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Schílberszky K,: Adatok a növények partheno-

karpíájához.

Mindenekeltt a parthenogenesis fogalmat óhajta-

nám szabatosabban megállapítani. Ezt a kifejezést ugyanis mai

ismereteink szerint többféle eltér természet biológiai jelenségre

használják, úgy hogy kívánatosnak látszik megfelel szétbon-

tása és rendszeres csoportosítása mindazoknak az eseteknek,

amelyeket ez alatt érteni szokás. Már az a körülmény is, hogy
parthenogenesis alatt a virágtalan és a virágos növények

körében egyaránt nyilvánuló kivételes szaporodási eseteket érte-

nek, jogosulttá teszi e fogalomkörnek a helyesebb és megfelelbb
megállapítását és tagolását. Úgy vélem, a parthenogenesis
kifejezést tágasabb értelmében, az általános morfológia és a bio-

lógia álláspontjából véve, azért kellene mellzni, mert ez nemcsak
hogy nem fejezi ki általánosan az ivaros folyamat elmara-
dásával való továbbalakulás összes ismert eseteit,

hanem egymagában is több olyan különleges esetre vonatkozhatik,

amelyeknek a széttagolása indokolt és szükséges. Ezen az alapon

ügy vélekedem, hogy mindazokra az esetekre, amidn bármi-

nem ivaros, illetleg rendes körülmények között végbemen,
generatív sejtegyesülés kizárásával következnek be bizonyos mor-

fológiai továbbalakulások esetei, megfelel kifejezés gyanánt a

parthenomorphia volna használható. Az egyes alája

tartozó kategóriákat pedig a következképpen csoportosítom.

Parthenomorphia (in organis reproductionis).

I. Kryptogamae:

1. Farthenosporia

a) zygosporae (Spirogyra groenlandica);
P) oosporae (Chara crinita);

2. Emhryogenesis archegonialis (M a r s i 1 i a).

II. Phanerogamae:
3. Parthenospermia

a) ovularis (Antennaria alpina);

P) synergidealis (I r i s s i b i r i c a)

;

y) antipodialis (A 1 1 i u m o d o r u m).

4. Polyembryonia p. parte ^ (Santalum album).
5. Parthenokarpia.

' Nucellaris sarjadzásokból keletkez fölös számú csíraképzödések

(Nucellár-embryonen) kizárásával. A Santalum album csíratömlöjében

két petesejtbl lesznek parthenogenetikus csírák (Velenovsky: Ver-

gleich. Morph. d. Pfianzen, III. köt. 1051. old.).
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Parthenokarpia valódi értelmében tisztán vegetatív

termésképzdésnek felel meg, azaz amikor pollenhatás kizárásával

létesülnek normális termések ; tágabb értelemben ide sorolhatók

azok az esetek is, amikor a magabeporzás hatástalansága foly-

tán a magképzdés ugyan teljesen elmarad, de a termésalakulás

mégis létrejön.

Sok növény különféle okokból, kiváltképpen az eredeti hazá-

jától eltér tenyészeti és klimatikai ^ viszonyok között vagy
egyáltalában nem fejleszt terméseket, vagy pedig a keletkezett

termésekben nincsenek magvak ^ ; ilyenek pl. a banán (M u s a)

és a kenyérfa (Arto carpus). Sok régi és újabb, ismételt

megfigyelés révén tudjuk azt is, hogy pl. a datolyapálma (Phoe-
nix dactylifera), az ananász (Ananassa sativa), a gránát-

almafa (Punica granatum), a sóskacserje (Berberis vul-
gáris) és a fügefa (Ficus carica) bizonyos fajtái szintén

magvatlan gyümölcsöket szolgáltatnak. Tudomásom szerint a

legrégibb irodalmi adat a magvatlan gyümölcsökrl G. Gessner-tl
származik, a XVI. század els felébl, aki Zürich közelében fe-

dezett fel egy magvatlan almát. Ezt az almát „fügealma" (Feigen-

apfel) névvel jelölték és virágainak a szíromtalansága miatt

Pirus apetala Münchh. botanikai elnevezést kapott.

E fának a virágaiban a porzók is egészen hiányzottak, az almái

pedig aprók és nagyon édes ízek voltak, melyekben még a

magházak se voltak kifejldve.

Ha a különböz körülményeket mérlegeljük, amelyek a

magvatlanságot elidézhetik, akkor a magkezdemények morfoló-

giai állapotát is figyelemre kell méltatni, különösen az egyes

rendellenes képzdéseknek a hatása következtében, mivel a tera-

tológiai esetek olykor ezekre is kiterjednek.

Szabályellenes morfológiai alakulatok a magkezdeményeken
alkalmilag a Kankalin félék (Primulaceae) családjában

fordulnak el, amint ezt M o r r e n és U n g e r pl. a Primula
c h i n e n s i s-rl ismertették. Bizonyos teratológiai esetekben

semmi nyomát se találhatni a magkezdeményeknek; ilyen példák

le vannak írva a következ növényeken

:

Cortusa Matthioli (M o q u i n), Anagallis arvensis (M a r-

c h a n d), Lonicera Periclymenum (M a s t e r s), Symphytum offi-

cináié (Tassi), Sinapis arvensis (Masters, Griff ith), Bras-

sica oleracea (Masters), Trifolium repens (C a s p a r y), Trium-

fetta (M a s t e r s), Drosera intermedia (P l a n c h o n), Delphinium

elatum (B r o n g n i a r t), Aquilegia Skinneri (C 1 o s), Corchorus

tridens (Masters), Matricaria inodora (Masters), Alliaria

officinalis (W y d 1 e r), Nigella damascena (S c h i m p e r), Gaillardia

(Masters), Tropaeolum maius (Van T i e g h e m).

^ A magvatlan Korinthus-szölö vesszöszaporitással bizonyos vidékeken
magvas bogyókat terem (P. S o r a u e r : Handb. d. Pflanzkr. III. Aufl. I. 356.).

' M. Masters— U. Dammer: Pflanzenteratologie. Leipzig (1886) 301.
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Sok egyéb esetre vonatkozólag, ahol a magvatlanság a

magkezdemények ellombosodása (phyllodia) folytán állott el, a

Mas t ers-D a m mer-féle „Teratológiának" 308. oldalán talá-

lunk felsorolást.

Magvatlan gyümölcsfajták, vagy olyanok, amelyekben csak

kevés jól kifejldött magot találunk, már régebb id óta ismere-

tesek ; ilyen pl. a magvatlan Riha-körte és a magvatlan

Apaalma. Bornak (cidre) való almagyümölcsök magvainak

elvetése folytán ismételten fordult már el, hogy magvatlan

gyümölcs fák keletkeztek, amelyek termései azonban aprósá-

gukkal és tetemes keménységükkel hátrányosan tntek ki. Egy-

némely esetben az ilyen magvatlan gyümölcsökben még a mag-

házak sincsenek meg, vagy csak csenevész állapotban találhatók.

