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

A sóskasavnak és sóinak szerepérl a növények életében

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

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

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

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

totta, hogy e sót bizonyos esetekben tartaléktápanyagnak tartsa. *

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

= B e n e c k e : Botan. Zeitung 1907. 79.
^ Pfeffer: Pflanzenphysiologie, I. 486.
* Czapek: Biochemie d. Pflanzen, II. 427.
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A m a r viszont kísérletei nyomán arra a meggyzdésre jutott,

hogy a káliumoxalát nem annyira a sóskasav, mint inkább
a fölösleges, nem asszimilálható kálium megkötésére való. ^ Az
alkálioxalátokra nézve nem találtam adatot az irodalomban, noha

úgy látszik, hogy ezeket mint vízben oldható oxalátokat átmeneti

termékeknek tekintik a szabad sav és káliumsója között.

Miután más irányú kísérleteimben a czukorrépa termésének

{„gomoly") sóskasav- és oxaláttartalmát vizsgáltam,'^ érdekelt az

a kérdés, változik e az oxaláttartalom a mag csírázása közben,

de fként: Oldódik-e a káliumoxalát.

Elbb említett vizsgálataimból kitnt, hogy a czukorrépa

gomolyáb^n a szabad sóskasavnak nyoma nincs, az alkálioxalá-

tok mennyisége pedig (H2C.204-re és a répagomoly száraz anya-

gára átszámítva) (J'30 és l'67n között, a kalciumoxaláté 0'8 és

l"87o között váltakozik s hogy az oxaláttartalom a répamag
egészségi állapotával, vagy minségével semmin összefüggésben

sincs. Minthogy ennélfogva alábbi kísérleteimben a vízben old-

ható oxalátokra is tekintettel kellett lennem, a kísérleteknél

használt valamennyi anyagot, mint az áztató vizet, a csiráztató

edényekben összegylt nedvességet stb. oxalátra kellett vizsgál-

nom, hogy tájékozódhassam, mennyi oldódott ki egyszeren a

répagomoly oxalátjából és mi lett a megmaradt részszel. Hogy
munkámat ez irányban megkönnyítsem, néhány elzetes kísérlet-

ben egyszeren nedves levegben csiráztattam a répamagot,

de így oly kevés csira fejldött s azoknak is nagyobb része

beteg volt, hogy a nedves szrpapiros között való csírázásra

kellett áttérnem. E végbl a gomolyakat 6 óráig 20—30 cm.^

desztillált vízben áztattam s az ekkor kioldott alkálioxalát meny-
nyiségét meghatároztam. A gomolyokat ezután nedves szr-
papiros között Petri csészében (1. és 2. kísérlet), illetve üveg-

lappal lefödött fényképez tálban csiráztattam, miközben gon-

doskodtam arról, hogy a szrpapiros állandóan eléggé nedves
legyen. A csírázás befejeztével a gomolyokat kiszedtem és a

szrpapirosban, valamint a vízben, melylyel az edényeket ki-

öblítettem, meghatároztam az oxalátot, azonban se ebben, se

abban nyomát se találtam. Meghatároztam ezután a gomolyoktól

elválasztott csirák, száraz anyagát s most mind a csirákban, mind
a gomolyokban megállapítottam az alkáli- és kalciumoxalát

mennyiségét, még pedig elször a vizes kivonatban az alkáli-

oxalát ot, azután a már vízzel kivont anyagot sósavval megsava-
nyítva, éterrel kivontam s e kivonatból leválosztottam a kalcium-

oxalátot. A kétféle meghatározás eredményeit H2C.2 04-re és a

gomoly száraz súlyára átszámítva, a következ két táblázatban

állítottam össze

:

' Compt. rendus 137. 1301.
•' Kísérletügyi Közlemények 190S.
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1. táblázat.

A kísérlet száma 2.

A lemért légszáraz gomolyok súlya gr.-okban

szárított

A csirák oxaláttartalma
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A csirák száraz anyaga 10.0 803 6-77 5-84

Alkálihoz

kötött HjCjO^

az áztató vízben 0-35 0-38 0-35 034

a kicsírázott gomolyban 047 0018 10037 0-077

Ca-hozkötöttHjCjO^ 0-942 0-943 0-891 0946

Hány napig csírázott a gomoly ? 10 10 10

A csírák egészségi állapota :

2. táblázat
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Szépen fej-

Szépen fejlet- i

lettek,

tek, de sok a ,

beteg. I

kevés
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alig né-

hány
beteg.

