáika 
szerű anyag alapvető szükséglete az élő 
szervezetnek, a burkoló réteg, a sejtfal 
pedig nem feltétlenül szükséges az élethez. 
Igen valószínű, hogy a földünkön először 
megjelent élőlény egyetlen projtoplazma- 
cseppbíl állt. A  mai értelemben az ilyen 
protoplazmacseppet s<?/ínek nevezik, azokat 
a Szervezeteket pedig, amelyeknek teste 
egyetlen protoplazmacsepp, egysejtű lé
nyeknek. Az egysejtű szervezetek egy része 
a növények, más része az állatok körébe 
tartozik, legtöbbjében a protoplazma külön 
leges feladatú festékanyagot, úgynevezett 
leuéUölaet (kiórofil) tartalmaz, Ennek a 
festékanyagnak-a jelenlétében a protoplaz
ma szervetlen anyagból, vagyis vízből éí 
széndioxidból, szerves táplálékot (például 
cukrot) tud előállítani. A folyamathoz 
napfényre is szükség van. A levélzöld képe
síti tehát a növényt arra, hogy úgynevezett 
áíhasonító munkát végezzen, azaz a szer
vetlen világ anyagait napfényenergía lekö
tése mellett táplálkozásra alkalmas szerves 
vegyöletekké alakítsa át. Az állati egysej
tűek protoplazmája levélzöidet sohasem 
tartalmaz, ezért azok az említett módon 
nem tudnak szerves vegyületeket előállí
tani, hanem azokat kész állapotban kall 
megszerezniük. Az alapvető különbség 
tehát növény és állat között az önálló 
táplálékkészítés képességében mutatkozik. 
Más.tékintetben az egysejtű állat és növény 
között sok hasonlatosságot fedezhetünk fél. 
Így például az ostoros szervezetek a növény 
és állatország kiinduló pontiának tekint
hetők. A levélzöld tartalmú ostoros egy
sejtűéket, a moszaíokat tehát a növények 
közé, a levélzöldet nélkülözőket pedig az 
állatok közé súrolják. Ugyanakkor a levél 
zöldnélküli baktériumokat, amelyek szintén 
nagyon apró egysejtű szervezetek, bár 
allati módon táplálkoznak, mégis növények-
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Bek tekintik. Ez azonban nem egyedül
álló. Vannak még a növények között olyan 
szervezetek, amelyek nélkülözik a levél- 
zöldet, de egyéb sajátságaik a növények 
körébe utalják őket.

A  növényi egysejtűek igen változatos 
formákat mutatnak. A  legegyszerűbbek az 
olyan gömbalakú szervezetek, amelyeknek 
a sejtfalán belül a protoplazma még nem 
különül különböző részekre. A  magasabb - 
rendűek protoplazmája többnyire három jól 
jellemezhető részre különül éspedig a hígan 
folyós cvtoplazmára, az egy vagy több 
töményebb anyagú és határozott alakú 
sejtmagra, végül a zöld vagy más szín
anyagot tartalmazó apróbb, nagyobb vál
tozatos alakú plazmatestecskékre, az úgy
nevezett plastidákra. A három rész külön - 
külön, de egymással összhangban végzi 
életfeladatait. A protoplazma működése 
során különböző anyagokat választ ki és 
ezek mint élettelen anyagok vagy rögtön 
felhasználódnak az életfolyamatokhoz, vagy 
felhalmozódnak, vagy pedig a növény 
testéből szükségtelen anyagcseretermékek
ként a környezetbe kerülnek ki. Az élő 
protoplazma által létrehozott legkülön
bözőbb vegyületek vagy oldott állapotban 
fordulnak elő, vagy pedig mint szilárd 
testecskék figyelhetők meg. Az oldott 
anyagok a cytoplazmában megalakuló
k.isebb-nagyobb vizterekben, úgynevezett 
vakuolumokban gyűlnek össze. Ezt az 
oldatkeveréket sejtnedvnek nevezik. A  sejt
nedvben gyűlnek meg többek között a 
cukorféle vegyületek, a szerves savak, 
esetleg festékanyagok, vagy pedig a külön
böző mérgek stb. A szilárd tartalmi részek 
közül elsősorban a keményítő és a hozzá 
hasonló vegyületek, azután a íehérje- 
vegyületű szemeoskék, továbbá a zsir- 
cseppek jelentősek. Az egysejtű növények
nek egyik érdekes képviselője a mikroszkó
pikus kicsinységű Eugiena nevű moszat, 
amely édesvizeinkben épúgy megtalálható, 
mint a kisebb pocsolyákban, vagy a kerék
vágásokban meggyűlő vizekben. Egy irány
ban megnyúló testüknek egyik végén 
hosszúkás plazmaostor nyúlik ki, amelynek 
sajátos mozgása segítségével változtatja 
helyét a vízben. Testét plazmahártya 
burkolja. Protoplazmája sejtmagra, zöld 
színtestecskékre és cytoplazmára különül. 
Általában magánosán úszkál a vízben, 
vannak azonban olyan ostoros növények is, 
amelyek többedmagukkal kisebb-nagyobb 
csoportban, úgynevezett sejttársulásban élik 
le életüket. A sejttársulás minden tagja 
önállóan .és függetlenül végzi életműködését, 
amit az is bizonyít, hogy rendszerint vala
milyen élettelen anyag, például nyálka, 
kocsonya, vagy sejtfalnyúlványok tartják 
össze őket. Az ilyen sejttársulásban élő

t. úb/ő. A ssít részei.
Középért í  sejtmag, a seitfal mellett crtoplaziV.a, 
benn® stíutestécskek. A fehéren hagíojt részek a 

víkuo’.űTaoi:.

sejtcsoportot könnyen többsejtű növénynek 
nézhetnénk. Az egysejtű ostoros növények 
között megfigyelhetünk egészen különleges 
alakú szervezeteket is, ezeknek több 
darabból álló keményebb fala van s ezért 
páncélos ostorosoknak nevezzük őket. Az 
egysejtű növényi szervezetek közé tartoz
nak továbbá a kovamoszatok is. Elnevezé
sük arra vonatkozik, hogy keményebb és 
két darabból álló sejtfaluk kovasarat
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3• á b r a . Páncélos ostorosmcszat

4 . ábra. JCfivamftflMt,. 
Felső kép felUlnézetben, 
az alsó képen metszetben 
látható a két darabból 

álló sejtfal

5 . á b ra .
Kocsonyás nyélen, társa* 
iáiban élő koyaniöszatok

tartalmaz, igen sok fajuk él a* édesvizek, 
ben éppen úgy. mint a tengerekben. El
öregedésük után protoplazmájuk elpusztul, 
de a kovaányagú sejtfalváz megmarad és a 
víz fenekére süllyed, sokszor vastag réteget 
alkotva. Régi tengerek helyén, ahol ma 
Szárazföld van, a föld rétegei között nagy 
tömegben találtak ilyen szervezeteket. A 
kovamoszatok körében is találunk magá
nosán élő és társulásba csoportosuló szer
vezeteket.

Az egysejtű növények körébe soroljuk 
még a természet háztartásában oly nagy 
szerepet betöltő baktériumokat is, dacára 
annak, hogy levélzöldjük nincs. Legtöbbjük 
igen apró, úgy, hegy csak erősebb nagyítású 
mikroszkóp segítségével figyelhetjük meg 
őket. A növényvilágnak nemcsak legkisebb, 
de a legegyszerűbb szervezettségű lényei is. 
Testük vagy korong, vagy pálcika, vagy 
csavarvonal alakú. Vékony plazmahártyá
jukon belül a protoplazmájuk meglehetősen 
egységes és mai módszereinkkel sejtmag 
nem mutatható ki bennük. A  levélzöld 
hiánya az állatokhoz hasonló táplálkozási 
módra utalja őket. Általában nem képesek 
szerves anyagok (táplálékanyagok) ónálló 
előállítására, tehát úgy segítenek magukon, 
hogy élő vagy élettelen szervezetekből 
vonják el á különböző szerves vegyületeket 
s azokat saját életük fenntartására fordít
ják. Ezzel természetesen az élő szervezetek
ben (emberben, állatban, növényben egy
aránt) különböző élváltozásokat, esetleg 
betegségeket okoznak. Sokszor "különböző 
anyagokban, például tejben, sajtban, cukros 
vegyületekben, alkoholban s egyéb szerves 
vegyületekben okoznak alapvető átalakí
tásokat. llyenféle tevékenységük proto
plazmájuk sajátos működésén alapul, 
amennyiben az igen erélyesen alakítja át 
az egyes szerves vegyületeket más vegyü- 
letekké. A  baktériumokat a tudományos 
növénytan alaki sajátságaik szerint osztá
lyozza, gyakorlati csoportosításukban pedig 
működésük eredménye az irányadó, pél
dául megkülönböztetnek betegséget okozó, 
erjesztő, korhasztő, nítrogéngyüjtő stb. 
baktériumokat. Sokszor igen veszélyes 
betegségeket okozhatnak mind az emberre, 
mind az állatra, mind pedig a növényre 
nézve. Vannak azonban olyan baktériumok 
is, például egyes erjesztő baktériumok, 
amelyek emberi nézőpontból igen hasz
nosak, mert különböző anyagokat táplál,' 
kozásunkra alkalmassá alakítanak át. Fon
tosak továbbá a mezőgazdaságban és a 
természet háztartásában nagy szerepet 
vivő nitrifikáló (nítrogéngyüjtő) baktériu
mok. Ezek egynémelyike az úgynevezett 
pillangós növények gyökereiben, illetve a 
gyökérsejtben húzódik meg. A talaj rögei 
között lévő levegőnek a szabad nitrogénjét
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t ,  ié r a . Különböző baktérium-fa!ták

yegyületté kötik le s azt megfelelő módon 
átalakítva átadják a zöld növénynek, amely 
szerves táplálék (fehérjevegyüíet) készíté
sére használja fel. A fehérjevegyü letek 
egy részét a zöld növény a baktériumoknak 
visszajuttatja. Ilyen módon a baktérium 
és zöld növény között kölcsönös táplál
kozásból! segítő viszony alakul ki, amit 
együttélésnek (szimbiózisnak) neveznek. Az 
ember felismerve ezt a biológiai kapcsolatot, 
a mezőgazdaság szempontjából fontos talaj- 
javításra szokta kihasználni, még pedig 
úgy, hogy a nitrogénvegyületekben szegény 
talajban hüvelyes növényeket, legtöbbször 
csillagfürtöt, bükkönyt stb. vet, de nem 
várja meg azok teljes kifejlődését és mag
hozamát, hanem azon mód zölden be*

szántja, miáltal a zöld növény testével 
együtt nagymennyiségű nitrogénvegyület 
kerül a talajba, amit azután más növények 
felszívnak. Ez az úgynevezett zöldtrá
gyázás.

Telepes n ö v é n y e k
Az élővilág kialakulásának fokozatos 

előrehaladásával az egysejtű szervezetek 
mellett lassanként megjelentek olyan é lő 
lények is, amelyeknek testét nem e g v , ha
nem több. vagy r-agyon sok sejt alkotta. 
Míg az egysejtű növények legtöbb te ketté- 
osztódással szaporodik s a keletkező két új 
sejt egymástól-függetlenül végzi életműkö
dését, addig a soksejtű növényben, bár 
szintén egyetlen sejtből indul fejlődésnek, 
az osztódással keletkező sejtek nem válnak 
el egymástól, hanem szervesen együtt
maradnak és együttesen végzik el m tnd- 
azokat a feladatokat, amelyek az önfenn
tartáshoz és a fajfenntartáshoz szükségesek. 
A  sejtmaggal rendelkező sejteknek a ketté- 
osztódása azzal indul meg. hogy a sejtmag 
anyaga két részre válik szét. Ez legtöbbször 
határozott szabályok szerint történik, ami
nek az eredménye az, hogy az egy sejtmag
ból keletkező két sejtmag úgy Vegyi össze
tétel tekintetében, mint biológiailag telje
sen hasonló lesz egymáshoz. E tény azért 
nagyon fontos, mert a szervezet öröklődő 
tulajdonságai legnagyobbrészt a sejtmag 
anyagához vannak kötve. Ha a kellő p illa- 
ratban, mikroszkóp segítségével, figyelem-

7 . á b r a .  nitrogén-gyű)tó baktériumok a gy8kérzet*k



mei kisírjak a sejtmag osztódásának le
folyását, azt tapasztalhatjuk, hogy a kezdet
ben nagyjából egyenletes sejtmag-állomány 
helyenként sűrűsödni kezd, majd jól fes
tődé apró testecskékre szakadozik, egyidejű - 
lég a mag határoló hártyája eltűnik, a sejt, 
ben pedig két ellentétes sarokból (pólusból) 
kiinduló fonalrendszer (magorsó) lép fel. 