Nem ritkák a magvatlan terméseknek azok az esetei sem, amelyek

alkalniilag a gyümölcstermesztés terén fajtajellegekké is válhat-

nak. Újabban ezt a körülményt egy újkelet amerikai szárma-

zású almafajtán is lehetett tapasztalni („The Wonder of

Horticulture"); ezt a kertészetileg létesített magvatlan alma-

fajtát már csak azért is ajánlották és nyilvánították becsesnek,

mivel a virágaiból megtermékenyítés nélkül keletkeznek a gyü-

mölcsök.

A magvatlan gyümölcsök keletkezésének a körülményei

újabb irodalmi mvekben ^ többszörösen vannak méltatva. Érdem-

legesen és kísérletileg a körtefákon elször foglalkozott ezzel a

kérdéssel M o r t o n B. W a i t e - amerikai kutató, aki ezt a jelen-

séget úgy magyarázza, hogy típusos és rendesen alakult gyümöl-

csök csakis valamely más fajtának a pollenével való keresztez-

dése folytán létesülnek. Valamely fának a legnagyobb gyümölcsei

mindenkor csak keresztez megtermékenyítéssel keletkeznek. A
magabeporzással létesült körték pl. részben majdnem semmi

magot nem adtak ; ellenben a méhek gyakori látogatásának ki-

tett, vagy idegen pollennel mesterségesen beporozott virágok

olyan gyümölcsöket adtak, amelyekben bségesen voltak egész-

séges és jól fejldött magvak.

Hvös és nedves idjárás t. i. kedveztlenül hat a keresz-

tez beporzásra, mert gátolja a méheknek és egyéb virágokat

látogató rovaroknak a szállongását. A virágpornak a. minsége

nagy befolyással van a termékenyítés bekövetkezésére, vala-

mint a létesül gyümölcsük mennyiségére és minségére, eset-

leg a magvatlanságra. M. B. Waite kísérleteivel megállapí-

totta, hogy némely körtefajtán magabeporzással is létre jöhet a

megtermékenyítés ; általában azonban az idegenbeporzás elnyö-

sebb, de st sok fajtára feltétlenül szükséges. Magabeporzás

' Dr. 0. K i r c h n e r : Das Blühen und die Befruchtung der Obst-

baume; Zeitschr. f. Pflanzenkranklieiten (1900), 297.
« The pollination of the Pear Flowers ; Washington (1894), United

States Departm. of. Agric. Bull. Nr. 5.
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alatt itten nemcsak a saját pollennel való beporzás, hanem
ugyanarról a fáról származó pollennel, valamint az ugyanazon
fajtabeli más fáról származó pollennel való beporzódás is értend.
Ezek a beporzási módozatok t. i. a kísérletek folyamán egészen
egyenl értéknek bizonyultak.

A bibeszálak vagy nagyon jól fejldtek ki és 1 cm-rel is

túl emelkedhetnek a portokok fölött (m a k r o s t y li a), avagy
mindakét szaporodási szerv egyenl hosszú (isandrogynia),
vagy pedig a bibeszálak rövidebbek a porzóknál (m i k r o s t y 1 i a)/

Az a következtetés, hogy mennél jobban van a makrostylia ki-

fejldve, a virág annál több esetben szorul idegen fajtájú pollenre

(tehát egymagában medd) és fordítva, hogy mennél inkább érvé-

nyesül az isandrogynia és a mikrostylia, annál inkább válik lehetvé
a magabeporzás — mindezek R. E w e r t kísérleteivel bizonyít-

hatók ugyan, bár nem kivétel nélkül. Látnivaló, hogy a szerves

táplálék leginkább ama terméskötések felé áramlik, amelyeken
a magképzdést az idegenbeporzás idézi el. Én itt nagy befolyást

vélek látni az idegenbeporzás elidézte fokozottabb növekedési,

illetleg sejtosztódási energiában, mely gyengültebben vagy ese-

tenként egyáltalában nem nyilvánul a magabeporzás eseteiben.

Valamely fának a legnagyobb gyümölcsei mindenkor, avagy
túlnyomóan idegenbeporzásnak a következményei ; ezért ajánlatos

a gyümölcsöknek kevert fajtákban való telepítése. Ezzel szemben
R. Evrerf'' az legújabb közleményében is, gyakorlati okoktól
indíttatva, megmarad amellett, hogy ajánlatosabb egyféle gyümölcs-
fajtának a tömeges termesztése.

M. B. W a i t e ^ folytatólagos kísérletei megállapították,

hogy az Almatermésúek (Pomaceae) alcsaládjában valódi

megtermékenyítés és ennek következményeképpen rendes mag-
képzdés csakis idegenbeporzás folytán létesül, t. i. más faj-

tákról származó pollennel történt beporzással. Amidn M. B.

Waite megkülönbözteti a „maguktól medd (terméketlen)" és a
„maguktól termékeny" gyümölcsfajtákat, akkor ezek a megjelölé-

sek önként értetdleg nem a magképzdésre, hanem csupán a
gyümölcs-alakításra vonatkoznak. A „maguktól medd" fajták csak
idegenbeporzás után fejlesztenek gyümölcsöt, a „maguktól termé-

kenyek" pedig magabeporzással is.

Ilyen szempontból a gyümölcsfajtákat a következ csopor-

tokra lehet felosztani

:

1. Maguktól medd gyümölcsfajták (Waite szerint). A virá-

gokban fejldésre képes magkezdemények vannak, a saját virág-

por (pollen) azonban hatástalan. Rendes gyümölcsképzdésre

^ A körtevirágok protogyn állapota 2—3 napig tart; már a teljes

kinyílás eltt az ivarérett bibék gyakran kiemelkednek a szirmok közül.
^ Blütenbiologie und Tragbarkeit unserer Obstbaume ; Landw. Jahr-

bücher (1906), 259.
' Pollination of pomaceous fruits ; Yearbook of the Dept. of Agric.

(1899.) 167.
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képesek, parthenokarpiára azonban nem. Ilyen gyümölcsök tehát

a körülmények szerint egy vagy több magvat tartalmaznak

(S w a y n e, F o c k e). Ilyenek W a i t e szerint a következ körte-

fajták : Anjou, Bartlett, Boussock, Clairgeau, Clapp kedveltje,

Columbia, De la Cliéne, Doyenné Sieulle, Caster Gansel-bergamot,

Gray Doyenné, Howell, Jones, Lawrence, Bonne Louise de Jersey,

Mount Vernon, Pound, Sheldon, Souvenir du Congrés, Superfin,

Wilder, Téli Nelis.

Müller-Thurgau^ szerint ilyen körtefajták : Jó Lujza,

Esperes-körte, Blumenbach-vajkörte, Gellért-vajkörte, Olivier de

Serres, Regentin.

Ewert szerint ilyen körtefajták: Esperen-bergamot, Vil-

mos-körte.

Waite szerint ilyen almafajták: Rhode Island Greening,

Talman Sweet, Aesopus Spitzenburg, Twenty Once.

Ewert szerint ilyen almafajták: Baumann-renet, Sándor cár.

