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M o e s z G. : Megjegyzés Schilberszky K.-nak a fekete

gabonarozsda tárgyában tett javaslatához.

A Schilberszky K.-tól felvetett kérdések megvilág'osí-

tása céljából talán nem lesz fölösleges Eriksson J. és Kle-
b a h n H. némely olyan megállapítását is szemünk eltt tartani,

melyeket S c li i 1 b e r s z k y K. nem emelt ki kellképen, de ame-

lyeket figyelemre kell méltatnnnk akkor, amikor a fekete gabona-

rozsda ellen küzdeni akarunk.

Tény az, hogy a fekete gabonarozsdának sem uredospó-

rája, sem miceliuma nem telel át az északi országokban. Hogy
nálunk is így viselkednek- e ezek a szervek, azt még nem tud-

juk. Ezért tartja Schilberszky K. szükségesnek e kérdés

tisztázását. A gabonafélék más rozsdái, nevezetesen azok, amelyek-

nek aecidiumát nem ismerjük (ilyenek a Puccinia triticina, Puccinia

glumarnm és Puccinia simplex) nredoállapot))an át tudnak telelni

az északi országokban is.

Önként j ezek után az a következtetés, hogy a fekete

rozsda terjedésének fforrása a sóskacserje (borbolya, Berberis

vulgáris), amelyen a feketerozsda életének aecidiumos szakát éli

át. Schilberszky K. kívánatosnak mondja, hogy a borbolya

irtását nálunk is törvénnyel rendeljék el, úgy, amint azt az észald

országok is megtették.

Norvégiát)fín két éve, Svédországban csak egy év óta áll

fenn ez a törvény, melynek hatását a rövid id miatt nem figyel-

hették meg ezen országokban. Dániában tíz év alatt, amint
Schilberszky — dán kutatók megfigyelései alapján — mondja :

„a fekete gabonarozsda a borbolyacserjék fokozatos eltüntetésé-

vel állandóan csökkent".

Ezzel szemben Eriksson J. 1913-ban azt írja, hogy:
„még nem lehetett szabályként megállapítani azt, hogy a borbolya-

cserjének törvénnyel elrendelt tökéletes kiirtása a fekete gabona-
rozsdának tömeges megjelenését valamely területen említésre

méltó módon megakadályozni vagy csökkenteni tudta volna".

Ugyancsak Eriksson mondja, hogy „a legtöbb kutató, aki az

újabb idben a gabonarozsdával behatóbban foglalkozott, immár
egyetért abban, hogy a borbolyacserjének jelentsége távolról

sem olyan, amint azt régebben hitték".^

Kiderült az is, hogy az aecidiospórák csírázása nagyon
szeszélyes : inkább rosszul csíráznak, mint jól. Azt is megfigyel-

ték, hogy az aecidiospórák a rozsdabetegséget a borbolyacser-

jétöl 25 m-nél nagyobb távolságra aligha tudják elterjeszteni,

„Mindinkább arra a meggyzdésre jutottak, hogy a fekete

' J. Eriksson : Die Pilzkranklieiten der landwirtschaftliclien Kiiltur-

pflanzen. 1913. 87—«8. old.
l
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gabonarozsda terjedése általában semmiféle határozott viszony-

ban sincsen a borbolyacserjének nagyobb vagy kisebb számban
való elfordulásával." Ezt Eriksson mondja. Hasonlóan nyi-

latkozik Klebahnis a „Die wirtswechselnden Rostpilze" c.

munkájában. Felsorol nagy területeket, ahol nincs is borbolya,

fekete gabonarozsda mégis van. Hamburg körül és Németország
északi részében az elszórtan elforduló sóskacserjét nem lehet

felelssé tenni a fekete rozsda nagyobb elterjedéséért. H en-
ni n g (1895) a svédországi Jemtlandban egyáltalában nem talált

borbolyát, fekete gabonarozsdát ellenben több helyen. Barclay
(1892) Kelet Indiában a feketerozsdától sokat szenved búzaterm
vidéken a legközelebbi borbolyacserjét 300 mértföldnyi távolság-

ban találta. M c. A 1 p i n e szerint Ausztráliában a feketerozsda

évente sok milliónyi kárt okozott, holott a borbolya egész Ausz-

tráliában nem fordul el vadon és az ültetett cserjéken soha

aecidiumokat nem figyeltek meg.
Azt hiszem, Magyarországon is lehetne hasonló megfigye-

léseket tenni. A Nagy-Alföldön is csak szórványosan találjuk a

borbolyacserjét, valószínleg ritkábban, mint ahogy gondoljuk.