Az erősen festődé apró testecskék, az ú. n- 
ehromosomák a magorsó középvonalában 
helyezkednek el. A ehromosomák fino
mabb szerkezetét már elég jól ismerjük és 
tudjuk azt is, hogy az öröklődő tulajdon
ságok megjelenésének lehetőségei, az ú. n. 
gének, a cnromosomákat alkotó vcgyületek- 
kel állanak szoros kapcsolatban. A gének a 
chromosomákban nem össze-vissza, hanem 
egymásutáni sorban, csavarvonal, mentében 
helyezkednek el. A sejtroaganyagból ki
alakuló ehromosomáknak a száma és az 
alakja ugyanarra a növényfajra nézve jel
lemző és állandó. Számuk azonban a leg
több növényben, a szaporodó sejtek kelet
kezése során a felére szokott csökkenni s 
ezért a szaporodó sejtek többnyire félannyi 
chromosomájúak, mint a növény testét fel
építő ú. n. testi sejtek. A tulajdonképpeni 
osztódás azzal indul meg, hogy a sejt közép- 
sfkjába elhelyezkedő ehromosomák mind
egyike hosszában kettéválik, tehát minden 
egyes gén (tulajdonságképviselő) is ketté
válik. Minden chromosoma, illetve gén 
egyik része a magorsó egyik pólusa felé, a 
másik része pedig a másik pólus felé húzó
dik. Ott a ehromosomák fokozatosan újra 
tömörülnek, sűrűsödnek, majd új mag
hártya veszi körül $2 egészet s Így az egy 
sejten belül két új sejtmag keletkezik, 
melyek az eredeti anvasejtmaggal teljesen 
azonos értékűek. Mindkettő pontosan ugyan - 
annyi cHromosomából áü és ugyanolyan 
örökletes sajátságokat tartalmaz, mint az 
eredeti anyasejtmag. A többsejtű növé
nyekben a sejtmag osztódását legtöbbs zör a 
sejt kettéosztódása is követi. Ez abban 
nyilvánul, hogy a sejtnek a cytoplazmája a 
két sejtmag között új sejtfalat létesít. Ez 
37. új sejtfal általában nem zárja el teljesen 
* két tiatal sejt cytopiazmáját egymástó!, 
mert a választó sejtfalban igen finom, még 
mikroszkóppal is alig látható lyukak marad
nak, amelyeken keresztül érintkezik az 
egyik' sejt cytoplazmája a másik sejtével. 
A keletkező két sejt között tehát a szüksé
ges élettani összeköttetés ilyen módon 
biztosítva van. A két új sejt megalakulás 
után növekedni kezd, majd bizonyos nagy
ság elérése után, vagy mind a két sejt, 
vagy pedig csak az egyik sejt újból osztó
dásnak indui, a másik pedig ú. n. állan
dósult, azaz nem osztódó állapotban marad, 
így a többsejtű növény testében osztódó 
és állandósult sejtek találhatók.
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$. ábra. A sej tmag-osttódfe egymásra. kővetkező 
állapotai

Ha összehasonlítjuk az egyszerűbb atko- 
tású soksejtű növényeket, sokféle eltérő 
test-típust ismerhetünk meg. Lehetséges 
pl., hogy a soksejtű növény testét alkotó 
sejtek a tér egy irányában (sejtfonaí), vagy 
a tér két irányában (sejtlemez), vagy ped ig 
a tér három irányában (sejttest) rendeződ
nek. Az utóbbi esetben más munkát végez
nek a felületre került sejtek és mást azok, 
amelyek a test belsőbb részeit alkotják. 
Vagyis a munkamegosztás elve érvényesül 
és többféle olyan sejtcsoport alakul ki, 
amelynek sejtjei az elvégzendő feladatnak 
megfelelő szerkezetűek. Az egyforma mű
ködésű és szerkezetű sejtek csoportját szö
vetnek nevezzük. Vannak osztódó szövetek 
és állandósult szövetek. Az állandósult szö
vetek változatos feladatuk szerint igen e l
térőek lehetnek, de sokszor könnyen fe 1- 
ismerhetők. Pl. a táplálékkészítő szövet 
sejtjeiben sok levélzöld testecske van, a 
táplálékraktározó szövet sejtje iben sok 
keményítő, cukor, fehérje, stb. vegyület 
van szilárdító szövet sejtjeinek fala erő
sen megvastagodott), stb.

23!
A soksejtű nSvények azonban nemcsak 

belső (sejtes) szerkezetükben különböznek 
egymástól,, hanem gyakran külsejükben is. 
Legtöbbjük helyhezkötötten éli le életét s 
ez magával hozza azt, hogy testük méretét 
igyekeznek folyton növelni azáltal, hogy 
szabálytalan, vagy szabályos módon elága
zásokat fejlesztenek. A sejtfonalas, a sejt
lemezes és á séjttestből álló növény testét 
teleptestnek vagy röviden telepnek, az 
ilyen növényeket pedig telepes növények
nek nevezzük. A telepes növények jó része 
(pl. a legtöbb moszat) vízben él. Más részük 
szárazföldön él vagy a talajban, vagy kor* 
hadékokon stb. (pl. gombák, zuzmók, 
mohák). A teleptestű növények között a 
legfejlettebbek a 100 m-t is meghaladják. 
Testük gyökérszerű, szárszerű és lemez
szerű részekre tagozódik, belsejében pedig 
különböző működésű szövetek alakulnak ki.

A  növényvilág fejlődése és fokozatos ki
alakulása során egymástól alapvetően kü
lönböző teleptestesr növénycsoportok jöttek 
létre. Ezek megegyeznek egymással abban, 
hogy testük telep, de testalkatukban és 
életmódjuk tekintetében eltérnek. A te
lepes növények egyik nagy csoportját alkot
ják a már említett moszatok. Másik nagy 
csoportjuk a gombák. Jellemző sajátsága a 
gombáknak, hogy zöld színanyagot (levél
zöldet) sohasem tartalmaznak s ezért a 
táplálkozásra alkalmas szerves vegyülete- 
ket más élőlényekből, vagy élőlények el
pusztult testanyagaiból és egyéb szerves 
anyagokból szerzik meg. Testük lehet sok
szorosan elágazó, fonalas szerkezetű, sok- 
sejtmagvú egyetlen óriás sejt. Ilyen pl. az 
élelmiszereinkben megtelepedő penész, amely 
gyakran dohosodást idéz elő, továbbá a 
szőlő peronoszpóra betegségét okozó penész
gomba, amely Észak-Amerikából szár
mázik és a levélhullást és a bogyók elszára- 
dását okozza. A lehulló levelek szárazon is 
erősen fertőznek. Vannak ú. n. nyálka- 
gombák is. Egyes fajaik a növények gyöke
rén rákoSódást okoznak. A gombák között 
a tegniágasabbrendűek teste többsejtű el
ágazó sejtfonalas rendszerből épül fel. 
Egyik legjobban ismert csoportjuk a kala
pos gombák. Esős idő után az erdők tala
ján tömegével találni őket. A talajban 
finom elágazó fonalakból álló szövedékük, 
ú. n. tftyceliumuk van. Ez a gombának a 
tulajdonképpeni teste, amely úgy gondos- 
kodík önfenntartásáról, hogy soksejtű fo
nalai . segítségével a korhadékok szerves 
vegyületeit felszívja és megfelelően átala
kítva azzal táplálkozik. Kellő időben pedig 
kisebb-n'agyobb különböző alakú szaporo
dásra szolgáló szervet fejleszt. Ez néha 
szabálytalan alakú, máskor pedig tönkre, 
ú. n. kalapra tagolódik. A szaporodó szerv
ben a sejfonalak igen sűrű szövedéket al-

p. ábra. r e .  ábra.
Többsei tű sejtfonala* Elágazó sej tfoaelt 

moszattest, moszattest,

rr. ábra. Gyökérszerű (alul), szárszérű (közönén) és 
íevélszerű (Isiül) részekre tagolt, cisgasabbreódH

mo szat.
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fcotnak, am! mikroszkóp alatt szövethez 
hasonló kinézésű, valójában azonban nem 
az. A legfejlettebb gombák testét ú. n. 
álszövet alkot a. A különböző fajta kalapos
gombák tönkjének és kalapjának az alkata, 
nagysága, színe más és más. A  kalapnak a 
finomabb szerkezete is fajra jellemző, nem
különben a létrejövő ivartalan szaporodó
sejtek, a spórák is. Sok kalapos gombának 
a teste értékes tápanyagot szolgáltat, mások 
■pedig olyan vegyöleteket is tartalmaznak, 
amelyek halálos méregként hatnak az em
berre. Ennek alapján ehető és mérges gom
bákról beszélünk. Megkülönböztetésük leg
többször nagyon nehéz, ezért az ehető gom
bák gyűjtését a legnagyobb óvatossággal 
és megfelelő szakértelemmel kell végezni. 
Van pl. olyan kalapos gombafaj is, amely 
fiatal korban gyüjve ártalmatlan, de idősebb 
korban komoly veszélyt rejt magában. Vá
rosokban legajánlatosabb csakis hatósági
lag ellenőrzött gombát vásárolni. Egyik 
legközismertebb és legkedveltebb fajta a 
csiperkegomba, amelyet ma már mester
ségesen tenyésztenek. Sötét, megfelelően 
előkészített, trágyázott talajban üzemsze
rűen foglalkoznak a csiperke nagybani elő
állításával. A fontosabb ehető gombák közül 
megemlítjük a kucsma-, a papsapka-, a 
korall-, rízike-, őzlábgombát és egyes tinorru 
gombaféléket. A nevezetesebb mérges 
gombák közül pedig a farkastinorrut, a 
sátán, a zöld galambgombát, a hánytató 
galambgombát, a gyilkosgalócát és a légy- 
ölőgalócát, valamint a narancsszínű róka- 
gombát emeljük ki. Az ember szempont
jából azonban nemcsak a kalapos gombák 
jönnek számításba, hanem több más ma- 

. gasabbrendű gombafaj is, pl. az erjesztő
gombák. Egyesek közülük a mustot alko
hollá alakítják át, vagy a malátát erjesz

tik alkohollá, esdrt használják a edrwfc.
tásnál. De a tészta megkelesztésér Isae® 
nált. élesztő sem más, mint számtan,, er
jesztő gomba tömege, amelyet ma már 
mesterségesen állítanak elő gyárakban. 
Ismertek továbbá a szerves tápláléka
inkon található, penészesedést okozó Asper- 
gillus és Penicillium nevű gombafajok. Az 
utóbbival hozható kapcsolatba a penicillin 
nevű gyógyszer, amelyet e gombának $ 
segítségével állítanak elő. Említésreméltó 
a rozs kalászán, fekete kifliszerű alakban 
jelentkező anyarozs nevű gomba, amely 
gazdasági sze'mppntból káros ugyan, de & 
gyógyászat nézőpontjából fontos hatóanya
gokat tartalmaz. Gazdasági növényeink 
e'gynémelyikén különböző üszökgombák 
okoznak sajátos elváltozásokat, üszkö
södést. Jellemzőek az egyes rczsdagomba- 
fajok is, amelyek többféle alakban jelent
keznek, ugyanaz a gombafaj más-másféle 
alakban és más-más növényben éli le életét.

A telepes növények jellegzetes szerke
zetű és működésű tagjai még a sziklákon, 
fák kérgén megtelepülő zuzmók. Valószí
nűleg a gombákból származtak. Testük 
jó részét u. i. mindig valamilyen többsejtű 
gombafaj alkotja. A züzmótest belsejében 
a gombafonalák között egysejtű moszatfaj 
Ól, utóbbi a bennelévö levélzöld segítsé
gével az Önálló táplálékkészítést' teszi lehe
tővé, a szükséges víz felvételét pedig a 
gombafaj biztosítja. A  zuzmó tehát min
dig egy gombafaj és égy moszatfaj együtt
élésének az eredménye. Általában igen 
igénytelenek s á kopár sziklákon, a fák 
törzsén, ágain bevonatokat alkotnak. Meg
különböztetnék fonalas, leveles, kérges, 
>bokros s ú. n. kocsonyás zuzmókat. Egy- 
némelyikük (pl. az izlandi zuzmó) gyógy
hatású anyagokat szolgáltat.
. Részben a telepes növények körébe sorol
hatók a mohák is. Legtöbbjük szárazföldön 
él és a nedves, párás környezetet kedveli.

r j,  ábra. Egy kalaposgomba testszerfcSzete, fcJSBSu- 
oöző fejlettségű termi testekkel
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Vannak közöttük olyanok, amelyeknek a 
teste tagolatlan (májmohák). Nagy részűk 
azonban szárszerű és leyélszerű képleteket 
fejleszt, amely szervekben jól jellemezhető 
szövetekét figyelhetünk meg. Nem nőnek 
nagyra, levélzöldet tartalmaznak, tehát 
önállóan táplálkoznak. A víz felvételét egy 
vagy több sejtből álló fonalak végzik. Á 
tagolt testű mohákat összefoglaló néven 
lombos moháknak nevezik.

S z á r a s  n ö v é n y e k
A növények testszerveződésében nagy 

Jelentőségű volt a tipikus szárazföldi nö
vényi test megjelenése. Földünk felületének 
ráncolódásáual kialakultak a nagy világ
tengerek és a nagy szárazulatok. Ez a nagy 
földfelszíni változás a növények további 
szerveződésére igen jelentős átalakító ha
tással volt. Akadtak olyan növények, 
amelyek a szárazföldi életmódhoz igyekez
tek alkalmazkodni. Ezek most már nem 
vehették fel egész felületük mentén a vizet, 
mint a vízben élő moszatok és más növé
nyek, mert testük nagy része levegőbe került 
s csak egy kisebb része érintkezett a vizet 
tartalmazó talajjal. A szárazföldi életmód 
sok olyan követelményt állított a növény 
elé, amely alapvető átalakulásokat ered
ményezett. A vízfelvétel a talajjal érint
kező testrészre, a gyökérre hárult, a táp
lálékkészítés és a széndioxid-felvétel, vala
mint a fölösleges víz kibocsátása a levegőbe 
nyúló lemezes képletekre, a levelekre szo
rítkozott. Gondoskodnia kellett arról is a 
szárazföldi, növénynek, hogy a talajból fel
vett víz lehetőleg veszteség nélkül feljus
son a táplálékkészítő helyekre, a levelekbe. 
Emellett biztosítani kellett azt is. hogy a 
növény megfelelő szilárdsággal rendelkez
zen. A  kívánalmakkal, magyarázható az, 
hogy a szárazföldi növény testét felépítő 
számtalan sejt között a munkamegosztás 
elve sokkal változatosabban érvényesül, 
mint az alsóbbrendű növényekben, tehát 
sokkal több' szövetféleség alakul ki, sőt az 
egyes szövetek még egymással is szoros 
kapcsolatba lépnek, hogy az életműködésü
ket minél megfelelőbben elvégezhessék. 
A több feladat elvégzésére egységesült szö
veteket összefoglaló néven szövetrendszer
nek nevezzük. A szárazföldi növény teste 
szövetrendszerekből épül fel.

Megkülönböztetünk osztódó szövetrend
szert és állandósult szövetrendszert. Az 
előbbihez tartoznak mindazok a szövetek, 
amelyeknek sejtjei osztódnak s ezáltal a test 
gyarapodását idézik elő. Az utóbbiakhoz 
tartozó szövetek sejtjei általában nem osz
tódnak, hanem valamilyen más munka el
végzésére rendezkednek be. A telepes és a 
VtÁras növényi test között egyik íöküiönb-

14 . ábra. Bőrszövet-rendszer felületi nézetben 
A sejtpárokból álló leyegőnyílások pontozottak

ség éppen az, hogy az utóbbiak teste szövet
rendszerekből, mégpedig bőrszö ve trend
szerből, szállítószövetrendszerből és alap
szövetrendszerből épül fel.