2. Magától termékeny gyümölcsfajták (W a i t e szerint).

Rendes gyümölcsképzdésre és parthenokarpiára képesek. Virá-

gaikban szintén vannak megtermékenyítésre alkalmas magkezde-
mények és rendes magvak kifejldése szintén idegen virágbepor-

záshoz van kötve ; ilyennek a kizártával azonban keletkezhetnek

gyümölcsök, de csak tökéletlen (léha) magvakkal. Ilyenek Waite
szerint a következ körtefajták : Angouléme, Bosc-kobakkörte,

Brockworth, Buífum, Diel-vaj körte, Doyenné d'Alegon, Flemish

Beauty, Heathcote, Kieífer '\ Le Comte, Mannings Elisabeth,

Seckel, Tyson, White Doyenné.
Müller-Thurgau szerint ilyen körtefajták: Tarka

júliusi körte, Hons érsek, Rosticzi, Diel-vajkörte, Hardenpont-téli

vajkörte.

Waite szerint ilyen almafajták: Baldvvin, Nortons Melón,

Ben Davis, Winesapple.

3. Mindenkor vagy rendszerint magvatlan-gyümölcsüek

(Waite szerint; Ewert szerint: parthenokarp). A virágokban

nincsenek magkezdemények, esetenként a magházrekeszek sin-

csenek kifejldve ; ezért megtermékenyítés és magképzdés eleve

ki van zárva. Ide tartozó szzen gyömölcsöz fajták : Lebrun-

vajkörte (Müller-Thurgau), Riha magvatlan vajkörte, a

hohenheimi magvatlan naspolya (Kirchner), Sonderkern alma-

fajta, The wonder of Horticulture almafajta (S p e n c e r), a mag-
vatlan birsalma, magvatlan narancsfajták. Ide sorolandók azok a

gyümölcsfajták is, amelyek virágaiban vannak ugyan magkezde-
mények, de még idegenbeporzással se fejlesztenek magvakat,

mink pl. Téli magvatlan alma (Pomme sans pépins) és

Magvatlan Apaalma (Vaterapfel ohne Kern) fajták.

1 Landw. Jahrb. d. Schweiz ; (1908), 565.
' = Pirus communis L. X Pirus chinensis Lindl. ; Year-

book of the United States Departm. (1897.) 415.
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Hogy e három csoport között a határok nem élesek, az már
azokból az észlelésekbl is következik, hogy kedveztlen küls
viszonyok maguktól termékeny fákat magától meddkké képesek
változtatni és viszont. Bizonyos fajtáknak a tipusos magvatlan-
sága sem állandó tulajdonság, mivel eddig nem ismert okból
alkalomszerúleg megtermékenyített ép magvak létesülhetnek rajtuk,

így tudjuk, hogy a „Sonderkern" almafajta, amelynek rend-

szerint magkezdeméiiyei sincsenek, kivételesen egyetlen ép ma-
got rejt gyümölcsöt szokott fejleszteni. Az Apa alma (Vater-

apfel) nev almafajtán, amelyen csak tökéletlen magkezdemények
szoktak elfordulni, alkalom adtán rendes fejlettség magvak is

elfordulnak. Wadenswil-beu a Lebrun-vaj körte egyik fája

némely esztendben egészen vagy majdnem kizárólag magvatlan
gyümölcsöt terem, másik esztendkben azonban a körték egy része

egy vagy néhány magot tartalmaz (M ü 1 1 e r - T h u r g a u),

Á Bartlett-körtefajta fáján a magabeporzás és az idegen-

beporzás között való különbözség nagyon élesen nyilvánul a

magvak kiképzdésében ; az idegenbeporzás létesítette magvak
nagyok és tökéletesek, a magabeporzás folytán ellenben a mag-
vak aprók és elnyomorodottak.

A szltkére nézve 1907 nyarán Müller-Thurgau^
Wádenswil-ben kísérletileg kimutatta, hogy a szlvirágokból
minden beporzás nélkül is létesülhetnek bogyók, amelyek azon-

ban magvatlanok. Kertészeli körökben már régóta tudják, hogy
bizonyos ugorkafajták virágaiból akkor is lesznek jól fejldött

ugorkatermések, ha az összes porzós virágokat még zárt Í3Ímbó-

korukban megsemmisítik, st ezt a tulajdonságot már hasznosí-

tották is, mivel az ilyen ugorkák szintén magvatlanok. Ezt a

jelenséget F. NolP tudományos kísérletekkel is beigazolta.

Hogy küls hatások következtében termékeny egyedekbl
terméketlenek létesülhetnek és megfordítva, bizonyítja az az

eset is, hogy W a g n e r-nek ^ sikerült a szlnek terméketlen

tkéirl vett vesszöszaporitással; ezeknek többszörös átültetésével

és megfelel táplálásával termékeny tkéket fejleszteni.

A fekete ribiszkére (Ribes nigrum) Regei*
a virágzással összefüggésben lev terméketlenségre vonatkozólag

közöl érdekes adatokat. Szentpétervár vidékének két pontján

lev nagyobb fekete ribiszke-telepeken a b virágzások ellenére

évenként teljes terméketlenség mutatkozott, holott a vörös ribiszke,

(Ribes r u b r u m) nagyon bven termett. R. Regei úgy véli,

1 Kemlose Traubenbeeren und Obstfrüchte ; Landw. Jabrbücher d.

Schweiz (1908), 560.
* Ueber Fruchtbildung ohne vorangegangene Bestaubung (Partheno-

karpie) bei der Gurke ; Sitzber. d. niederrhein. Ges. f. Natúr und Heilkunde

zu Bonn (1902).

3 Botan.' Centralblatt, Bd. 120, 10.
* Zwei Falle von Unfruchtbarkeit der schwarzen Johannisbeere (R.

nigrum) ; Bull. Bureau f. angew. Botanik ; II. 7. 342,
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hogy a fekete ribiszkének kizárólagosan egy fajtájú ültetése

hasonló módon idéz el terméketlenséget, amint ezt a körtére nézve

Waite, Beljajew és mások bebizonyították. Tudnivaló ugyanis,

hogy a föntemlített fekete ribiszke telepei ivartalan úton, vessz-
dugványokkal létesültek egyazon egyedrl. Az egyfajtabeli, st
egy egyedrl szaporított tövek szolgáltatta virágbeporzások látsza-

nak tehát a nagyfokú és évenként ismétld meddséget okozni.

L. Dániel^ a magvatlan szlbogyók keletkezését az által

vélte elidézhetni, hogy a fürtöket hordozó hajtásokat akkor kurtí-

totta meg, amikor a bogyók sörétnagyságúak voltak. Az ekképpen
csökkentett vízelpárologtatás folytán szerinte nedvtorlódás követ-

kezik be, amely a szlömagvak csiráinak az elhalását idézné el.