Aranyosmarót körül nincs vadon term borbolya, ellenben fekete-

rozsdát gyakran figyeltem meg. Azokon az ültetett borbolyacser-

jéken és Mahoniákon, amelyek a templom mellett vannak, még
soha aecidiumot nem láttam, pedig ismerem ezeket a bokrokat

évek óta. Megemlítem azt is, hogy a budai hegyekben él bor-

bolyák aecidiuma többnjire a Puccinia arrhenatheri-tl szárma-

zik és nem a Puccinia graministl. tehát nem lehet veszedelmes

a gabonára nézve.

Miután tehát sem az áttelelést. sem a borbolyacserjét nem
lehet elssorban felelssé tenni a fekete gabonarozsda évente

bekövetkez tömeges megjelenéseért, másutt kell az okot keres-

nünk. Klebahn amikor ezt a kérdést felveti, meg is adja reá

a választ, amelyet azonban nem tekint véglegesnek. A szélben

találja azt a tényezt, amely elssorban okozója lehet a fekete

gabonarozsda járványos megjelenésének. Ha meggondoljuk, hogy
a föld kerekségén óriási területek vannak gabonával bevetve és

ügyszólván mindenütt meg is van a fekete gabonarozsda, köny-

nyen belátható, hogy a levegben állandóan kell lenni rozsda-

spóráknak, amelyeket a szél igen könnyen és gyorsan szállít

egyik helyrl a másikra, még igen nagy távolságra is. A repül
rozsdaspórák közül csak az uredospórák jöhetnek tekintetbe.

Ha a szél homokszemeket tud egyik \ilágrészbl a másikba

néhány nap alatt átröpíteni, mennyivel inkább tudja a jóval

könnyebb rozsdaspórákat átszállítani! Példaképen felembti azt a

porhullást, amit 1901-ben számos helyen figyeltek meg. Március

9-én, 10-ére virradó éjjel figyelték meg a porhullást Tuniszban

és Algírban. 10-én reggel Szicíliában. 10-ike és 11-ike közt éjjel

a Keleti Alpesekben, 11-én reggel 6 órakor a Majna vidékén,

ugyanaznap délután ^/.p órakor Hamburgban, 12-én reggel a
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dán szigeteken. K 1 e b a h n, hogy sejtését igazolja, Hamburgban
alkalmas módon fölfogta a leveg porát és azt megvizsgálta. Az
eredmény a következ : Olyan területre, amelynek átmérje 12
cm, lehullott legalább 4600 uredospóra. melyek közül 2700 való-

színleg a fekete rozsdához tartozott. Egy másik számlálás sze-

rint 31.200 volt a rozsdaspórák száma, ezek közül 5600 hason-

lított a feketerozsda uredospórájához. Aecidiospórákat és teleuto-

spórákat csak elvétve talált.

Ebbl következik, hogy a levegben mindig vannak uredo-

spórák. épp úgy, mint ahogy mindig vannak baktériumok és

egyéb gombaspórák, amelyek alkalmas helyre jutva, kifej-

ldnek.

Úgy tnik tehát, hogy hasztalan fáradozás volna egy-egy
járás területén lev összes borbolyacserjék kiirtása, amikor a

feketerozsda sokkal könnyebben terjed a széllel repül uredo-

spórák, mint az aecidiospórák révén. Nem akarom azt mondani,
hogy a borbolyacserje teljesen ártatlan Irtsuk ki, ahol könnyen
kiirtható. Az aranyosmaróti ültetett borbolyákat és Mahoniákat
mégis meghagynám, mert azokon soha eddig aecidium nem fej-

ldött. Némi hozzáértéssel kiderülne, hogy a borbolyacserjéknek
csak bizonyos százaléka volna kiirtandó, talán csak azok, ame-
lyek a vetések közelében vannak. És ha már törvényt készítené-

nek a borbolya irtásáról, akkor törvénybe kellene foglalni a
tarackbúzának (Agropyrum repens) és bizonyára más pázsitnak

kötelez irtását is, mert ezekrl is átterjedhet a feketerozsda a
gabonára. St nem volna szabad megfeledkeznünk az Anchusa-
félék kiirtásáról sem, mert ezek egy más gabonarozsdának (a

Puccinia dispersának) a közvetíti.

Nem volna azonban helyes, ha a kevésbbé veszedelmes
borbolyacserje elvonná figyelmünkét a védekezés más, hatáso-

sabbnak ígérkez módjaitól, amelyeket Eriksson és Ben-
ning „Die Getreideroste" c. munkájuknak 443 oldalán foglaltak

össze és amelynek els pontjai azt célozzák, hogy a gabonának
fokozzuk ellenállóképességét a feketerozsdával szemben.

(A növénytani szakosztály 1918. évi április hó 10-én tartott ülésébl.)
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