A bőrszövetrendszer a környezet leié 
határolja a testet, sejtjei szorosan záród
nak és a kirebb-nagyobb mértékben vasta- 

odott külső sejtfalra kutikularéteg, vagy 
amvasságot okozó viaszanyag rakódik Se, 

A  szorosan záródó sejtek között jellegzetes 
szerkezetű sejtpárok, ú. n. levegőnyflások 
vannak. A levegőnyílás két zárósejtje, ha a 
növény életműködése úgy kívánja, egymás
tól eltávolodik s a keletkező kis nyíláson »  
külső levegő nem juthat a test belsejébe, vagy 
pedig a növényben keletkező gázok (oxi
gén, széndioxid), továbbá a fölösleges ví® 
Kijuthat a testből. A levegőny'lásök záró
dását és nyílását a növény szabályozni 
is tudja, ezzel egyben víztartalmát és gáz
cseréjét is. Sok növény bőrszövetén külön
böző feladatra szolgáló egy vagy több
sejtű szőrképletek fejlődnek, melyek gyak
ran szabad szemmel is láthatók. Alakjuk és 
működésük szerint nagyon különböző szőr
képleteket ismerünk. A  fedőszőrök pL 
kifejlődésük után levegővel telt élettelen 
sejtekből állnak és sűrűn beborítva a felü
letet, a párologtatás szabályozásában ját
szanak szerepet. Vannak olyan szőrök, 
amelyek élő. anyaga, protoplazmája sokáig 
megmarad és különböző váladékokat, mér
gező anyagokat, illóolajat stb. választ kL 
Sok gyógynövénynek az illóolaja részben 
ilyen mirigyszőröKben fejlődik. Más növé
nyeken kapaszkodásra szolgáló, vastag 
seitfalú ú. n. kapaszkodószőrök fedődnek. 
Némely szőrképlet a külső ingerek fel
vételét végzi. Vannak azonban olyan függe
lékek is, amelyek nemcsak bőrszöveti sej
tekből jönnek létre. Ezek nem szőrképie
tek ; ilyen pl. a rózsának, vagy a szedfer- 
bokornak könnyen leválasztható tüskéja. 
Az egy évig élő növények szárát, tevéiéit a



234

jrj. ábra. Fotaszövét egy paraszsmölccse!

fent leírt ű. n. elsődleges bőrszövet borítja. 
A több évig éló növényeknek a bőrszövete 
azonban más kialakulású, mégpedig több
rétegű, szorosan záródó és parásodott sejt
fal szövet (paraszövet), amelyben a gáz
cserét szabad szemmel is látható ú. n. para- 
szemölosök bonyolítják le. A nagyon idős 
növények külső, gyakran lehámló rétegét 
héjkéreg néven megkülönböztetik a para- 
szövettől, bár ennek is nagy részét'paráso
dott falú sejtek alkotják, de azok mellett 
még másféle eredetű sejtek, továbbá külön
böző anyagcseretermékek is szerepelnek. 
Igén sok növény héjkérgét pl. gyógyszer- 
kész'tésre, valamint az iparban előszere
tettel használják.

A száras növényi test másik fontos szö- 
Vetrendszere a szállítószövetrendszer. Fő
leg ennek a jelenléte különbözteti meg a 
tipzHis gyökeret, szárat, levelet a mossatok, 
zuzmók és mohák gyökérszerű, szárszerű 
és levélszerű képleteitől. Az utóbbi három
ban u. i. szállitószövetrendszer nincs. 
A  szállítószövetrendszer feladata egyrészt a 
gyökerek által felvett víznek a lombleve
lekbe" való juttatása, másrészt a levelek
ben készült táplálóanyagoknak a test 
többi részébe való szétosztása. Azt a részt, 
amely a vízforgalmat irányítja, farésznek, 
azt pedig.,amely.a kész tápanyagokat szál
lítja, háncsrésznek nevezik. Á farészből 
sohasem hiányoznak a szállítás irányában 
megnyúlt vastagfalú, kihegyezett végű víz
szállító sejtek. Többedmagukkal szorosan 
egymásba ékelődve végzik munkájukat. 
Kialakulásuk után plazmát nem tartalmaz
nak, hanem vízzel teltek. A legtöbb virágos 
növényben ezek mellett kialakulnak még 
ú. n. vfzszáll'tócsövek is, amelyek sok egy
másután álló megnyúlt sejtből harántfal-

felszívódása útján jönnek létre. Sokka! 
tágabb üregűek, mint az előbbiek, plazmát 
szintén nem tartalmaznak s bennük a víz 
sokkal nagyobb mennyiségben és gyorsab
ban szállítódik. Egynémely növényben 
olyan nagyméretűek, hogy pl. a szár 
keresztmetszetén szabad szemmel is ki
vehetők. A vízszállítósejtek és vízszállító- 
csövek mellett a fárészben gyakran talá
lunk hosszúra nyúlt, nagyon vastagfalú, 
kihegyezett, szűküregű sejteket, ú. n. fa
rostokat. Feladatuk a növény szilárdítása. 
A  farészben raktározó munkát végző seitek 
is előfordulhatnak., A szállitószövetrendszer 
háncsrészének legfontosabb eleme a rostá
séit, illetve legíöbbször a soksejtekből alakuló 
rostacső. Utóbbit azért nevezték el így, 
mert a szomszédos sejtek között lévő .sejt
fal rostszerüen van átluggatvá S így köny- 
nyen érintkezik egyik' sejt a másik sejt 
tartalmával. A rostacáövekben történik a 
kész tápiálóanyagok szállítása. A rosta- 
csövek mellett gyakran ú. n. kisérősejtek 
és másfajta raktározó sejtek, továbbá szi- 

i lárdításra szolgáló vastagfal, szűküregű, 
kihegyezett végű ú. n. háncsrostok alakul
nak ki. A szállitószövetrendszer a szállítás 
feladatán kívül igen sokszor a növényi test 
szilárdítását és esetleg más (pl. raktározási) 
feladatokat is végez. A különböző növé
nyekben, de ugyanannak a növénynek 
különböző szervéiben is nagyon eltérő lehet 
a szállítórendszer kialakulása. Leggyakrab- 

■ bán vagy külön kötegekben, vagy pedig 
összeefüggő hengerfelület mentén jön létre, 
Ha kötegekben alakul ki, akkor edény- 
nyalábokról beszélünk. Lehetséges,- hogy a 
nyalábot csakis faelemek, vagy csakis, 
háncselemek alkotják. Ilyen fanyalábokat 
és háncsnyalábokat találunk a gyökerek-

rá. ábra. A azállHó szövetrendszer (edénynyaiáb) a kukorica szárában. 
A felső kép a nyaláb keresztmetszete, a farószben a -tágüregű vízszál
lító csövek és más faelemek, továbbá a háncs-rész (sakktáblaszerű) 

látható. Az alsó kép a nyalábot hosszmetszetben tünteti fel

1 7 .ábra.Kiválasztó szövet egy levél ke
resztmetszetéből A kiválasztó sejtek 
finoman pontozották <s); Közöttük a 
kiválasztott anyag (olajesepp) látható
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ben. A  szárban és a levélben többnyire 
összetett edénynyalábok vannak, azaz egy 
nyalábon belül farész is van és háncsrész is, 
egymástól gyakran osztódó szövettel jól 
elválasztva. Az osztódószövet az új fa
elemek és új háncs-elemek létrehozásáról 
gondoskodik. A több évig élő fásncvé- 
nyeink legtöbbjében a szállitószövetrend- 
szer nem nyalábos, hanem összefüggő rend
szerben alakul meg. Ilyen esetben a kereszt
metszeten két, illetve három koncentrikus 
gyűrűt figyelhetünk meg. A külső gyűrű 
hánoslemezekből, a középső osztódó sejtek* 
bő!, a legvastagabb belső gyűrű pedig fa
elemekből épül fel.

A  száras növényi testben előforduló 
»i«ftden olyan szövet, amely sem a bflr- 
art^etrendszerhez, sem pedig a száilító- 

rend szerhez nem sorolható, az alap- 
szó'getrendszerhez tartozik. E szövetek a 
legkülönbözőbb működésre rendezkednek 
be éa 'e szerint beszélünk táplálékkészítő, 
raktáí*>zó, szilárdító, kiválasztó, szellőz
tető, stb. alapszövetről.

A  szárazföldi növény nemcsak belsejé
ben, de külső alakjában is igen változatos 
kialakulású. Bármennyire is eltérő azonban 
testfelépítésük, végeredményben három 
alapképletre vezethető vissza és pedig a 
gyökérre, szárra és a levélre. A szár a rajta 
lévő levelekkel együtt a hajtás. A gyökér a 
növénynek az a része, amelynek legfonto
sabb feladata egyrészt a növény rögzítése, 
másrészt a víznek és a vízzel együtt a 
különböző táplálósóknak a felvétele és a

szárba juttatása. Ezért a legtöbb növény 
gyökere sokszorosan elágazik és állandóan 
tovább nö, terebélyesedik, hogy a talajbó 1 
minél nagyobb területen szívhassa fe l a 
vizet. A legtöbb növénynek van ú. « .  fő 
gyökere, ebből indulnak ki az . elsőrendű, 
oldalgyökerek, majd azokból másodrendű, 
azután a harmadrendű, negyedrendű stb. 
oldalgyökerek. A főgyökér és az oldal- 
gyökerek cSúcsi része osztódó sejtekből 
(szövetből) áll s ezért lehetséges az, hogy a 
gyökérzet, más néven gyökérrendszer a 
növény élete végéig gyarapodik. Bár
mennyire szerteágazó is a gyökérzet, a víz
nek felvételét nem egész felületén, hanem 
csupán a gyökárcsúesok közelében lévő 
gyökérszőrös részeivel végzi. Azért kell 
különös gonddal átültetni a növényt, 
mert ha a fiatal növényt a főidből durván 
kirántjuk, az egysejtű gyökérszőrözet köny- 
nyen leszakad s ezzel a növényt megfoszt
juk az érzékeny vizfelvevő részétől. A  gyö
kérnek jellemző sajátossága, hogy mindig 
csak magához hasonló oldatképleteket fe j
leszt és általában korlátlan növekedésű. 
Csúcsa közelében vannak a legfiatalabb 
oldalgyökerek, attól távolodva pedig a 
fokozatosan idősebbek.

A  tipikus száras növényi testnek másik 
jellemző testrésze a hajtás, illetve a haj
tások összessége, a hajtásrendszer. A hajtás
rendszer felépítésében is éppen úgy. mint a 
gyökérrendszerben bizonyos szabályosságok 
állapíthatok meg. így pl. a táplálék készí
tésére szolgáló lemezes képletek, az ú. n.

Ű3?

lomblevelek nem akárhol jelennek meg a 
száron (hajtástengelyen), hanem meghatá- 
rozott helyeken. Ha a hajtásrendszer fő 
tengelye oldalágakat fejleszt, akkor ezeő 
általában a levelek tövéből indulnak ki. 
A hajtástengelynek az a része, ahol a leve
lek és oldalágak erednek, a szárcsomó. 
A kát szárcsomó közötti részt pedig szár
tagnak nevezik. Ha a szárcsomók távol 
vannak egymástól, á hajtástengelyt hosz- 
szú szártagunak minősítjük, iíyen pl. a 
gabona szára és igen sok lágyszárú növény. 
Ha pedig a szárcsomók olyan közel van
nak, hogy a szártagok szabad szemmel nem 
láthatók, .akkor rövidszártagú hajtásról 
beszélünk, ilyen pl. a íejessalata. a cukor- 
répa elsőéves korban, továbbá a pálmák 
törzse és igen sok Parasztnak a hajtása. 
A hosszú és rövidszártagúság öröklődő s 
igen jellemző sajátsága az egyes növények- 
nek. Vannak növények, amelyeknek le
vegőbe nyúló testrésze egyetlen hajtás, 
vagyis a gyökér egyenes folytatásaként 
egyetlen hajtástengely alakul ki, amelyen 
levelek és szaporodószervek helyezkednek 
ei. A legtöbb száras növénynek azonban 
többszörösen elágazódó hajtásrendszere ram 
Az elágazódásokban is jellemző szabályos
ságok állapíthatók meg és ez ugyanarra a 
növényre öröklődő jellemvonás. A hajtás, 
illetve a hajtásrénaszer jellegét nemcsak 
az befolyásolja, hogy hosszú- vagy rövid - 
száríagú-e, hanem többek közt az is, hogy 
pl. egy-egy szárcsomón hány levél ■ ered 
(ieyélállás), továbbá az is. hogy a levelek 
milyen alakúak és milyen működésűek. 
A leveleknek a száron való elhelyezkedése 
tekintetében szokás beszélni szórt levél
állásról (minden szárcsomón csak egy levél 

. fejlődik, pl. gabonafélék, mák, stb.), átelle
nes levélállásról (minden szárcsomón egy
mással szemben két levél ered) és örvös 
levélállásról, ha . egy szárcsomón három 
vagy több levél helyezkedik el. Lehetséges 
aí, hogy ugyanazon növény alsóbb Szar
osoméin keresztben átellenes, feljebb pedig 
szórt a levétállás. Így látjuk ezt pl, a napra
forgón.

A száras növényi testen előforduló, levél- 
féleségeket ót csoportba oszthatjuk. A mag
gal szaporodó növények legelső levélkép
lete, amely már a magba bezárt kis növény, 
kén, a csirán is megvan, az egy-két, vagy 
több sziklevél. Feladata lehet a táplálék- 
raktározás (bab, borsó), táplálékkőzvetítés 
(gabonafélék), táplálékkészítés (ricinus) stb. 
Számuk lehet határozott (egyszikű levelű 
növények, kétszikű levelű növények), de 
lehet határozatlan is (pi. fenyőiélék). 
A levélfajták másik csoportját az alleveisk 
képviselik. Főképpen raktározásra vagy 
védelemre szolgálnak. ÁU-veleknek tekint
hetők a rügyek külső pikkelylevelei. vagy a

vöröshagyma nedvdűs, húsos pikkelyleveieí 
és az azokat takaró külső, száraz pikkely- 
levelek. A harmadik csoportba sorolják 
mindazokat a levélféleségeket, amelyek 
bőven tartalmaznak levélzöldet és a szer
ves táplálék készítését végzik. E leveleket 
tudományos néven lombieveleknek neve
zik, Változatos kialakulásukról bárki köny- 
nyen meggyőződhet, ha néhány zöld nö
vényt összehasonlít egymással. Megemlít
jük még az ú. n. felleveleket. Rendszerint 
virágok és virágcsoportok (ú. n. virágzatok) 
eredési helyein találhatók. (Pl. a napra
forgó virágzatának, tányérjának zöld leve
lei.) Végül a viráglevelek a virágnak, 
vagyis'* a szaporodásra szolgáló szervnek 
alkotórészei.