Minthogy ezeknek az elcsenevészett szlmagvaknak semmi

1. ábra. .,MagvatIan apaalma" gj'ümölcsátmetszete, magházrekeszei-
ben apró csenevész magvakkal (term. nagys.).

csirájuk nem volt. másrészrl az ilyen bogyók minden beporzás

nélkül is keletkezhetnek, még különösen ki kell itt emelni azt

a körülményt, hogy valamely bogyó magvatlan lesz-e avagy mag-
vas, már a virágzás idszakában dl el. nem pedig a fejldés-

nek abban az állapotában, amikor a bogyók már a sörétnagysá-

got elérték.

Az aluiatermésnek parthenokarpiája.

Magvatlan almák és körték már régóta ismeretesek. Itt

kétféle esettel találkozunk : a) amikor az illet fán kizárólag

magvatlan gyümölcsök teremnek, b) amikor magvas és magvatlan

gyümölcsök vegyest képzdnek egyazon a fán. így pl. a Rajna-
melléki Braubach-ból ismeretes egy magvatlan Apaalma (Vater-

1 Production expérimentale de raisins míirs sans pépins ; Compt. rend.

4. Nov. 1907.

10
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apfel ohiie Kern) nev. fajta/ melynek gyümölcsében vannak ugyan
tökéletlen magvak, ezek azonban nem sokkal nagyobbak, mint
amilyenek a virágbeli magkezdemények lenni szoktak (1. ábra).

Az almák mindazonáltal rendes kifejldésüek, jóllehet magtermé-
kenyítés nélkül jönnek létre. Teljesen ki van zárva továbbá a

magtermékenyítés a „Sonderkern" nev almafajta virágaiban.

Ez a fajta 1890-ben Tliüringiából (Seckenrode) vált ismeretessé,

ahol meglehetsen el is van terjedve. Virágaiban egyáltalában

nincsenek magkezdemények, mégis rendes gyümölcsöt fejleszt,

tehát kétségtelen bizonyítékunk van itt a parthenokarpiára.

Hasonló viselkedést mutat a L e b r u n-vajkörte, melynek
magvatlan gyümölcsei az 500 grammnyi súlyt is meghaladták

;

a fának gyümölcsei nem kizárólagosan, hanem túlnyomó részben

magvatlanok. A fa Wádenswil-ben, a kisérletügyi intézet kertjé-

ben van.

Osterwalder'^ 4 körtefa közül (T h e i 1 e r s b i r n e) 1909
szén az egyiken 66 körte között 21 magvatlan vagy léha-magvú
gyümölcsöt talált ; a másodikon 77 között 44-et ; a harmadikon
95 között 25-öt ; a negyediken pedig 71 között 16-ot. Összesen

tehát 309 körte között 106 volt magvatlan, vagyis 34"37o-
Ugyané fák a következ (1910.) esztendben igy viselkedtek

:

1. fán 82 körte között 11 magvatlan \

9 84- 1 ^ /

3. „ 102 „ „ 30 .,

1» /o

4. „ 81 „ „ 9 „ )

Az 1911. esztendben 9'77o volt magvatlan; 1912-ben
ugyané fajtabeli 226 körtébl csak 3 volt magvatlan.

Egyéb fajtákon Osterwalder a következ százalékok-

ban talált magvatlan gyümölcsöt : Spáte Weinbirne = 257o

i

Schellerbirne = 30'27o^ Schweizer Wasserbirne = 42*^/0,

Knollbirne = 70-9Vo.
0. Kirchner^ révén ismerünk magvatlan naspolyát is

Hohenheimból. Az illet bokornak a virágaiból hiányzanak a

bibeszálak, miértis a magtermékenyítés ki van zárva. Az így
képzdött naspolyák a rendesnél apróbbak voltak, a hiányzó

magház helyén a rendes gyümölcsszövettl kissé eltér szöveti

szerkezet volt található.

R. Ewert-nek^ sikerült bebizonyítania, hogy bizonyos

alma- és körtefajtáknak meg van az a képességük, hogy mag-
vatlan gyümölcsöket létesítsenek, ha a pollen-behatás lehetet-

lenné válik. Ilyeneknek bizonyultak az almafajták között:

^ M ü 1 1 e r—T h u r g a u : Kernlose Traubenbeeren und Obstfrüchte.

Landw. Jahrb. d. Schweiz (1908), 561.
" Schweizerische Zeitschr. f. Obst- und Weinbau

;
(1912) 375.

' Über die kernlose Mispel; Jahresber. des Vereins f. vaterl. Natur-

kunde in Württemberg 1900.
* Bliitenbiologie und Tragbarkeit unserer Obstbaume ; Landw. Jahr-

bücher 1906.
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a

2. ábrán

Charlamowski és Cellini ; a körtefajták között : Clairgeau, Jó

Lujza, Erdei vajkörte, Nina, Károly württerabergi király.

A budapesti m. kir. Kertészeti Tanintézetben 1909-ben

japán eredet H i n k o körtefajta egy fáján a mellékelt

feltüntetett hajtásnak a végén — tehát valóságos csücsrügybl —
június hónap elején kinyílt virágból gyümölcs kötdött (1909.

július 7). Ugyanilyen esetet ezen a fán még kettt találtam,

amelyekben megállapítottam a teljes magvatlanságot. Ilyen hajtás-

végi parthenokarp terméseket észleltem még a következ két

körtefajtán: Diel-vaj körte (1910. jul. 22.) és Weiland-
vaj körte (1910. jul. 3.). Tehát ez esetekben idei fahajtásokon

z'"'^,

2. ábra. A „D i e 1" -vajkörtefajta hajtása végén másodvirágzásból keletkezett

parthenokarp-gyümölcs; B. „Hinko" nevti japán körtefajtán ugyanaz

(1/3 nagys.).

keletkezett gyümölcsökrl és azoknak a magvatlanságáról van

szó. (3. ábra.)

Több esztendben volt alkalmam magvatlan vagy tökéletlen

magvú alma- és körtegyümölcsöket megfigyelni, amelyek tavaszi

fakadású rügyekbl keletkeztek, tehát leveles hajtásokon képz-

dött másodvirágzásokból létesültek/ A körtefákon éppen nem

1 Az északamerikai „Florist's Exchange" egy almafát említ, mely

mint véletlen magcsemete keletkezett Albany közelében egy farmon. A fa

most 11 éves és arról nevezetes, hogy évek óta rendszeresen virágzik május-

tól novemberig; e fán tehát tavasztól szig egymást váltogatják a virágok és

a megkötdött gyümölcsök, amelyek meg is érnek. Az almafajta neve nincsen

megemlítve, de a gyümölcsét jó minségnek mondja a megnevezett szaklap.

Dr. E. Lucas (lUustr. Monatshefte für Obst- und Weinbau (1867.)

17. Taf. U.) a Téli csikós (Winter-Streifling) almafajtának

egy körtealakú gyümölcsét ismerteti és rajzolja le, amely egy nyári virág-

ból keletkezett ; az almában, mely magvatlan volt, a magháznak csupán a

nyomai látszottak.