A kísérlet .száma

A csírázatlan gomolyban van: ^

Az áztató vízben oldódott

:

Maradt tehát a gomolyban csírázás eltt

:

Ebbl csírázás után találtam:

Eltnt tehát a csírázás alatt

:

I

' Alkálihoz

kötött

0-79

0-35

0-44

0047

393

0-79

0-38

0-41
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0-79

035
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079
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0-077

0-373

A csirázatlan gomolyban van: '

A csírázás után találtam

:

Eltnt tehát a csírázás alatt

:

Ca-hoz

j

kötött

0-95

0-942

0-008

0-95

0-943

007

0-95

0-891

0-059

0-95

0-946

0-004

Az els táblázat csak a kísérletek eredményeit tünteti fel,

míg a másodikban az eredményeket a gomolyok eredeti oxalát-

tartalmával hasonlítottam össze. Ebbl elször is az a szerfölött

érdekes tény tnik ki, hogy míg a kalciumoxalát mennyisége
csírázás közben nem változott^ addig az az alkálioxalát, melyet
az áztató víz ki nem oldott^ csaknem teljesen eltnt, a csirákban
pedig egyáltalán nincs oxalát. Mindez arra mutat, hogy a répa-
mag csírázásakor kalciumoxalátja érintetlenül marad, vízben old-

ható sóskasavas sóit azonban tartaléktápanyagul használja ; ezek-
bl már most vagy magasabbrend szerves vegyületek lesznek,
vagy teljesen elégnek s így is energiaforrásként szerepelnek,

* E rovat számadatait természetesen külön csirázatlan anyagon álla-

pítottam meg. Az adatok szárított gomolyra vonatkoznak.
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;

végül pedig lehet, hogy az oxalát a fény hatására vizzé és szén-

dioxiddá ég el s ezt a növény asszimilálja.^ Annyi kitnik e
kísérletekbl, hogy a répagonioly alkálioxalátjai nem értéktelen

termékei az anyagcserének, hanem hasonló szerepet játszannk,

mint Treboux vizsgálatai szerint^ az algáknál, hogy tehát
— noha nem is a legértékesebb, de mindenesetre — tápanyaga
a növénynek, melyet fként akkor használ, ha egyéb tápanyaga
— mint pl. a csírázásnál is — szken van.

A szakosztálynak 1908 október 14-én tartott ülésébl.

WcberD. : Adatok néhány növénycsalád termésének

és magjának anatómiájához.

A jelen ismertetés alapját azok az anatómiai vizsgálatok
képezik, melyeket az 1906. és 1907- években Tschirch berni

egyetemi tanár pharmakognosiai intézetében végeztem. Vizsgála-

taim tárgyai pharmakognosiailag fontos termések és magvak
voltak, melyek részben elindiai drogok, részint Dél-Amerika
fontos gyógyászati és élvezeti czikkei. Dolgozatom egész ter-

jedelmében német nyelven „Beitráge zur Anatomie einiger

pharmakognostisch wichtiger Samen und Früchte" czim alatt

jelent meg. A termések és magvak anyanövényei igen különböz
családokba tartoznak, melyek terméseinek és magjainak bels
szerkezetével nagyon kevesen foglalkoztak, st némelyikre vonat-

kozólag nem találtam semmit sem az irodalomban, azért azt

hiszem nem lesz érdektelen, ha itt az eredményeket az egyes
csíiládok szerint foglalom össze és azokat az eddigi irodalmi

adatokkal is egybevetem.
A tárgyalandó növénycsaládok a következk

:

Capparidaceae, melynek tagjai közül a Polanisia icosandra

Wet A. magja,

az Anacardiaceae családból a Semecarpus Ánacardium L.

és Ánacardium occidentale L. termései,

a Myrmiaceae családból Émbelia Ribcft Burm. termése,

a Sapindaceae családból a Paullinia cupana Lunth.
magja,

a Malvaceae családból a Hibiscus Abelmoschus L. magja,
8 végül

a Lahiatae családból a Dracocephalum Royleanum Benth.
termése voltak vizsgálataim tárgyai.

' Pfeffer: Pflanzeuphysiologie I. 487.
* Berichte d. deutach. botan. Ges. XXUI. 190'). 482.