Á  mai felfogás szerint * í  összes ma élő 
száras növények közös eredetűek és az 
ú. n. őscserjékból vezethetők le. Három 
fejlődési irány állapítható meg. Az egyiket 
a ma élő korpafüvek, zsurlók és páfrány- 
félék, összefoglaló néven edenyes virág- 
talanok, a másikat a fenyőfólék és roko
naik, tudományos néven fodetlenmagvú 
virágos növények, a harmadikat pedig az 
ú. n. zárvatermők, vagy fedettmagvú virá
gos növények képviselik. Az utóbbi kettőn 
a faiíenntartás céljára különleges és bo
nyolult Szerkezetű szaporodó szerv, a virág 
alakult ki, A Föld legrégibb korszakai
ban a száras növények közül az edényes 
virágtalanck uralkodtak, egyes fajaik óriás 
fákká nőttek és erdőket alkottak. Ma ezek 
már mind kihaltak s csupán maradványaik 
mutathatók ki a karbonkorszaki kőszén
telepeken. Velük egyiáőben és a következő 
korokban megjelentek a mai fenyőfélék 
Ősei is. Legutoljára alakultak ki a tedett- 
magvú növények, amelyek között találunk 
nagytermetű, 3ok évig élő fás növényeket, 
cserjéket es igen nagy mennyiségben ú. n. 
lágyszárú egy-két éves növényeket. A fe
dettmagvú növényeket a csirájukon lévő 
sziklevelek száma szerint egyszikű és két
szikű növényekre osztjuk. Egyszikű növé
nyek pl. a gabonafélék, a sásfélék, a hagyma- 
líliom-félék, a kosbor-félék, a pálmák stb. 
Kétszikű növények pl. a lombos fák, a 
rózsafáiéit, hüvelyesek, ernyőt virágzatúak, 
az ajakos virágúak, burgonyafélék stb.

A ma élő többszázezer növényfajt a 
könnyebb áttekintés céljából a rokonsági 
vonatkozások alapján rendszerbe foglalták. 
Az ezzel foglalkozó tudományág a növény- 
rendszertan .

A n ö v é n y i  l e s t  m ű k ö d é s e
Mind az egysejtű, mind pedig a több

sejtű telepes növény, valamint a magasabb- 
rendű szaras növény ugyanazokat az élet
működéseket végzi, tehát mindegyik táp* 
lálkozik, növekedik mozgásjelenségeke; vé*



ig. ábra. A bab magja és csírázása.
A =  a ma» a maghéiial együtt; B ~ maghéj eltávolítása után a bab csírája; C — a csírázáskor először a 

gyökérrendser indul fejtódésoek; D =« kibújnak %z első lomblevelek; £  ~  a kifejlődött csíranövéay

gaz. Ezeket összefoglalóan önfenntartó 
életfolyamatoknak nevezik. Viszont min
den élőlénynek elsőrendű feladata még az 
is, hogy fajának fennmaradását biztosítsa. 
Ennek érdekében megfelelő időben szapo
rodósejtéket hoz létre, amelyek az anya
növényről leválva és ellenállva az esetleg 
kedvezőtlen külső körülményeknek, azt a 
célt szolgálják, hogy önmagukból vagy 
pedig egy másik szaporodósejttel egybe
olvadva az elődökhöz hasonló új növénnyé 
fejlődjenek. Minden növényi test élete 
olyamán tehát egyrészt önfenntartó, roás- 

6 szt íajfenntartó feladatot végez.
A különböző növények igen eltérő test

alakkal végzik önfenntartó működésüket. 
Testük vegyi összetétele is sokszor több 
tekintetben eltérő. Általában a növényi 
test az alábbi elemekből épül fe l: szén, 
hidrogén, oxigén, nitrogén, kálium, kal
cium, magnézium, foszfor, kén, esetleg 
szilícium, nátrium, kiér, továbbá szükséges 
a vas is. Néha előfordulnak még más ele
mek is, A  felsorolt elemekből alakuló 
vegyületek közül legfontosabbak a fehér
jék, amelyek a protoplazmának fontos

alkotói. Jelentős mennyiségben fordulnak 
elő szénhidrátok is, pi. cukrok, kemé
nyítő, inulin, cellulózé, továbbá zsírok, 
szerves savak, sók, keserűanyagok s más 
gyógyhatású vegyületek, vitaminok stb. 
Éppen az egyes növényfajokban felhalmo
zódó értékes vegyületek miatt választott 
ki az ember évezredek során ápolásra 
és termelésre alkalmas és érdemes növé
nyeket.

A virágos növény testalakulását úgy ért
jük meg könnyen, ha kiindulunk a magból s 
röviden végig kísérjük a fejlődő növény 
életét. Minden magnak leglényegesebb része 
a benne rejtőző csira, amely nagyon sok 
osztódásra alkalmas sejtből épül fel. A csi
rát igen sok növény magjában táplálék
anyagokat tartalmazó szövet (magfehérje) 
veszi körül, ezen kívül pedig a maghéj 
következik, amely igen gyakran keményebb 
anyag és különleges szerkezetévei arra 
szolgál, hogy a csirát védje és az elterjedést 
elősegítse. Egyes magvakban, pl. babba-n 
borsóban, mandulában hiányzik a mag, 
fehérje-szövet, ilyen esetben az anyanövény
től kapott tartaléktápanyag a sziklevelek

ben halmozódik fel. Ennek következtében 
azok erősen megvastagodnak és a mag 
jórészét elfoglalják. Ha a: mag megfelelő 
külső körülmények közé kerül, vagyis 
elegendő nedvességhez és. meleghez jut, 
akkor a benne lévő csira sejtjei osztódás
nak indulnak, a mag csírázni kezd éá‘ fel
használva tartalékolt tápláló anyagait, 
csakhamar csiranövénnyé feilődik. -külön
böző növények magjainak csirázóképessége 
igen eltérő ideig tart. Egyesek néhány hét 
mulvá elvesztik, mások viszont évekig 
megtartják csirázóképességü két. A  mi ég
hajlatunk alatt némeiy teremesztett nö
vénynek a csiráztatása és csiranövénye 
különös gondozást igényel. Melegágyban 
vagy üvegházban kellnevelni őket (palánta- 
nevelés), s csak azután lehet a. szabad
földbe kiültetni. A csiranqvény fejlődésének 
Jegkezdetén, a csírázás megindulásakor a 
testalakuláshoz, növekedéshez' szükséges 
táplálóanyagokat a magban táróit szerves ; 
vegyÖletekből nyeri olymódon,'hogy azo
kat elfolyósítja, pl. a keményítőt cukorrá 
alakítja, ezekből nyeri a szükséges energiát 
és építőanyagokat. Bizonyos idő múlva 
a mag tápláló anyagai felhasználódnak, 
ekkorra már a csiranövényen kifejlődött ■ 
néhány zöld levél, amely önálló táplálék- 
készítésre alkalmas. Egyes növényeken., 
maguk a sziklevelek végzik a legelső tápiá- ;;; 
lékkészítő munkát. Mi módon megy végbe 
a növény zöld levelében a táplálékkészítés, 
más néven az áthasonítás folyamata? A 

yökér a gyökércsúcs közeiében lévő gyö- 
érszőrökkel veszi fel á talajból a Vizet, 

még pedig úgy, hogy a gyökérszőrszálakból 
savas váladék kerül a talaj rögeibe, amely 
elbontja a? ásványos anyagokat, azok 
vízben oldva a vízzel együtt a gyökér- 
szőrszálakon keresztül a  növénybe jutnak.
A bekerülő víz a gyökér belső sejtjein ke
resztül a fanyálábok vízszállító csöveibe 
kerül s az edénynyalábok íárészéDen fel
húzódik a szárba, onnan pedig á zöld 
levelekbe. A levelekben az edénynyáíábok 
fokozatosan mind finomabb ágakra, más 
néven erekre oszlónak szét, végül pedig 
néhány sejtből álló hajszálerekben végződ
nek. A  víz a hajszálerekből a sejtfalon 
Keresztül szivárogva, a levélnek ú. n. szi
vacsos szövetébe jut. E szivacsos szövet 
arról ismerhető fel, hogy sejtjei között nagy 
üregek vannak, amelyek levegővel 'teltek 
és kapósólatban állnak a levél bőrszövet- 
rendszerében lévő levegőnyilásökkál. Eze
ken keresztül a levélben lévő lévegőtarta- 
lom gyakran cserélődhet a külső levegővel 
s annak széndioxid tartalmával. A levélbe 
kerülő víz és a levegőből bekerülő szén
dioxid a szivacsosrétégből bejut á  levélnék 
abba a szövetébe, amelynek sejtjei nagyon 
sok levélzöldtestecskét tartalmaznak és 
sok növényben a felületre merőlegesen

megnyúltak, szorosan egymáshoz simultak 
(ú. n. oszlopos sejtek.) E szövetet oszlopos 
szövetnek nevezik. Ebben folyik le az 
áthasonító munka, aminek eredményekép
pen, a levélzöld-testecskékben a vízből és 
a-l'^széndioxidból, napfényenergia leköté
sével és a levélzöld segítségével cukor 
'keletkezik. A cukor oldott állapotban van 
jelen s íg y  elég sok helyet foglal el a'levél- 
zöld testecskékben. Ezért, amikor már sok 
cukormolekula alakult meg, ezeket víz 
kilépése mellett szilárd hamazállapótú 
keményítőázemecskékké sűríti a növény. 
A,keményítő sokáig nem maradhat a zöld- 
testecskékben, mert helyet kell adnia a 
később keletkező keményítőszemecskéknek. 
Tehát vízfelvétellel'( újból cukorrá alku), 
és elvándorolva a sejtből, sejtről-seitre 
haladva csakhamar eléri a szá llító rendszer 
háncsrészét s azon keresztül kijut a levél
ből s a növény- többi testrészébe, elsősorban 
a növekedő csúcsokhoz, osztódó-szövetek
hez s más helyekre kerül. A növény levele 
rendszerint sokkal több ■ cukrot készít 

.mint amennyit naponta,felhasznál. A fölös- 
• le|ben maradt cukor a raktározó, helyekre 
(gyökerek, gumók, magvak) vándorol s 
ott ismét kemón>ítővé sűrűsödik. A kemé
nyítő kristályos szerkezetű s legtöbbször 
fajra jellemző alakú és nagyságú. Nagy 
mennyiségben van keményítő pi. a burgo
nya gumójában, a bab, borsó magjában, 
a gabonafélék szemtermésében stb. -— A 
cukron és keményítőn kívül a növény sok 
egyéb vegyületet is létrehoz olymódon, 
hogy a vízzel együtt felvett sók éleméit 
felhasználja áz áthasonító munkához. Köz
ben a meglévő szerves vegyüieteit is át
alakítja- Anyagcsere, folyamatai közben 
bizonyos mennyiségű víz válik feleslegessé, 
amit leyegőoyíiásain. keresztül kibocsát; 
ezt a folyamatot párologtatásnak nevezik, 
pontossága van abban is, hogy elősegíti 
a víznek a.gyökérből a levelekbe való lel-/ 

. hatolását. . A párologtatás foka többek 
. között a levegő páratartalmától függ.' A 
zöld növényre annyira jellemző szénárha- 
sbnjtó (cukorképző) működéssel ellentétes 
folyamat, a lélegzés, ami,minden élőlénynek 
.elmaradhatatlan szükséglete. Ilyenkor a 
növény oxigénfelvételével szerves tápláló 
anyagait eloxidáljá, ami azt jelenti; hogy 
lassú égés (oxidáció) következtében egy
szerűbb vegyületek (széndioxid, vfz) kelet
keznék s közben‘felszabadul az az energia, 
amit áthásonításkór a növény á vegyület- 
ben lekötött. Lélegzéskor tehát a növény 
éppen úgy; mint az állat, egyrészt oxigént 
vesz fel, másrészt vizet és széndioxidot ad 
íe Áthásonításkor viszont széndioxidot 
éS'Vizet vesz fel és Oxigént ad le. Ezért 
van az, hogy a nem virágzó, zöld szobai 
növények bizonyos mértékben javítják £ 
szoba levegőjét- - ' -
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»o. áóra, A tomblevé! mikroszkópos szerkezete. ^
(Felülről lefelé haladva; egyrétegű bőrszövet, alatta oszlopos sejtek zöld szfntestecskékkel, alatta szivacsé* 
szövet seitközötti járatokkal »  legalul alsó bőrszövet levegónyíláasal (st.j. A levél közepén egy edénynyaláb

A virágos növények táplálkozása nem 
mindig az ismertetett triódon folyik le. 
A  nagy károkat okozó aranka pl. nem tar
talmaz levélzöldet, levelei sem fejlődnek 
ki rendesen. A szükséges tápláló anyagokat 
más, mégpedig zöld növénytől (az ú. n. 
gazdanövénytől) vonja el külön erre a 
célra fejlődött szívógyökereivel. Ezt a 
táplálkozási módot élősködésnek nevezik.

A-növények növekedése egészen másféle, 
mint az állatok növekedése. Különbséget 
teszünk a hosszanti és vastagságbeli növe
kedés között. Az előbbit többnyire a. csú
csokon elhelyezkedő és osztódó szövetek
ből álló tenyészőkúpok, az utóbbit külö
nösen a sok évig élő fás növényeink gyö
kerében, szárában, törzsében található s 
& testrész egész hosszában kialakuló osztódó 
Szövetréteg végzi. Az osztódó szövetek 
működését s ezzel a növényi test fejlődését 
i s  gyarar^dás&t igen jellemző Hatóanyagok 
(hormonok) irányítják és segítik .elő.

A különbőz*) növények önfenntartására 
szolgáló teát reszelnek vagy azok összes
ségének élettartama nagyon változó, de 
öröklődő sajátosság .Van egyéves (mák), 
kétéves (cukorrépa) és évelő növény (fás 
sövények.)

A  növények testalakulását egyrészt belső 
tényezők szabják meg, másrészt a külső 
tényezők (környezeti viszonyok) irányítják 
és esetleg módosítják. A belső tényezők 
közül legfontosabb az átöröklés, vagyis 
egyes tulajdonságoknak, vagy tulajdonság- 
csoportoknak az elődökből az utódokba 
való átszármazása. Az átöröklés. tényének 
kísérleti úton való magyarázatát elsőként 
üvíendel Gergely adta 1865-ben. Azóta 
számtalan úi eredmény látott napvilágot 
S tudjuk,, hogy az öröklődő tulajdonságok 
megjelenésének lehetőségei (gének) hogyan

és milyen szabályok szerint |u tnak' be az 
utódokba. Mamáregészen külön tudomány
ág, az örökléstan foglalkozik behatóbban 
e kérdésekkel. A növény kialakulására és 
életmódjára nagy befolyással vannak a 
külső tényezők is. E tekintetben beszélünk 
éghajlati hatásokról (pl. fény, hő, csapadék, 
páratartalom, légáramlás) és talajbeli hatá
sokról (a talaj fizikai és kémiai összetétele, 
a talaj levegő- és víztartalma, hőmérséklete, 
tápanyagtartalma stb.) A külső tényezők 
messzemenő változásokat, módosításokat, 
fejlődésbeli eltéréseket okozhatnak az ön
fenntartásra szolgáló testrészekben.