10*
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ritkaság, hogy nyáron át másodszor virágoznak. Itt meg kell

azt jegyezni, hogy ilyen úgynevezett másodvirágzású virágok

között — ritkább esetekben — akadnak olyanok is, melyek a

tavasz és nyárel folyamán szunnyadó állapotban lev normális

téli riigyekbl elkésetten fakadtak ki. Ezt az utóbbi esetet tehát

szigorúan nem másodvirágzásnak, hanem késedelmes virágzásnak

kell nevezni. Itt azonban kiváltképen azokról a körtefa-virágokról

kívánok szólni, amelyek nyár végével, némiképen már beérett

hajtások rügyeibl eredtek és amelyeknek az idviszonyok mér-

legelése szerint is aránylag csekélyebb táplálékmennyiség áll

rendelkezésükre. E körték jelentékeny része magvatlan vagy a

körték fejlettségi fokához képest tökéletlen magvaik voltak. Már

3. ábra. ,,W eil an d" -vajkörtefajta hajtása végén masodvirágzásból kelet-

kezett parthenokarp-gyümölcs (V3 nagys.).

most egyelre igazán nem tudom megállapítani, vájjon az orga-

nikus tápláléknak kétségtelenül csekély mennyisége okozta-e a

magvatlan fejldést, vagy pedig a saját pollenjére lévén utalva,

az idegen beporzás hiányának kell-e betudni ezt a jelenséget. Én
egyelre az utóbbinak tulajdonítom a befolyást.

Ezek az esetek a Burbidge leírta képzdményektl az

által térnek el, hogy a gyümölcsduzzanatok itt nem a tavalyi,

hanem az ezidei rügyeknek, még pedig hajtásrügyeknek vagy
farügyeknek a produktumai. Az ilyen proleptikus nyári virágok-

nak az aránylag csekély táplálék-készletnél fogva, illetleg a
rövid id miatt, melyet a hátralev tenyészeti idszak nyújt, ter-

mészetesen kevés alkalom kínálkozik arra, hogy a gyümölcsnek
kerületi részét még húsos, ízletes szövetté alakítsa. Ezek az

ideltti virágrügyek a reákövetkez esztendben valószínleg
egészen normális gyümölcsöket szolgáltattak volna.
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A parthenokarpia szempontjából jellemzk azok a rendel-

lenes körték is, amelyeket többemeletes körték gyanánt lehet

értelmezni. Ezek a képzdmények a voltaképeni „átntt*
körtéktl megkülönböztetendk, amelyeken a virágtengely leveles

hajtássá n ki ; az ilyen rendellenes körték els tekintetre

olyanoknak látszanak, amelyeknek a csészetája jelentékenyen ki

van szélesedve és belle egy normálisan záródó körtének mintegy
a fels fele kiemelkedik (4. ábra). Ezeket a körtéket két emeleti

részbl alkotottaknak lehet megjelölni, amelyek mindegyike
csészelevélkörrel végzdik ; vannak hasonló szerkezet három-

4. ábra. Emeletesen fejldött körtegyümölcs ; A. küls alakja, két örvbeli,

felül ellombosodott csészelevelekkel ; B. ugyanaz a homloksíkra derék-

szgletben átmetszve, kocsányos részében magház nélkül, terminális részé-

ben csenevész és magvatlan rekeszekkel (Vj nagys.).

emeletes körte-képzdmények is. Az ilyen körtéknek els csésze-

levélkörében rendszerint ötnél több levél fordul el ; minden
egyes levélörv alatt a körte tengelye húsosán van kiképzdve.
Nevezetes, hogy ezekben a körtékben a magházüregek nem fej-

ldtek ki normálisan és iegtöbbnyire egészen magvatlanok, amint
azt a 4. ábra ^ is mutatja ; t. i. a körte egyik emeletében sem
voltak magvak. Magházrekeszek is csupán a fels emeleti rész-

ben voltak jelentéktelen módon (3 mm hosszú és 1 mm széles)

kifejldve, a kocsány-melléki részben semmi nyoma a magház-

^ A körte a budapesti tud. egyetem növénytani intézetének teratoló-

giai gyjteményben van. (Találta : dr. Mágocsy-Dietz Sándor 1897.)
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nak. Az ilyen rendellenes körték is mutatják, hogy a körték

alakulásában — vagyis az almatermés (pomum) képzdésében —
a megvastagodott és serlegszeren fejldött virágtengelyen kívül

(kocsány és vacok együttesen) a megvastagodott csészelevélaljak

vesznek részt, amelyek a gyümölcs fels részében mély csvé
nttek ki. Ennek a fels karimáján helyezkednek el a csésze-

levelek csúcsrészei, a szirmok és porzók ; a terjedelmes vájulat-

ban helyezkedik el ö magház, illetve term, amelyeknek falaik

összennek a vacokkal ; a keresztmetszeten jól észlelhet az

elhatárolódás a termlevelek és a vacokrész között (W i 1 1 m a c k^

Velenovsky).
Míg a Pomoideae alcsaládban a magvatlanság meglehe-

tsen elterjedt jelenség gyanánt ismeretes, addig a P r u n o i-

(
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összefüggésben a parthenokarpiával; annál kevésbbé, mert e szil-

vák magvai tökéletes kifejldést árulnak el ; csupán a fogyatékos

termésalakulásnak egy jellegzetes példája miatt említem meg,

amely eredményes megtermékenyítés ellenére is bekövetkezett.

Ez az eset voltaképen nem új jelenség, mert már mintegy két

évszázaddal elbb Franciaországban is megfigyeltek egy apró-

gyiimölcs szilvafát. amelynek szilváiban szintén nem volt csont-

héj („prune sans noyau'j. *

Magvatlan alma leírása Hatvan-hói. Fajtaneve : T é 1 i m a g-

V a 1 1 a n (Kernloser Winterapfel, Angyal Dezs szerint). Fél-

magas törzs fa a hatvani cukorgyár gyümölcsösében. Pók János

6. ábra. „Téli magvatlan" almafajta (Hatvanból), a egyik alma liosz-

szában átmetszve, h a másik keresztmetszetben. Magvaknak semmi nyoma,
a magházrekeszek nagyon keskenyek (term. nagys.).

kertész e fáról a következket írja (1912 október 26): „a term-
vesszk hosszú szártagúak és lefelé hajlanak, azért a szél nem
egykönnyen veri le a gyümölcsöt. A fán virágzáskor kizárólag

sziromtalan virágok voltak. Az idén termett a fán 40 drb

kifejldött alma, de a vizsgáltak egyikében sem voltak magvak
(6. ábra). Úgy látom, hogy ez a fa rovarok kártételének és

gombák okozta megbetegedésének nagy mértékben ellenáll; ezt

az állításomat arra alapítom, hogy e fának tszomszédságában
van egy Téli fehér Calville és egy Törökbálint alma-

fajta; az elbbit, mely tudvalevleg egyike a betegségeknek leg-

kevésbé ellenálló almafajtáknak, az idén gombabetegségeken
kívül még az almamoly hernyója (Carpocapsa pomonella)
is nagyon ellepte. A magvatlan alma fája, levélzete és gyümölcse

1 H. d 6 V r i e s : Pflanzenzüchtung (A. Steffen) ; Berlin, (1908.) 162.
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ellenben egész nyáron egészséges maradt, mindössze néhány
levéltetüt láttam rajta".