Míg a külső tényezők a növény önfenn
tartó testrészeire, (gyökér-, szár-, levélre) 
sokszor igen jellegzetes, átalakító hatással 
vannak, addig a fajfenntartásra szolgáló 
szervekre, mint amilyen a virág is, különö
sebb befolyást nem gyakorolnak. Tehát 
bármilyen környezetbe kerüljön is a nö
vény, nem változik meg szaporodó szervé
nek faji jellege. Éppen ezért a különböző 
növények rokonsági viszonyait legfőképpen 
a szaporodószervek jellemvonásai alap’án 
igyekeztek megállapítani. Ez nagyon elő
segítette a növények természetes úton való 
rendszerezését. A legtöbb növényi test 
megegyezik egymással abban, hogy két
féle módon képes szaporodni, mégpedig 
ivartalanul és ivaros úton. Előbbi esetben 
a növényből kikerülő szaporodósejt (spóra) 
-megfelelő körülmények közé kerülve, ön- 
magából képes létrehozni az utódot. Utóbbi 
esetben ivaros folyamat előzi meg az utód 
létrejövételét. Ebből a célból a növény 
kétféle értékű (hím és női) szaporodésejtet 
bocsát ki testéből, amelyek külsőleg egy. 
máshoz hasonlók és különbözők lehetnek. 
A hím ivarsejt valamilyen úton felkeresi 
a női ivarsejtet s azzal egybeolvadva, még

se. ábra. A számcsdk'kentő seltmagosztódás_ főbb 
mozzanatai. Ennek következtében ,a keletkező fiók 
sejtmagokban fele annyi lesz a kromszómik száma, 

mint amennyi az anyasojtbsn volt.

termékenyíti azt. A megtermékenyített 
petesejtből fejlődik ki azután az új növény. 
Minthogy az öröklődő tulajdonságok anyagi 
hordozóinak, a ehromosomáknak fajra jel
lemző számát az ivaros folyamat meg
zavarná, a növény oly módon biztosítja 
a chromosomák számának állandóságát, 
hogy testfejlődésének bizonyos szakaszá
ban többnyire a szaporodósejtek kelet
kezésekor, a chromosomák számát felére 
csökkenti. A kétféle szaporodósejt mind
egyike tehát íéiannyi, chromosomát tartal
maz, mint a testi-sejtek. Ivaros folyamat
kor egyesülve egymással, a megtermékenyí
tett petesejtben, amelyből a test kifejlődik 
majd, ismét a fajra jellemző chromosoma- 
Szám alakul meg. Az ivaros folyamat adja 
meg a lehetőségét annak, hogy az utódban 
a két szülő sajátosságai keveredjenek. A 
legtöbb növénynek kétféle nemzedéke van, 
az egyik az ivartalan* ennek spóráiból 
fejlődik ki az Ivaros nemzedék, amely 
azután hím és női ivarsejteket hoz létre.
Bíffií. 4 * Tudom ány ílT k A a y v *

E sejtek egybeolvadása után pedig ismét 
, ivartalan nemzedék keletkezik. Ez a$ 
a. n. nemzedékváltakozás.

A legmagasabb rendű virág nagyon meg
rövidült tengelyű olyan hajtás, amelyen 
a levélképletek, az ú. n. viráglevelek, a sza
porodás érdekében módosultak. A teljéé 
szerkezetű, tipikus virágon legalul (leg
kívül) találjuk a virágtakaró-leveleket. ősz- 
szességüket, ha egyfélék, lepelnek,-ha két
félék, csészének és pártának nevezik. A  
csészét alkotó, rendszerint zöldszínű csé
szelevelek kívül, a pártát alkotó ú. n. szi
romlevelek beljebb helyezkednek el. Utób
biak feltűnő, kék, sárga, piros, lila, rózsa
szín, stb. színűek, gyakran illatosak és- 
rovarok csalogatására szolgálnak. A  virág- 
takaró levelek után következnek a porzók. 
Bár levélből módosultak, legtöbbször nem 
lemezesek, hanem két részre tagozódnak, 
a hosszúkás porzószálra és ennek végén a 
sokszor jellegzetesen kialakuló portokra, 
A  portok belsejében jönnek létre nagy 
számban a virágporszemek, más néven a 
pollenszemek. Amikor a virágpor megért, 
akkor a portok valamilyen módon felnyílik 
és a virágporszemek kiszabadulnak, hogy 
vagy a rovarok, vagy a víz, vagy á szél. 
esetleg mesterségesen az ember által tova
vitessenek. A porzón száma, elhelyezkedése, 
alakulási viszonyai, valamint á pollen 
alakja, nagysága és szerkezete nagyon 
különböző és fajra jellemző lehet. A virág 
levbelső része a termő táj, amely termő
levelekből alakul. A  fenyőféléken a termő
levelek lemezesek és szabadon állnak, az
u. n. zárvatermők virágjában ellenben 
egy zárt képletté forrnak össze, amit. tér- 
tnőnek neveznek. Rajta legtöbbször három 
rész különül el és pedig a kiszélesedő és 
belül üreges magház, a néha hiányzóéi Asszál 
és a virágporszem felfogására szolgáló bibe. 
A  magház belsejében egyesével vagy töb
besével fejlődnek ki a r.iagkezdemények.  ̂ Az 
igen sok sejtből felépülő magkezdemény
ből alakul ki megtermékenyítés után a-mag. 
Ez a folyamat azzal indul meg, hogy a bibére 
jutó virágporszem tömlőt hajt a bibeszáü 
és magház üregén át a magkezdemény 
belsejébe. A tömlő csúcsa felszívódik és 
a virágporból származó hímivarsejt egyesül 
a magkezdeményben lévő petesejttel. Az 
ilyenformán bekövetkező megtermékenyí
tés után a megtermékenyített peteseit 
osztódásnak indul és számtalan osztódás 
után csira fejlődik belőle. A csira igen 
kezdetleges kis növényke, s rajta többnyire 
három jól elkülönülő rész figyelhető meg; 
a gyökérrendszer kezdeménye, a gyököcske, 
a hajtásrendszer kezdeménye, a rügyecsk«  
és egy vagy több sziklevél. A csira kialaku
lásával párhuzamosan a magkezdemény 
többi része is fokozatos átalakuláson megy
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kereszt ül és a keletkező szövetek a csirával 
együtt alkotják a magot, azaz a növény 
elterjesztésére szolgáló szervet. Ha a fajra 
jellemző szerkezetű mag kedvező viszonyok 
közé kerül, kiosirázik, új növény lesz 
belőle. Mialatt a magkezdemény maggá 
alakul, azalatt a magházból a legkülönbö
zőbb alakú és szerkezetű termés fejlődik. 
A  mag és a termés tehát két különböző 
fogalom. Egyes növényeknek a termése 
(buzaszem, napraforgó stb.) felületes rá- 
íekintésre magnak látszik, valójában azon
ban ezekben nemcsak a mag van, hanem 
a termésfal is. Más növényeknél viszont 
(pl. bab, borsó, mák, szőlő stb.) a termés 
és a mag jó! elkülönül.

A  virágos növények között igen válto
zatos és jellegzetes szerkezetű virágokat 
és terméseket figyelhetünk meg. Egyese
ken hiányozhatnak bizonyos viráglevelek. 
Lehetséges, hogy nem alakul ki pl, a virág
takaróleveleknek egy része vagy mind
egyike. Utóbbi esetben csupasz a virág. 
Ha a porzótáj és a termőtáj hiányzik, de 
a virágtakaró megvan, meddőnek nevezik 
a virágot. Ha a virágban a porzók hiányoz
nak, de a termő megvan, egyiyarú női 
virágról beszélünk, fordított esetben egy- 
jvarú hímvirágról. Lehetséges, hogy az 

• egyivarú női virágok ugyanazon a tövön 
Vannak, mint az egyivarú hím virágok 
(egylakiság), más esetben külön tövön 
van a porzós és külön tövön a termős virág 
(kétlakiság). A  virágievelek (takaró-, por
zó-, . termőlevelek) száma, elhelyezkedése, 
esetleges összeforradása és sajátos módo
sulása nagyon jellemző az egyes növény
fajokra vagy a nagyobb rokonsági egysé
gekre. A kankalin virágnak pl. a szirom
levelei csővé forrnak össze, a pillangósak 
nagy ^részénél, (akác, bab, stb.) a porzó
szálak,. a napraforgónál és rokonainál á 
portokok forrnak össze. Némely növény 
virágában csökevényesen alakulnak ki a 
virágrészek. Azokon a virágokon, amelyek 
Virágporát az állatok-közvetítik, rendszerint • 
a feltűnő sziromlevelek mellett még külön- 
leges mézfejiesztőket is találunk és egész 
berendezkedésük oiyan, hogy minél jobban 
megfeleljenek a rovarbeporzásnak. Viszont 
a szél által porzódó növényeknek (pl. fű
félék, gabonafélék), virágjai nem feltű
nőek, a bibéjük ellenben hosszan kinyúlik 
és tollas, a levegőben áramló virágpor- 
szemek ..teliogasa érdekében. Hasonlókép
pen ^ porzók is hosszan kinyúlnak, nagy 
portokuak és hihetetlen mennyiségű virág
port bocsátanak á levegőbe. A beporzás 
tekintetében különbséget teszünk kölcsönös 
beporzás, keresztezés és magabeporzás 
között. Az első esetben ugyanannak a fai
nak két különböző virágta között történik 
a beporzás, a második esetben két külön
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böző faj vagy ritkább nemzetség között 
megy végbe a folyamat. Az aránylag 
kis számban előforduló magabeporzáskor 
pedig a virágpor ugyanabból a virágból 
származik, amelyben a termő is van. Külö
nösen a kereszteződés nagyjelentőségű. Ezt 
a növénynemesítők mesterségesen is szok
ták alkalmazni, hogy a két keresztezett 
szülőfaj tulaidonságai a keletkező utódban 
esetleg kedvezően keveredjenek.

A  virágok sokszor egyenként állanak a 
lomblevelek tövében, azonban jellegzetes 
(fürtös, ernyős, gomb, fészek stb.) virágzat
ban csoportosulnak. Vannak egyszerűbb 
és összetettebb virágzatok, p l. a búza 
kalásza, a napraforgó tányérja stbs is szá
mos virágból van összetéve.

A  termések leírásakor és jellemzésekor 
részben fejlődéstani szempontok érvénye
sülnek (valódi és álterméseky, másrészt 
pedig az, hogy a termésfal érett á llapotban 
milyen, húsos-e vagy száraz, felnyílik-e 
vagy zárva marad. Húsos, csonthéjas 
termés pl. a szilva. Csonthéjnélkü li húsos 
termés a szőlő. Felnyíló száraz termés 
pl. az egyetlen termőlevélből alakuló hüvely 
(bab, borsó), a két termőlevélből alakuló 
becő (mustár, repce, káposzta), ’ a három 
vagy több kopáccsal, illetve luk absesan 
rryíló toktermés (maszlag, len, mák stb.). 
Fel nem nyílé zárt termés pl. a búzaszem, 
vagy a köménymag, a napraforgó kaszat
termése. Előfordulnak oiyan termések is, 
melyek nem kizárólag a termőből fejlőd
tek,hanem más virágrészek is ̂  pl. a'virág
tengely egy része —  hozzájárultak a termés 
kialakulásához. Ezeket, a fent em lftett 
néhány valódi terméssel szemben, áltermés
nek nevezik. Áltermés pl. az alma. . Mind 
a termések, mind a magvak között akadnak 
olyanok, amelyek a szél útján történő 
elterjesztés érdekében különleges repülő- 
készüléket, lemezes szárnyat (juhar, ter
mése) vagy szőrképletekből álló bóbitát 
(gyermekláncfű) fejlesztenék. A fűzfának, 
a gyapotcserjének nem a termésén, hanem 
a magjain feilődnek ilyen finom szőrkép
letek. A magvak és termések elterjedése, 
vamris az anyanövénytől minél távolabbra 
való kerülése azonban nemcsak szél által 
történhet, hanem végezheti azt a víz, 
vagy intézhetik az állatok is,

*3 . ábra. Néhány jellemző virágzat vázlatosan

A termésből kiszéródó vagy abban benne 
maradó mag, ha megfelelő helyre kerül 
és a csírázás feltételei is adva vannak, 
kiosirázik s teljes értékű növénnyé fejlő
dik. A  művelésbe fogott növényeket az

ember gondosan ápolja, hogy egyes részeit 
(gyökerét, szárát, levelét, virágját, termé
sét, magját), természetes állapotban vagy át
alakítva a maga céljaira fordíthassa. Az ilyen 
növényeket haszonnövényeknek is nevezik.

Tüíző-terajéa HSvelyktennés Kupicesal nyüó tokiersaés Bóbitás kasza ttsrnMsfi

Szilva csonthéjas termése
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H A S Z O N N Ö V É N Y E K

A  haszonnövények közvetlenül vagy köz
vetve egyrészt az emberi vagy állati táp
lálkozásra szolgálnak, másrészt arra valók, 
hogy az emberi élet egyéb szükségleteit 
(pl. ruházkodás, testápolás, egészségvéde
lem 3tb.j biztosítsák. A  haszonnövényeket 
a felhasználás szempontjai szerint csopor
tosítani szokták. így megkülönböztetünk 
resf-szoigáltató növényeket, cellulózé elő
állítására alkalmas növényeket, étkezési 
olaiai adó növényeket, ipari célra alkalmas 
olajat tartalmazó növényeket, nyersen ehető 
tatamin növényeket, a konzervipar növé
nyeit, cukorgyártásra alkalmas növényeket, 
gyógyhatású anyagot taratalmazó ú. n. 
gyógynövényeket, gabona s egyéb élelmi
szert adó növényeket, takarmánynövényeket, 
stb.

jr. A r o s t  n ö v é n y e k
Ide sorolják mindazokat a növényeket, 

amelyek szövésre, Jónásra, kötözésre vagy 
töltőanyagul szolgáló nyersanyagot nyúj
tanak, E növényeknek vagy a levelét, 
vagy az egész szárát, vagy az ú. n. háncs
részét, vagy pedig kizárólag 2zokat a hosszú- 
ranyult vastagfalú kihegyezett elemeket, 
rostokat használja az ember, amelyek fő
képpen a szárban, de némely esetben a 
levélben helyezkednek el kisebb-nagyobb 
csoportokban és a növény szilárdítását 
végzik. A rostnövényeknek számtalan faja 
ismeretei Földünk ' legkülönbözőbb terü
leteiről. A  hazaiak közül elsősorban a 
lenről és a kenderről emlékezünk meg.

A len kétszikű virágos növény, Egy- 
vagy kétéves, 20— 100 cm magás: tő
gyekére orsóaíakú, hengeres szára egyenes 
és elágazó. Két-három om, hosszú lotnble- 
velei keskeny lándzsásak. Magánosán átló, 
kétivarú virágai kékszinüek. A  szárban 
ipari feldolgozásra alkalmas rostszövet 
van, magjában pedig olaj Halmozódik tel 
Az utóbbi a gyógyászatban is használatos. 
A  magyarországi lentermesztés célja az olai- 
es rosttermelés. E szempontból a különböző 
ienfajták {iárom főcsoportra oszthatók:

1 . rostlen, 2. olajlen, 3. kettős hasznosí
tású őszilen.

A rostién Magyarországon termelt fajtái 
közül legismertebb az oF« rostlen, külföldi 
fajták: az orosz, lettországi és hollandi. 
A rostlen a csapadékosabb, párásabb ég
hajlatot kedveli. A Kárpátok medencéjé
ben ezért legeredményesebben a Kisalföl
den, Erdélyben és Szepességben termelik. 
Mély rétegű, jó erőben lévő, meszes vályog
talajokon él a legjobban. Nitrogénben 
gazdag talajon durva rostot terem. Mint 
cellulózét termő növény, a káli növények 
közé tartozik, tehát a káli műtrágyák 
használata mindig előnyös. Trágyás kapás 
vagy pillangós után vetjük, jó erőben lévő 
talajon két kalászos közé, 4—5 éven belül 
ne kerüljön ugyanabba a talajba. Talaj- 
előkészítése igen nagy gondot kíván. A 
talaj legyen gyommentes, morzsalékos szer
kezetű és tömött. Vetés előtt hengert 
okvetlen kell használnunk. Vetése kora 

tavasszal, amint az időjárás engedi, feb
ruár végén vagy március ele jén gabona- 
sortávra 70—£0 kg-ot kataszteri holdan
ként. A kikelt vetést szükség szerint hosz- 
szába fogascljuk, hengerezzük, esetleg kéz
iéi gyomláljuk. Aratás kézzel, nyűvéssei 
sárga éréskor. Csépiéss a külön e célra 
gyártott ú. ti. lengubózóval vagy fésűvel. 
A gubákat rendes cséplőgéppel csépeljük. 
’rCóróterméss 14— i6 q, magtermése 3—-5 q 
kataszteri holdanként. 1000 magsúlya 
3.5—5 g. —  A Magyarországon nemesített 
olajlenek közül legismertebbek a Székács 
és Hosszúháti, a külföldiek közül a La 
Plata és Kairói. Az olajlen talajigénye, 
talajelőkászitése, vetésidéje. vetésforgója 
megegyezik a rostlenével. A szárazságot 
jobban bírja, ezért Magyarország egész 
területén termelhető. A toszforos mütrá - 
gyák alkalmazása ajánlható. Ha a taiai 
gyorrios, vethető 34 cm-re, amikor kapál
hatjuk. Vetőmag mennyisége 50—60 kg. 
kataszter: holdanként. Aratása teljes érés
ben kaszával, cséplése cséplőgéppel. Mag- 
termés 6— 10  q kataszteri holdanként. 
Kóróia is értékesíthető. Olajtartalma 36—-

38% . Olaja gyorsan száradó. Firniszek 
készítésére használják. —  A kettős haszno
sítású őszilen nemesítése folyamatban van. 
Zord, hónélküli télen azonban kifagy. 
Más esztendőkben azonban 16— 18 q kóró- 
termésen kívül 6— 10 q magot is ad. 1000  
magsúlya 5— 6 g. Rostja durvább mint 
a tavasszal vetett rostfené. Magjának 
olajtartalma 38— 42%. Talajigénye, talaj- 
előkészítése megegyezik a tavaszi lenével. 
Vetése augusztus végén, szeptember eleién. 
Vetőmagmennyiség, 40— 60 kg kataszteri 
holdanként. Vethetjük gabona sortávra, 
vagy 24 cm, ha a gyomosodás veszélye 
miatt kapálni kell. Aratása sárga éréskor 
kézzel, nyűvéssei, szárítása kis kévékbe 
kötve kunyhókban. Cséplése lengubózó
val vagy fésűvel. A tavasszal vetett lenek 
legnagyobb kártevője a lenbolha. Ezért fon
tos a korái vetés, 'A kezdeti fejlődést még 
kevés pétisó műtrágyázással siettethetjük. 
Az áttelelt Őszilen a téli nedvességet jól 
kihasználja, és még a lenbolha megjelenése 
előtt erőteljes fejlődésének indul, amikor 
az már kárt nem tehet benne.

A másik fontos rostnövényünk az eperfa’  
félék családjába tartozó kender. Egyéves’ 
középázsiai eredetű kultúrnövény. Szára 
egyenes, rajta az ujjasán összetett lomb- 
levelek keresztben átellenesen állnak, szár- 
csomónként kettő-kettő. Virágai egy ivarnak, 
azaz porzósak és külön termősek. Többnyire 
kétiakíak, tehát külön példányon fejlődik 
az egyik, külön példányon .a másik. Esze
rint virágos és magvas kenderről beszélünk. 
A termős virágok kettesével, a porzós virá
gok virágzatba csoportosulnak. A fejlő- 
dósben lévő kender szára, levele erősszagú 
a bennelévö gyantaszerű anyagtól. Főleg 
rostjáért termelik, de a magjában lévő olaj 
is értékes s a gyógyászatban is használatos. 
A kender szárában lévő ú. n. háncsrostokat 
választja Szét az ember a szár többi szöve
teitől s megfelelő kezelés után igen erős 
és tartós anyagokat készít belőle. Hazánk
ban több helyen is termesztenek kendert.

. Egyes nemesítőtelepeken pedig nemesítés, 
reí igyekeznek megfelelő fajtát előállítani . 
A délvidéki területeken egyiaki kendert, 
is termelnek. Termesztéskor tekintetbe 
kell venni melegigényét és azt, hogy a 
humuszgazdag iszapos és ősszel mélyen 
felszántott, valamint istállótrágyával be
szórt talajt kedveli. Termesztésre a hazai 
nemesített sF« kender és a Mauthner-féle 
ajánlható. Arra nagyon vigyázni keli, 
hogy egymás közelében többfajta nemesített 
kendert ne termesszünk, mert kölcsönös 
beporzású lévén, leromlás állhat be. A 
magra termesztett kender a foszfor- és ká
lium-dús talajt nagyon meghálálja. Rend
szerint áprilisban vetik a rostkeridert 12—  
24 cm, a magkendert pedig 40—60 om sor

távolságra. A magot kb. 3— 5 cm mély
ségbe kel! elhelyezni. Különösebb ápolásra 
nincs szüksége, növekedése gyors s az eset
leges gyomnövények elpusztulnak mellette, 
A  kender aratása attól függ, hogy rostra, 
vagy pedig magra termesztettük-e a kendert, 
A rostkendert kb. augusztusban kell vágni, 
amikor sárgulni kezd és elvirágzott 
Utána szétteregetve egy fél vagy egy egész 
napig szárítani szokták, majd leveleitől 
megfosztva, a szárakat kévékbe kötik. 
Ezután még további különféle kezelést 
igényei. A magkender aratása a magvak 
megszínesedésekor, de a pergés kezdete 
előtt eszközlendő. Nagyon óvatosan kell 
eljárni a vágásnál, hogy ne legyen nagy 
a magveszteség. Óvatos szárítás után 
ponyván kell kiverni a terméskéket a ké
vékbe kötött kenderből. A vetőmag meny- 
nyisége rostkender esetében 50— 60 kg, 
magkender esetében 30— 50 kg katasztrális 
holdanként. A rostkender hozama (lég
száraz kóróra vonatkoztatva) katasztrális 
holdanként kb. 40 q, a magkender hozama 
kb. 4— 5 q mag és 20— 30 q légszáraz 
kórő. A  kenderből megfelelő eljárással 
nyert rostot zsák, vitorla vászon, kötél
áru, ponyva, s különböző textilnemű készí
tésére használják. Vetőmagja részben takar
mány, részben olajgyártásra használatos.

A rostnövények közé tartozik még a 
vadontermő csalán, egyes gabonafélék 
{szalmaáruk), a gyékény, a nád, továbbá 
a finom magszőrei miatt hazánk egyes 

vidékein is termesztett gyapot.

3. C e l l u l ó z é  n ö v é n y e k
Az ipar szempontjából igen fontos nyers

anyagot szolgáltatnak azok a növények, 
amelyekből a cellulózét nyerik. A soksejtű 
növények nagy része sok cellulózét tartal
maz, mert a sejtfalak többnyire ebből 
épülnek fel. Ennek ellenére azonban csak 
azokat a növényeket nevezzük kimondottan 
cellulózé növényeknek, amelyekből viszony
lag nagy mennyiségben iehet kinyerni. a 
cellulózét'. Ilyen először is a gyapotcserje ; 
ennek magszőrei (vatta3ZŐr) majdnem tisz- 
tán cellulózéból állnak. Termelésével ná
lunk is próbálkoztáit a délibb vidékeken. 
A különböző fák. elsősorban a . fenyőfa, 
szintén jó alapanyagot szolgáltat. A fa
testet dolgozzák fel s abból különböző 
eljárások alkalmazásával az egyéb nayagok 
eltávolítása után tiszta cellulózét állítanak 
elő,

3 . O l a j  n ö v é n y  e k
Az  oíajnővények nagy jelentőségűek, mert 

részben étkezésre, részben ipari célokra 
használható olajat raktároznak többnyire 
magjukban, illetve termésükben. Félbas*-
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náláai szempont szerint megkülönböztetünk 
étkezési (pl. napraforgó, mák, tök stb.) 
és ipari olajnövényeket, {pl. ricinus, repce, 
fen, kender stb.).

Napraforgó. Megfelelő viszonyok között 
több méter magasra nő, számos és nagy 
.levelet fejleszt, olykor elágazik. Apró 
virágai fészek virágzatba csoportosulnak, 
ezért rendszertanilag a fészkes vírágzatúak 
családjába tartozik. Fészekvirágzatának, 
más néven tányérjának a szélén nagyobb 
meddő, sziromnak tetsző ú. n. sugárvirágok 
vannak, középen pedig a tányér nagy részét 
kitöltő kétivarú csövesvirágok helyezked
nek el. Virágai idegen megporzá3Úak. A 
jermése száraz, felnemnyüó, úgynevezett 
kaszat-termés. Sokan magnak nézik, pe

dig a mag a vastagabb terméshéjon 
belül foglal helyet. Elsősorban magjának 
nagy olajtartalma miatt termesztik. A  
terméshéjtói megszabadított magnak kb. 
45%-a jut az olajtartalomra. A napraforgó- 
olaj beszáradó jellegű, ételek készítésére 
igen alkalmas, azonkívül szappangyártásra 
és a festék iparban is felhasználják. Egyes 
vidékeken a terméshéjon belüli magot 
nyersen eszik, de madáreleség is. Az olajat 
préselés útján nyerik. Hazánkban újab
ban nagyban is termesztik, sok helyen 
pedig szegéiynövényként alkalmazzák. Kó
rói a zöldtrágyázásra és megfelelő elkészítés 
után téli takarmányozásra szolgálhat. Sok
féle fajtája ismeretes. Van fehér, fekete, 
szürke és. különbözően csíkolt termésű. 
Olaj szempontjából a szürke és fekete 
színűek jönnek elsősorban számításba. 
Nevezetesebbek a szabolcsi szürke-, a sza- 
ooicsi fehér- és a bolgár tájfajták. A napra
forgó nemesítésével különösen az oroszok 
értek el szép eredményt, de hazánkban is 
évek óta folyik ilyen irányú munka és sike
rült a  megfelelő nemesített anyag előállí
tása. jelenleg arra törekednek, nogy lehető
leg el r*m ágazó, tehát egytányérú, közép
magas, nagy olajtartalmú tájfajtákat állít
sanak elő. Termelésre is elsősorban ilyen 
ajánlható. A napraforgó általában a leg
különbözőbb viszonyok között megél, nem 
kényes növény. A  nitrogénben, foszfor
ban és káliumban gazdag talajt igen meg
hálálja. Ugyanígy a nagyobb nedvességet 
is, de a szárazságot is bírja. Vetési ideje 
április— május. Olajnyerés szempontjából 
legajánlatosabb az 50-—100 cm sortávolság
ban, 3— 10 cm mélységben való vetés. 
Katasztráüs holdanként 4— 8 kg vető
anyagra van szükség. A  kukoricához 
hasonló ápolást kíván. Aratása szeptem
ber— októberben, rendszerint akkor törté
nik, ha a tányér lehajolt és a termések meg. 
színesedtek. Terméshozam katasztráüs hol
danként 6  q, kedvezőbb viszonyok közt 
10— 12  <j. körül mozog, 30 q körüli lég

száraz kórói b  Elhasználhatok kerítéshez, 
tüzelésre stb.