Érdekesnek és kiemelendnek találom a hatvani alma
sziromtalansága és a m agyatlansága között való

összefüggést, már csak azért is, mert G. Gessner a XVI. század
els felébl szintén ismertet egy Feigenapfel nev magvatlan
almát, mely sziromtalansága miatt Pirus apetala nevet kapott.

A hatvani almán t. i, a szirmok csészelevelekké alakultak át,

(sepalodia), ezért az összes almáknak látszólag ketts csészé-

jük van. A pártának megfelel csészelevelek az alapi részeiken

feltn duzzadtságot (hyperplasia) mutatnak és egészben véve
hosszabbak a normális csészeleveleknél (7. ábra). A vizsgált 9
almán hátrányos tulajdonság gyanánt megállapítottam, hogy azok
a taplófoltosság (Stippigkeit) iránt rendkívül fogékonyak ; st a
beteg barna, taplós foltok nemcsak közel a héj alatt, hanem
mélyen az alma húsában, a magház közelében is bven for-

dultak el.

A szölö parthenokarpiája.

Figyelemre méltó jelenség, hogy kevert ültetés hiányában
némely szlfajtának (pl. Grobriesling és Madelaine
A n g e V i n e) csaknem valamennyi virága a virítás közben annyira

lehull (rúgás), hogy mindössze csak kevés bogyó keletkezik rajtuk.

A hajtásoknak megfelel gyríízésével azonban — a fürtök alatt—
a virágok elrúgását tökéletesen meg lehet akadályozni. Különö-
sen figyelemre méltó azonban, hogy a Grobriesling szl-
fajtán az említett gyrzéssel, tudomásom szerint csaknem ki-

zárólag magvatlan bogyók képzdnek. Magvatlan bogyókat szol-

gáltat Angyal Dezs szerint a Madelaine Angevine
szlfajta is, ha a hajtások gyrzve voltak. Ez tehát azt mutatja,

hogy gyrzéssel magvatlan gyümölcsöket lehet létrehozni.

Müller-Thurgau^ megállapította, hogy a rugós szl-
fajták gyrzött szlöhajtásain bséges cukorfelhalmozódás követ-

kezik be és valószín, hogy ez a cukoranyagbség indítja meg
a magházaknak bogyókká való alakulását, magvak nélkül. Meg
kell jegyezni, hogy gondoskodás történt mindennem virágbepor-

zásnak az elmaradásáról. Bebizonyítottnak vehet tehát, hogy
beporzás nélkül is létesülhetnek magvatlan szolbogyók, t. i. a

melyekben normális fejlettség magvak nincsenek. Valószín,
hogy a mindenkor magvatlan bogyókat term Fehér Aspirant
szlfajta is beporzás híjával hozza létre bogyóit; e fajtánál

t. i, megtermékenyítés azért lehetetlen, mivel az abnormális mag-
kezdeményekben petekészülék nincsen. Ez esetben tehát még
akkor is képzdnek magvatlan bogyók, ha kevert ültetés révén
más szlfajtákról történik is keresztez beporzás. A Fehér
korint husi szlfajta is hasonlóképen viselkedik.

1 Landw. Jahrb. der Schweiz ; (1908.) 569.



ADATOK A NÖVÉNYEK PARTHENOKARPIÁJÁHOZ 117

A magvak befolyása a gyümölcsök nagyságára^ alakjára és

bels szerkezetére.

B u r b i d g 6 ^ közli, hogy a magház és magvak nélkül való

körték egészen tömör gyümölcsöket szolgáltattak, melyek azon-

ban nagyobbak és izesebbek, valamint jobban eltarthatok vol-

tak, mint a magvakat rejt körték. E w e r t szerint a magvas
gyümölcsökkel való versengésben a magvatlan gyümölcsök ugyan-
azon a fán a legapróbbak maradnak és gyakran el vannak tor-

zulva. Ha valamely fán az idegen származású virágpor távoltartá-

sával, csak magvatlan gyümölcsök képzdnek, akkor ezek ugyan-
olyan nagyok lesznek, mint a magvakban bvelked gyümölcsök.

Hogy a szltkén a magképzdés okozta növekedési inger

mekkora befolyással van a bogyók húsos részének a kifejldé-

'^Á

7. ábra. „Téli magvatlan" almafajta (Hatvanból); 3 gyümölcsnek a

kettöskörü csészéje, alul vázlatosan (1—V normális csészelevelek, 1—5 a

szirmok helyén álló csészelevelek, ^/\ nagyítás).

sére, szemben a magvatlan bogyókéval, azt szembetnen bizo-

nyítják Müller-Thurgau-nak "^ erre vonatkozó mérési ered-

ményei, melyek az alábbi táblázatban 100—100 bogyónak a

súly-arányaiból ítélhetk meg.
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Mennél jelentékenyebb valamely bogyóban a magvak összes

súlya, annál nehezebb a bogyóhús is. Egy érett fürtben a ren-

des nagyságú bogyók között találkoznak apró, sörétnagyságú

édes bogyók is, amelyek azonban magvatlanoknak bizonyulnak

;

ez utóbbiak nyilvánvalóan beporzás nélkül fejldtek ki.

Az almákon és a körtéken a magvaknak ez a befolyása

a gyümölcs húsára nem olyan jelentékeny, mint a szlbogyó-
kon ; ez valószínleg azért is van, mert az almatermés gyümöl-
csök nem kizárólag a — magházat képez — termlevelekbl
alakulnak, hanem a virágtengelybl is, amelybe a termk (p i s t i 1-

1 u m-ok) felülrl be vannak mélyesztve. Mindazonáltal az alma-

termés gyümölcsnemeken is nyilvánul a magvaknak a gyümölcs
nagyságra gyakorolt befolyása, különösen a fejldésnek az els
idszaka alatt. Feltn ez a méretbeli eltérés M. B. Waite^
szerint a B a r 1 1 e t t-körténél ; ugyanilyen viselkedést jegyez föl

S. W. Fletcher^ egyes almafajtákról (pl. Stark), melyeknek
magvatlanjai átlagosan a felényi nagyságát érték el a normális

magvas almáknak. K. Ewert is mondja, hogy a magvatlan

gyümölcsök a fának legapróbb gyümölcsei ; ha azonban az illet

fán kizárólagosan magvatlan gyümölcsök képzdnek, akkor ezek

ugyanazt a nagyságot érik el, mint a magvakban bvelkedk.
Sajátszeren viselkedik e tekintetben a L e b r u n-vajkörte, ^ mely
alkalmilag magvas gyümölcsöket is létesít ; ezek rendesen aprób-

bak, mint a legtöbb magvatlan körte. A Tarka júliusi körtén

is a magvatlanok legalább is ugyanolyan nagyok, de st inkább

valamivel nagyobbak, mint a magvas körték. Osterwalder*
azt tapasztalta, hogy míg egyes körtefajtákon (pl. Reinholz-
birne) a magvatlan gyümölcsök csekélyebb nagyságukkal és

eltorzult alakjukkal tntek fel, addig más fajtákon (pl. S c h w e i-

zer Wasserbirne, Kuollbirne) magvas és magvatlan

gyümölcsök között nagyságbeli eltérések nem mutatkoztak; st
a Schweizer Wasserbirne fajtából Osterv^^alder 200
grammot nyomó magvatlan körtéket is mért.