Mák. Egyéves növény. Testének minden 
részében tejnedvét tartalmaz, Étkezési 
célokra és olajgyártásra szolgáló magjáért, 
valamint toktermésébői kivonható szárí
tott tejnedvéért (ópium) termesztik. Ai 
éretlen (zöld) toktermést bevagdalják S r 
kicsöpögő tejnedvet összegyűjtés után rreg 
szárítják. Az ópiumból többféle értéket 
gyógyszert készítenek. A mák tehát nem
csak olajnövény, hanem egyszersmind fon
tos gyógynövény is. Hazánkban Trisebb- 
nagyobb területen mindenütt termesztik. 
A magban lévő olajtartalom kb. 45% . A 
máknemesítésse! is régóta foglalkoznak. 
Nagybani termelésre elsősorban a kék- 
magvú és fel nem nyíló termésű fajtákat 
lehet ajánlani, ilyenek a sok kistokot 
termő Eszterházai, továbbá a kevés nagy
tokot termő Hatvani. Ezeknek virágszir
mai fehéresek. Vigyázzunk arra, hogy 
tiszta és jó (92%) csirazóképességű magvakat 
vessünk. A mák a trágyázott talajt na
gyon meghálálja. Kellő mennyiségű ned
vességre és melegre van szüksége. Vetését 
igen korán keli végezni. Azt szokás mon
dani, hogy a mákot „hóra“  vetik. A talaj 
felengedése után, ígbruár végén— március 
elején, 40 cm. sortávolságra kell vetni. 
Katasztráüs holdanként kb. 2 kg-ot. A 
vetés megkönnyítésére e,gészen finom szá
raz homokkai vagy más hasonló anyaggal 
szokás összekeverni. A magvak ne kerül
jenek 1 cm-nél mélyebben a földbe. Kelés 
után 3 —S leveles állapotban egyezni kel! 
úgy, hogy a növénykék 10 — 12  cm távol
ságra legyenek egymástól. Ápolása (talaj
lazítás, kapálás) nagy gondot igényel. A 
vetéstől és időjárástól függően jú liu s - 
augusztusban érik. A megérett termés arról 
ismerhető fel, hogy a magvak zörögnek 
benne. Maghozama katasztráüs holdan
ként általában 2— 3 q, de 6-10 q termés 
sem ritka. A máknak veszedelmes kárte
vője a rnákormányos, amely petéit a 
mákfejbe tojja s a kikelő álca a magvakat 
tönkreteszi.

Az étkezési olajnövények egyik legjelen
tősebbike a tök. Nagy, húsos termésének 
minden része étkezésre használható, nagy 
mennyiségben lévő olajos magját pörkölve 
eszik, de igen finom étolajat is sajtolnak 
belőle.

Ricinus. Gyógyszerészi és ipar! szempont, 
ból egyaránt fontos. Nálunk egyéves 
növény. A  kutyatejfélék családjába tar
tozik. Nagy. ujjasán tagolt levelei és hosz- 
szú füzér virágzatba csoportosuló egy iv árú 
virágai jellegzetes alakúvá teszik. Egyes 
fajták toktermése sűrűn tüskés és felnyíló, 
másoké tüskenélküli és zárt. Terméseiben 
hárem babnagyságú mag jön létre, amelynek

márványozott kemény maghéján beiül,
*  tnágfehérje-szövet - Sejtjeiben bőséges 
mennyiségű olaj (45— 50%) halmozódik 
fél. Be nem száradó olajat hashajtónak, 
továbbá kozmetikai célokra és az újabb 
időkben gépek, elsősorban pedig repülő
gépek kenésére használják. Erre főleg 
•azért is alkalmas, mert nem gyullad be. 
Magjának mérgező hatása is van. Terme
lésre leginkább azok a fajták ajánlhatók, 
amelyeknek a termése tüskementes és zárt. 
A  tapasztalat azt mutatja, hogy a kisebb 
magvú fajták gyógyszergyártásra, a na
gyobb, magvúak pedig ipari felhasználásra 
jók. Évek hosszú során át hazánkban is 
foglalkoztak ricínusnemesítéssel és sike
rült is tüskementes, zárttokú fajtákat 
előállítani. A  ricinust mélyrétegö, trágyá
zott foszforsav- és esetleg káliumtartalmú 
talajba vessük. Túlsók nitrogén a magérést 
hátráltatja. Meglehetősen sók csapadékot 
és meleget kíván, vetése fészkekben tőr- 
ténik. Á sor- és növénytávolság 70— 100 
cm között változhat. Egy fészekbe 2-—3 
mag kerüljön 5— 10 cm mélységben, Ápo
lása elég sok gondot igényel. A csiranövé
nyek kikelése után azonnal kapálni kell. 
A  3— 5 leveles növénykéket egyezni kell. 
A  tövek körül óvatosan kapáljuk. A további 
fejlődés során többszöri (8— 10 naponként), 
esetleg fogatos kapálással kell hozzájárulni 
a növények erőteljesebb fejlődéséhez. Ha 
a  virágzatok megjelennek, vigyázni kell 
arra, hogy 4 virágzatnál több ne maradjon 
a tövön, a számfelettieket el kel! távolí
tani (gyertyázás). Az érés időtartama meg
lehetős hosszú, mert a tövön maradt gyer
tyák is különböző korúak és egy gyertyán 

-belül .egymásutáni sorrendben csoporton
ként érnek az egyes termések. Szeptember 
hónapban lehet kezdeni az aratást. Ha 
nagyon egyenetlen az érés, akkor 8— 10  
naponként kell megismételni az. érett ter
mések begyűjtését. Ezt általában kézzel 
Végzik, bár szerkesztettek. már szedőkészü
lékeket is. A begyűjtött terméseket levegő- 
járta száraz helyen szokás, raktározni. s 
megfelelően száradt állapotban-kézzel vagy 
géppel kell a magvakat kifejteni. Mag
hozama katasztráüs holdanként 6— 10  q.
'  Káoosztarepce. A keresztesvirágúak csa

ládjába tartózik. Elsősorban a magjáért 
termelik, amely kb, 42% olajat tartalmaz. 
Ipari és étkezési célra egyaránt használják. 
Hazai viszonylatban leginkább az Észter- 
házai káposztarepce termesztése- ajánlható. 
Augusztus második felében kel! Vetni, 
frissen trágyázott, mélyrétegű, meszes 
talajba. A trágyázást vetés-előtt 3—6 
héttel előbb kell végezni. A műtrágya 
‘használatával óvatosan kéll bánni. A vetést 
rendszerint géppel végzik. Katasztráüs 
holdanként 3—5 kg vetőmag kerül élv#-

íésre, kb. 30 cm sortávolságban ésJl —3 
cm mélységben. Ha a fejlődése ősszel 

• nagyon erőteljes, kaszálással vagy legelte
téssel kell segíteni rajta. A  kedvezőát- 
teleltetés így könnyebben sikerül. Tavasz- 
szál szükség szerint íogasolással, esetlég 

. salétromos , trágyázással segíthető elő a 
növények fejlődése. A  magvak megérése 
kb. június első felében következik be. 
Nagy hátrányt jelent egyenetlen' érése 
és az, hogy a felnyíló becőtermésék'ből 
könnyen kipereg a mag. Ezért az aratást 
a legidősebb beeőtermések bámulásakor 
és a magvak színesedésekor meg kell kez
deni. A  nagyszámú, éretlen, Zöld bécők 
és a bennük lévő magvak, az aratás után 
megfelelő módon beérnek. A levágott 
repcét kévékbe kötik és esetleg keresztekbe 
rakva szárítják. Vigyázni kell, hogy az 
anyag ne ázzon meg, mert eső Után á beoők 
felrepednek és a mag peregni kezd. Egy
két nappal az aratás után kis aSztagokba 
szokás gyűjteni s az egészet szalmával 
letakarni. ,!gy is, beérnek á magvak.. A  
dohosodás elkerülése végett a kiesépeit 
magvakat vékonyan kell rétégezni és gyak
ran forgatni. . Maghozama katasztráüs 

, holdanként 6— 8 , q. Megfelelő kezeléssel 
12  q is elérhető.

Mint olajnövény figyelembe jöhet még 
a  szójabab, azután a , keresztesvirágúak 
családiába tartozó fehér mustár (35% 
olajtartalom), továbbá a már említett len 
és kender. . '

4. C u  k o r  n ö  V í  n y é k
Régen te a cukrot kizárólag tengerentúli 

növényből, a cukornádból állították- elő. 
Kb. 233 évvel ezelőtt egy berlini gyógy
szerász hívta fel a figyelmet arra, hogy 
a takarmányrépa édességét annak nád- 
cukortartalma okozza. Az Európa tenger
parti vidékein élő répafajtából nemesítés
sel állították elő a mai cukorrépát. Az, el- 
múlt kétszáz év alatt igen . nagy fejlődést 
futott be e -növény és nagyjelentőségűvé 
vált az európai cukorgyártás szempontjá
ból. Az első répacukörgyárat Sziléziában 
létesítették 1832-ben. Nagy' lendületet 
akkor vett a cükorrépatermelés, • amikor 
Napóleon idejében megakadályozták a 
tengerentúli cukor behozatalát Európába, 
Hazai vonatkozásban az elmúlt évtizedek 
nagyon sok értékes eredményt hoztak 0  
növény termelésében. A cukorrépa a .liba- 
top-félék családjába tartozik, kétéves., nö
vény. EisŐ évben csupán gyökerét és tŐró- 
zsában álló leveleit tejleszti ki nagy< szám
mal, második évben fut szárba, virágzik 
és hozza meg termését. Idegen roeg- 
porzását rovarok közvetítik.; Cukorgyártás 
szempontjából az első . évnek, .a, végéra 
(őszre) kifejlesztett vastag, erősen meg-
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vastagodott gyökereit használják; ennek 
cukortartalma 16—20%, de jobb körül
mények között 24%-ot is elér. A  cukor
répának ma már nagyon sok kinemesített 
fajtája ismeretes. Magyar nemesítés ered
ményei pi. a Sedlmayr 19 és Sedlmayr 242 
törzsszámú, továbbá az ú. n. Danubia 
fajta, de számos külföldi nemesített vetőmag 
is forgalomban van. A vetőmagok jel
zésére a fajtameg’elölés mellett gyakran 
betűjelzéseket is alkalmaznak, amelyek a 
fajta természetére vonatkoznak. A  vető
magot ma már rendszerint az egyes ter
meltető cukorgyárak osztják ki a gazdák
nak. akik szerződésileg kötelezik magukat 
a cukorrépának megfelelő időre való beszál
lítására. Hazánk éghajlata kedvez a cukor
répatermesztésnek. Megfelelő talajelőkészí
tést (őszi mély szántást) kíván. A homok-, 
a mészszegény, vagy a nedves talajokat 
nem kedveli. Trágyázott talajt kíván. 
Kora ősszel szántással kel! bekeverni az 
istállótrágyát s utána következik a mély
szántás. A nitrogénműtrágyát megfelelő 
adagolással szép eredménnyel hálálja meg. 
Ugyanígy viselkedik a líáiium és foszfor- 
savas műtrágyázással szemben is. A talaj 
kémiai összetétele nagyon is tekintetbe 
veendő a minőségi termesztés érdekében. 
A  fO óra sortávolságnyi és 2 om-nél nem 
mélyebb vetés április eleién történhet, 
mégpedig géppel. Katasztrális holdanként 
15 kg vetőmagra van szükség. A vetést 
rögtön kövesse a hengerezés. Keléskor 
finoman kapálni kell, majd 8— 10 napon
ként részben fogatolt, részben kézikapálást 
kell eszközölni. A  csiranövényeket 3— 5 
leveles korukban kb. 20 cm növénytávol
ságra egyezni kell.A répanövénykék ápolása 
■ szempontjából nagyon fontos a kártevő 
.bogarai*’ elleni védekezés. Emiatt a répa
tábla körül előirt szabályok szerint 20— 30 
cm mély árkot kell készíteni. Az árkokban 
jelentkező bogarakat vagy szedetni, vagy, 
lángszóróval kell elpusztítani. Emellett 
ajánlatos még a többszöri permetezés is.

A  cukortermeléshez szükséges répafejek 
kiszedése októberben végzendő. Rendsze
rint akkor kell szedni, amikor az újabb levél
képződés már megszűnt. A szedés kézi
erővel történik s ez az aratásnak kellő 
időben való megkezdésére is befolyással 
van. A gyökerekről a földet fakássel szo
kás lekaparni, a leveleket pedig a répafej 
s/«-évei együtt el kell távolítani. A répa 
levelei jó takarmányt szolgálatainak. Az 
elmondottak szerint előkészített répákat 
csomókba rakiák, maid megfelelő módon 
a  cukorgyárakba szállítiák. A cukorrépa 
P ’ökérhozama 100— 130 q katasztrális 
holdanként. Kedvező esetben 200 q-nál 
több is teremhet. A  cukorrépatermelés 
szempontjából nemcsak a rópahozam jön
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számításba, hanem a minőségi magterme jé*
is, amelynek szintén megvannak .a maga 
termesztési szabályai. Megfelelő talajkeze
lés, vetés, ápolás után katasztrális holdan
ként kb. 8— ló q cukorrépamag termelhető.

Hazai cukorgyártásunk tekintetében még 
két növény jöhet figyelembe, az egyik a 
burgonya, amely egyben fontos táplálék
növény is, a másik a mézcirok.

5 . V i t a m i n-n ö v i  n y e k
A vitaminok rendszerint zöld növényi 

részekben keletkeznek az anyagoserefolya- 
matok során, de létrejöhetnek leválzöld- 
nélküli növényi szervezetekben is. Nem 
táplálék-anyagok, hanem a testfejlődésnek 
serkentői. Minden élőszervazetnek nélkü
lözhetetlen anyagai. Az ember és az állat 
a növényből nyeri, hiányuk következtében 
különböző betegségek lépnek fel az emberi 
és állati szervezetben (avitaminozis). El
térő élettani hatásuk szerint megkülön
böztetnek A, B, C. D, E, stb. vitaminokat. 
Pl. az »A« vitamin előanyaga, a karotin* 
van a spenótban, sárgarépában, paradi* 
csőm bán stb. (a növekedést srekenti)» 
&B« vitamin van a hüvelyesek magjában* 
élesztőgombákban, spenótban, burgonyá* 
bán, salátában stb. (az osztódást serkenti) l 
*C« vitamin van a csipkebogyóban, a cit
romban, narancsban, málnában, friss zöld
ségfélékben, osirázó magvakban, papriká
ban stb. (a fejlődést serkenti); »D« vita
min van a zöld salátában, spenótban. sárga
répában. Ugyanabban a növényben több
féle vitamin is előfordulhat. Általában pedig 
minden növény tartalmaz bizonyos mennyi
ségben különböző vitaminokat. Egyes 
vitaminok főzés alkalmával elbom tanak s 
igy nem fejthetik ki jellemző élettani hatá
saikat. Ezért tehát szoros értelemben 
véve csak azokat a növényeket tekintjük 
kimondottan vitamin-növényeknek, ame
lyek nyersen is ehetők, illetve konzerválá
suk esetén vitamintartalmuk nem Csökken 
nagy mértékben. Különösen kiemeljük 
a paprikát, a salátát, sárgarépát, a retek
féléket, kalarábét, hagymát, tormát s a 
különböző gyümölcsöket. Utóbbiak közül 
különösen a földieper tartalmaz nagy- 
mennyiségű vitamint. A felsoroltak közül 
hazai szempontból elsősorban is a paprika 
termesztése fontos. A burgonyafélék csa
ládjába tartozó egyéves, idegen meg- 
pórzású növény. Termése felfújt bogyó
termés, amelynek belsejében a központi 
magtanyán számos mag helyezkedik- el. 
Megkülönböztetnek fűszerpaprikafajtákat és 
étkezésipaprika-fajtákat. Mindkettőben elő
fordulnak csípősek és osipősségmentesek. 
Hazánkban évtizedek óta foglalkoznak pap
rikanemesítéssel. Különösen Szeged és 
Kalocsa vidéke alkalmas paprika termes*"

Ü m  A  vetőmagszfflcségtet katasztráfts
holdanként kb. 300—-500 gr. Március—• 
április hónapban meleg vagy langyos 
ágyban kell elhelyezni a magvakat. A ki- 
ültetést május közepetáján végzik. Fész
kes ültetésnél kb. 18— 20.000 palántá
ra van szükség katasztrális holdanként; 
40 x 40 om-es sor- és tőtávolság esetében 
pedig kb. 45.000 palántát kell számítani. 
Olyan földbe kell elhelyezni a palántákat, 
amelyet előző évben (nyáron vagy ősszél 
istállótrágyáztak és beszántottak. Általá
ban a. jó vízfogóképességű, de nem ned
ves, középkötött talajokat kedveli a pap
rika. Az ápolásra nagy gondot kell fordí
tani, ami a talajporhanyitásban és kapálás
ban nyilvánul. Az érési időpont az elő
nevelés idejétől és minőségétől függ. A 
szántóföldi termelésben általában augusztus 
második felében érik, zöldfogyasztásra már 
július második felében lehet számítani. 
Vitamintartalma 'nagymennyiségű »A« pro- 
vitamin (karotin), »C« vitamin (ötször annyi, 
mint a citromban) és »P« vitamin.