Hogy a magvak okozta növekedési ingerhatás a gyümölcsök
alakját is módosíthatja, az ismételt esetekbl be van bizonyítva.

Ez a befolyás t. i. kétféle irányban érvényesülhet : egyfell

akképen, hogy a magvatlan gyümölcsök alakja egyáltalában

másféle, mint a magvasoké; másfell pedig azáltal, hogy az

egyoldali magképzdés eseteiben a magot rejt oldala a gyümölcs-

nek erteljesebben növekedik a magvatlan oldalához képest,

miáltal az ilyen gyümölcs részaránytalan külsej. A magvatlan

szlbogyók a legtöbb szlfajtán gömbölyek, még azokon is,

amelyek rendes esetben jellegzetesen hosszúkásak ; így pl. a

1 The pollination of the pear flowers; U. S. Dep. of Agr. Bxill. 5. (1895.)
* Pollination in orchard ; Cornell University Agr. Exp. Stat. Bull. 181.

(1900.) 341.
' Landw. Jahr. d. Schweiz

; (1908.) 584.
* Schweizerische Zeitschr. f. Obst- u. Weinbau

; (1912.) 375.
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Balatonvidékrl származott F e h é r som szl (Konielkirsch-
traube) fajtán egyik kétmagvú bogyó 22 mm hosszú és 13'5 mm
vastag volt, egy magvatlan bogyó ellenben 8 mm hosszú és 8 mm
vastag volt.

Körtéken is a magvatlan gyümölcsök nemcsak nagyságban,

hanem alakjukban is eltérhetnek a magvasoktól. (Waite, Mül-
ler-Thurgau, Wittmack, Magnus, Sorauer, Ewert,
Schilberszky). A Lebrun-v aj körtének magvatlan

gyümölcsei fels részükben ersen kifejldvék és a fejldés els
idszakában bizonyos mértékben mint megvastagodott kocsány-

rész jelenik meg. A további fejldés folyamán a magvas körtéken

a magházat rejt része a gyümölcsnek ersen felduzzad, a ko-

csányi rész azonban kevésbé, úgy hogy a tipusos körtealak j
létre. A magvatlan körtéken ellenben a fels gyümölcsrész nem
ersbödik meg olyan mértékben, miértis a kocsányi rész kezdettl

fogva jobban kifejldhetik és késbb egyenletesen megvastagod-

hatik ; ezért az ilyen körték gyakran csaknem hengeralakúak.

E. de Janczew^ski^ szerint a gyümölcsöknek a csúcs-

helyzet vagy oldalsó virágokból való eredete az alakbeli kifej-

ldés tekintetébl irányadó, amennyiben a végálló gyümölcsök

többnyire hosszabbak és vékonyabbak az oldalt állóknál.

G. B e 1 1 a i r
"^ arra a következtetésre jut, hogy a körték

akkor kapják a hosszúkás rendes alakjukat, ha függlegesen

csüngenek alá ; ellenben rövidek, vastagok és duzzadtak lesznek,

ha egyenesen fölfelé forditvák és ahelyett, hogy a kocsányt

húznák lefelé, a kocsányra nehezednek.

Ha a magvakat rejt almák alakja nem tér el abban az

arányban a magvatlanokétól, mint a körtéknél, úgy ennek nyilván-

valóan a magháznak középponti helyzete az oka, mely a magvak
elidézte növekedési ingerhatást minden oldalra körülbelül egyenl-

képen juttatja érvényre. Mindazonáltal a magvatlan gyümölcsö-

kön (P m a c e a e) rendszerint csekélyebb vastagságbeli kifejl-

dés észlelhet. A C e 1 1 i n i almafajtán R. E w^ e r t azt észlelte,

hogy míg a magvas gyümölcsökön már korán duzzad meg tete-

mesebben az alsó fele, addig a magvatlan gyümölcsökön kezdet-

ben inkább a fels fele növekedik jelentékenyebben.

Ha egy almában vagy körtében egy vagy több normális

mag foglaltatik az egyik hosszanti felében, míg a másik gyümölcs-

fél magvatlan vagy csak léha magvakat tartalmaz, ez esetben a

magvak növekedésbeli ingerhatása nagyon határozottan nyilvánul

olyan értelemben, hogy a magvas fél szembetnen jobban dom-

borodik ki (8. ábra), mint a magvatlan. Ilyenformán keletkeznek

a féloldalas almák.

Miként a gyümölcsök nagyságára és alakjára, éppen úgy
a magvaknak a gyümölcshúsnak a minségére való hatása

1 Le dimorphisme des fruits á pépins ; Paris. 1901.
' Variabilité de la forme des poires ; Rev. Horticole (1902.) 503.
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is feltnen megnyilatkozik, pl. a szlöbogyókon. Kísérletek bizo-

nyítják, hogy a szölmagvak a gyümölcshúsnak az érését kés-
leltetik. A magvatlan szlbogyók cukortartalma a legfokozottabb

;

éppen megfordítva van a savtartalom viszonylagos mennyisége,

így pl. a Korai burgundi szlfajtának a bogyóhúsa Mül l er-

T h u r g a u ^ megállapítása szerint 1889. évi július 30-ikán a
következ tartalomrészeket adta a különféle bogyókból:

/o
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elpusztulása következtében a fejldés folyamán más irányban

használódott fel. így Müller-Thurgau^ olyan körtékrl em-

lékezik meg, melyeknek a termlevél-kezdeményei tavaszi kései

fagyok következtében szöveti alteratio-t szenvedtek, anélkül hogy

teljesen elfagytak volna, ennek folytán olyan körték jöttek létre,

melyekben a magház helyén üreg volt és ebbe az oldalfalakról

szabálytalan szövet-dudorok nttek befelé.