Saláta. A  fészkesvirágzatúak családjába 
tartozik. Levelei kezdetben a nagyon 
rövid száron, sűrűn egymásra borulva he
lyezkednek el. Ilyen állapotban szokták 
étkezési célra felhasználni. Ha földben 
hagyják, később szárba fut, virágzik és 
megérleli magjait. Megkülönböztetnek őszi 
és tavaszi fajtát. Az előbbit augusztus 
végén és szeptember elején vetik, az utób
bit pedig márciusban. Egy katasztrális 
holdra kb. 2— 3 kg vetőmag szükséges. 
Kb. 30— 40 sortávolságra és 1 cm mélységbe 
vetik. A lazábbszerkezetű, humuszgazdag, 
trágyázott vályog- és agyagtalajokat ked
veli. A foszfor- és káliumműtrágyát meg
hálálja. Megfelelő ápolást kíván (sarabo- 
lás, 20— 30 cm, távolságra való egyezés, 
kézikapálás, a salátámoly eilen pedig poro
zás). Az őszi fajtákat április végén, május 
elején, a korai tavaszi fajtát május végén, 
a későbbieket pedig június— július hónapok
ban lehet szedni. Egy katasztrális holdon 
kb. 30— 40.000 fej terem. Egy fej súlya 
átlagosan ll, kg. Előfordul benne »A« és 
i»B« vitamin, de különösen nagy a *C« és 
»E« vitamin tartalma.

Sárgarépa. Az ernyős virágzatúak csa
ládjába tartozik. Nagyon sok fajtája isme
retes. Elsősorban, megvastagodott gyökere 
miatt termesztik. Márciusban vetik. Egy 
katasztrális holdra 30—40 cm sortávol
ságban, í cm mélységben kb. 2— 4 kg vető
mag kerül. A könnyebb természetű, mély
rétegű talajt kedveli. Talajelőművelés 
szempontjából fontos az őszi friss istálló
trágyázás, az őszi szántás és tavasszal a 
vetés előtti fogasolás. Ápolására a soro
lás utáni kapálást és 10— 15 cm növény
távolságra való egyezést alkalmazzák. A

répák szedése októberben ásóval történik,
Az étkezési fajtákból katasztrális holdan
ként 70— 100 q, takarmánymurokból pedig 
100— 150 q terem.

6. K o m e r v n ö v i n y t k
A  konzerviparnak is megvannak a maga 

követelményei a növénnyel, illetve' a nö
vényfajtákkal szemben. Mindinkább elő
térbe jut az a törekvés, hogy konzervipari 
feldolgozásra minél alkalmasabb növény
fajtákat és változatokat nemesítsenek. A  
háztartási célokra alkalmas, vagy a nyersen 
is élvezhető, növényfajták közül nem mind
egyik alkalmas konzervgyártásra. A kon
zerviparnak egyik főcélja az, hogy bizonyo3 
növényi részeket lehetőleg úgy állandósít
son. hogy az azokban lévő értékes tápláló- 
anyagok és vitaminok a konzerválási eljá
rás során minél kevásbbé változzanak meg. 
A gyümölcsöket pl. újabban fagyasztással 
is konzerválják. Ilyenkor a vizsgálati ered
mények szerint igen kicsi az értékcsökke
nés. A növényi konzerválás szempontjából 
a különböző főzelékfélék és a gyümölcsök 
jönnek számításba. A konzervipar egyik 
legfontosabb és legjobban tanulmányozott 
növénye a paradicsom. A  burgonyafélék 
családjába tartozik. A különböző kultúr- 
fájtákat a kisbogyójú vadparadícsombó! 
nemesítették. Hazánkban mindenütt jól 
megterem, de sok gondozást igényel. Meleg
ágyba’ kell vetni márciusban. Katasztrális 
holdanként 45— 60 gr vetőmagra van szük
ség. A kiültetés május elején történik.- 
A könnyebb szerkezetű, jobb erejű tarló* 
hántásos, ősszel szántott talajt kedveli. 
Táplálóanyagok szempontjából igényes. 
Ősszel alászántott istállótrágyázás mellett 
foszfor- és kálium, valamint szükség esetén 
nitrogén műtrágyák használata is ajánla
tos. Ápolását érdemes nagy g.ondda) vé
gezni, mert ezt nagyon meghálálja. Ki
ültetés után 8— 10 nap elteltével az elpusz
tultak helyébe új palántákat kell tenni. 
Fontos a karózás, kaocsolás, kötözés, a 
gyakori kapálás, valamint a 2— 3 hajtásra 
való fattyazás. Az érett bogyótermések 
szedése a fajtától függően, június végétől 
októberig folyamatosan végezhető. Szán
tóföldre ajánlható fajták: Lukullus, Dán 
kiviteli, Garfield elnök (gerezdes), Mikádó, 
Humbert király. A terméshozam egy ka
tasztrális holdon karózás eestében 150—  
200 q, karózás nélkül kb. 100 q . Maghozam 
50— 100 kg. Az érett termés *A« és »B« 
vitamint tartalmaz, de különösen gazdag 
íC* vitaminban.

Fontos konzervnővény a bab, amelynek 
különösen szálkamentes hüvelyű fajtái 
jönnek tekintetbe. Általában májusban 
vetnek katasztrális holdanként 45— 140 kg 
magot 12— 40 cm sortávolságra és 6— 12
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cm. mélységre. A talaj teldntetíbefi nem
igényes, a másodéves trágyázás megfeleld. 
Katasztrális holdanként 6— 10 q magot 
terem. . Konzervgyártásra zölden szedik 
a hüvelyt. Erre a célra a legjobb fajták 
a Viaszdatolya, Mont d’or, Nonpareil, 
Viaszosa takard. A bab mellett még a 
borsó konzervipari felhasználását emeljük 
ki.. Márciusban szokás vetni. Katasztrális 
holdanként 90— 120 kg vetőmag szükséges. 
A  sortávolság 12— 24 cm, a vetőmélység 
pedig 5— -.10 cm legyen. Az érés ideje 
fajtáktól függően június— iúlius közepe. 
Közepes termést számítva 8— 10 q terem 
katasztrális holdanként. Konzervipari fel
dolgozásra elsősorban magját használják.

; f.  T a k a r m á n y n ö v é n y e k

Mindazokat a növényeket, amelyeket az 
ember háziállatainak táplálása céljából 
gyűjt, illetve termeszt, takarmánynövény 
néven foglaltuk össze. A takarmány növé
nyeket aszerint szokták csoportosítani, hogy 
mely részük szolgái az állatok táplálására. 
Így 'megkülönböztetnek gyökérnövényeket 
(pi. takarmányrépa, cukorréna), szálas ta
karmánynövényeket (pl. különböző füvek, 
hüvelyesek), leveles, takarmánynövénye
ket, szemes takarmánynövényeket, húsos 
termésű takarmánynövényeket (pl. disznó
tök).

'Csalamádé kukorica. A fűfélék családjába 
■tartozó egyszikű növény. Egyivarú szél
általi beporzásra berendezkedett virágai 
ugyanazon a tövön fejlődnek ki, mégpedig a 
levelek hónaljában, a buroklevelektől körül
vett torzsán csoportosuló női virágok és a 
csúcson ugyancsak virágzatban (címer) cso
portosuló hímvirágok. A csalamádé kuko
ricát április elejétől június közepéig le
het vetni. Egy katasztrális holdra 40— 150 
kg vetőmagot vetnek, 12—24 cm sortávol
ságra. A talaj és éghajlat szempontjából a 
magkukoricához hasonló igényű. Talajelő- 
készítés, trágyázás, vetés szempontjából 
megvannak, a kitapasztalt szabályok és elő
írások. Ápolása szempontjából hasonló a 
helyzet. Zöldtakarmányozá3 szempontjából 
Váló aratása akkor válik esedékessé, amikor 
a címerhánvás megindult. Ez a munka le- 
virágzásig tarthat. Silózásra és vermeiéire 
legjobb akkor aratni, amikor a csövekben a 
fejlődő szemek teiesedni kezdenek. Egy kát. 
holdon 400.—500 q csalán ádé is megterem. 
Leggyakoribb azonban a 200— 300 q mennyi
ség, ennek azonban 70—80%-a víz.

Vöröslőre. A hüvelyesek családjába tar
tozó Jgsn tontos takarmánynövény. Vetési 
Jdflié március hónap, egy katasztrális holdra 
13 kg vetőmag szükséges. A íó erőben lévő 
kissé kötött talajt kedveli. A szárazságot 
nem, a fagyot ellenben jól bírja. Trágyázás
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szempontjából fontos a foszfor- ós olykor a
kálium-tartalom. Nitrogén-trágyázásra ríero 
nagyon van szüksége. Rendszerint kever- 
t'en, árpával, mint védőnövénnyel vetik. 
Akkor kell kaszálni, amikor a legjobb virág
zásban van. Magtermesztés esetében arra 
kell törekedni, hogy ne legyen túl buja.fejlő* 
désű. A gubók bámulásakor és a bennük lévő 
mag megszínesedésekor kell az aratást el
kezdeni. Magja nem nagyon pereg. Széna
hozama katasztrális holdanként 30— 45 
maghozama pedig 100— 150 kg.

Bükkönyfélék. Ugyancsak a hüvelyesek 
családjába tartoznak, pillangós szerkezetű 
Virágjuk van. Jellemző hogy szárnyasán 
összetett leveleinek1 csúcslevélkéi kapasz
kodásra szolgáló kaccsá módosultak. Há
rom nevezetesebb fajtájuk van :

1. A közönséges bükköny. Van őszi és ta
vaszi változata.

Hazánkban főleg az utóbbit termesz
tik, mégpedig zabbal keverten (zabosbük
köny). Ez egyéves növény, általában ön* 
megporzó. Vetése zabba! egyidejűleg tör
ténik, gabona sortávolságra. Rendszerint 
háromszor annyi bükkönymagot kevernek 
egyrész zabbal. A vetés ideje március. Meg
felelő talajelőkészítés, trágyázás és ápolás 
mellett egy katasztrális holdon 15—25 q 
szénatermést eredményez, maghozama 6— 10 
q körül mozog, amelynek egyharmada-, 
egyötöde á zabra jut.

2. Szöszösbükköny. Az előbbinél sokkal 
értékesebb és nagyon ajánlható, hazai viszo
nyainknak nagyon megfelel. Ősszel kell 
Vetni, a sovány homoktalajon is jól megél. 
A gyökerében lévő nitrogéngyüjtö baktériu
mok közreműködésével meglehetősen sok 
szabad nitrogént képes vegyületté átalakí
tani s így a szerves világ anyagforgalmába 
bekapcsolni. Ezzel nagyban iavítja nitrogén 
szempontjából a talajt. Kora tavasszal, má
jus elején aratható s így még kihasználható a 
szántó más növénv termesztésére. Őszi 
kalászosok közé szokták vetni. Rendszerint 
rozzsal keverten gabona sortávolságra ve
tik. A vetőmagkeveréknek 15— 30% -a bük
köny. Különösebb ápolást nem igényel. 
Magiát eléggé pergeti Zoldterméshozama 
sokkal több, mint a tavaszi bükkönyének. 
Maghozama viszont kisebb annál.

3. Pannonbükköny. Szintén őszivetésü 
szálas-takarmánynövény,' de a jobb tala
jokat kedveli.

Zöldtakarmányozásra használják. Magját 
abrakként adagolják. Rozzsal vetik szep
temberben, később pedig november elejéig 
búzával keverve. A vetőmagkeverékben 
többnyire 50— 70% a bükköny. Egy ka- 
tasztrális holdon 150— 200 q zöidterffiés, 
30—40 q szénatermés. és kb. 5 — 10 q mag 
terem. Magját a szöszösbükkönnyel ellen
tétben nem nagyon pergeti,
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A aövény.nee* Begyül tenáó 
növényi rész '

I Orvosi ziliz gyökér Árnfka virágzat
l Tövises igüc » Hársfavirág 9
\ Orvosi angyalfő > Kék búzavirág 7
i Foltos köntyvirás gyokeríónss Cickafarka >
i Közönséges bojtorján gyökér Papsajt virág
I N Orvosi kálmos győkértörzs Pipacs eirom'evé'l

Pongyola pitypang gyökér Ziliz virág és levél
> Baglyos dercefQ » Ökörfarkkóró virág
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ŰCTsriittfei ősszel fa gyúlthetők a korafavaszlak között megnevezettek közül: Orvosi ziliz. Tövises fgtte, 
Foltos kootyyfrág, Közösségéé bojtorján, Orvosi kálmos, Pongyola pitypang, Buglyosderceffi, Tarackhúzó,

Véren íó pimpó és Piros ebszóló.