A magvatlan gyümölcsök keletkezését tehát fleg mint

anyagbeli kérdést kell felfogni: akár bizonyos organikus képz-
anyagok elégtelenségébl, azaz minségbeli fogyatkozásából, akár

pedig a magabeporzással járó növekedésbeli energiának a csök-

8. ábra. „Téli arany parmen" almafajta féloldalas gyümölcse, a

kisebbik felében parányi magképzödmény látható (term. nagys.).

kenésébl származottnak. Ilyen esetekben tehát az organikus

képzanyagok nem elégségesek arra, hogy a fejldés embrionális

fokán lév magkezdemények kellképen tápláltassanak ; hatással

lehet erre az illet virágoknak a kedveztlen helyzete, vagy a

fának elz évi anyagbeli kimerülése is (pl. tavalyi rendkívüli

b termés), akár pedig abnormális másodvirágzással járó táplál-

kozási okok. Arra való tekintetbl tehát, hogy a magvas gyümöl-

csök valamely fán elnyösebben fejldnek, kertgazdasági okokból

mégis csak ajánlatosabb— amíg t. i. tökéletesen biztos és kiváló

minség magvatlan fajtákat nem sikerül létesíteni és okszeren
szaporítani — a magképzdésnek, illetleg a megtermékenyítésnek

^ Eigentümliche Frostschaden an Obstbaumen und Reben ; Jahres-

bericht der deutsch-scíiweizerisclien Versuchsstation in Wádenswil. (1902.) 66.
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a lehetségét akár rovarok (pl. méhek) révén, akár pedig mester-

séges beporzásokkal elmozdítani, fokozni.

A föntebb említett amerikai „The wonder of Horti-
culture" nev magvatlan almafajtának elnyét az érdekeltek

abban látják, hogy ez a fajta megtermékenyítés nélkül termi

gyümölcseit. Ezzel t. i. mellzve volnának azok a kedveztlen
viszonyok (nedvesség, ködök, kései fagy, gyér rovarrepülés és

virágzáskori nagy hség), melyek a virágok megtermékenyítését

rendszerint gátolják ; más szavakkal : ilyen módon lényegesen

közelebb jutottunk volna ahhoz a nagy célhoz, mely a gyümölcs-
termések állandóságát, rendszerességét biztosítja. Az a körülmény
is, hogy a szirmok hiányoznak e fajtának a virágaiban, arra a
föltevésre jogosít, hogy némely kártev rovar, amelyre a szirmok

hivalkodó külseje csalogatólag hat, gyérebben jelenik meg. Az
almamolynak a petelerakását ez esetben misem gátolja, tehát a

kukacosság lehetsége megmarad. Ha azonban ez az almafajta

netalán mégis kukacmentesnek bizonyulna— amint ezt állítani ipar-

kodnak, — akkor ez nem a magvatlanságától való leend, hanem
attól, hogy ez az almagyümölcs rendkívül kemény húsú. Csaknem
minden gyümölcsösben észlelhet, hogy a lazaszövet, lágyhúsú
gyümölcsök (pl, Sándor-cár alma) sokkal inkább kukacosak,
mint a keményebb almafajták; gondoljunk csak pl. az Ei ser-
almára vagy a B h n-almára.

Megállapították, ^ hogy bizonyos almafajtákon (pl. G r a v e n-

s t e i n i) a magabeporzás meg van nehezítve ; ehhez járul még,
hogy az ilyen virágok majdnem maguktól meddk, a termés-

kötés tehát csakis idegen fajtákkal való beporzással lehetséges.

Tudva van az is, hogy pl. a Prunus Simonii úgyszólván

semmi virágport se fejleszt, de azért gyümölcsei vannak. '^ Sok
eset ismeretes, amelyekben a saját virágbeli pollen a bibére

egészen hatástalan (autosterilismus). ^ Tehát ezek is okok a sok

egyéb közül, melyek az Ewert-féle, egy fajtával való kizáró-

lagos telepítés ellen szólnak. A tenyészeti szerveknek túlságos

fejlesztése (túltrágyázás, egyoldalú mtrágyázás) hátrányosnak
bizonyult a termésképzdés tekintetébl ; ilyen esetekben csak

kevés virág képzdik, avagy sok virág nem kötdik, illetleg a

fogantatás hiánya miatt a termések jelentékeny része lehull.

St arra is vannak megfigyelések, hogy a megfogant — kezdet-

leges csirákat rejt — magvas gyümölcsök is lehullhatnak.

' E. Zacharias: Über Frucht- und Samenansatz von Kulturpflan-

zen ; Zeitschr. f. Botanik, III. Jahrg. 12. 785.

^D. Starr Jordán and Vernon L. Kellog: The Scientific

Aspect of L. Burbank's Work ; San Francisco, 1909.
» D r. P. K n u t h : Handb. der Blütenbiologie I. 41.
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Adatok a parthenokarpiához.

Almák.

1. Magvatlan fügealma (Kernloser Feigenapfel, Pirus

apetala Münchh.) a XVI. század els felébl (G. von G e s s n e r).

2. Magvatlan apaalma (Vaterapfel ohne Kern, Vater-

chen, Páter noster sans pépins). ^ Ez az almafajta a Lucas-
féle pomologiai rendszer szerint a „Csikós almák" (XIII. osztály)

csoportjába tartozik. ^ A magház-rekeszekben csaknem soha vagy

csak nagy ritkán van egy-egy ép mag ; ezek helyett pontszer,

töpörödött magképzdmények találhatók.

3. Téli magvatlan^ (Kernloser Winterapfel, Pomme
sans pépins, Menocher's No Core, Sans Trognon de Menocher.*

4. The Wonder of Horticulture nev, kertészetileg

létesített magvatlan almafajta.'"

5. A gent-i nemzetközi kertészeti kiállításon (1908. ápr. 25.)

uz olasz Gaetano Bonfiglio bolognai cég magvatlan
almákat állított ki, amelyek kisebb barack-nagyságúak voltak.

6. Téli csíkos alma (Winter-Streifling). ^

7. Arany-parmen (Gold-Parmane) almafajtában, amely

1912-ben Nagybánya vidékén termett, az egyik almában, mely

az átlagos fajtanagyságban volt kifejldve, némely rekesz mag-

vatlan volt; a bennfoglalt összes magvak száma 5 volt, de ezek

karcsúak, hegyesek és ersen lapítottak voltak, hiányozván

bellük a csira. Ugyané fajtának egy másik, ersen féloldalas

almájában (8. ábra) a kisebbik oldal 2 magházrekeszében egy-

egy parányi (mákszemnagyságú) csenevész mag volt, az alma

nagyobbik felében azonban ép magvak foglaltattak (1912. nov.

Schilberszky K.).

8. Aranyszövet (Drap d'or) nev almafajtának egy

gyümölcsében az összes magvak ersen lapítottak, egészen léhák

voltak (1912. nov. 30- Angyal D.)

1 Ulustr. Monatshefte f. Obst- und Weinbau 1865. ; Illustration Horti-

cole, Nr. 439.
* Lucas-Oberdieck: Ulustr. Ilandb. d. Obstkunde, IV. 355. Figur.

' Bereczki Máté: Gyüm. Vázlatok IV. köt. 480. oldalán : K. K o c h

jeles német dendrológus a következket irta B. M.-nak 1881-ben
:
„Nemrégi-

ben hozták Amerikából Orléans-ba a Transon Fréres hírneves faisko-

lájába, mint olyan fajtát, melyet kedvez viszonyok között dugványozással

is el lehet szaporítani. Állítólag jó téli alma, amelynek a magvai mindig

hiányoznak, st a magháza is éppen csak jelezve van".

*Guide pratique de l'amateur de fruits, (1895.) 147.

fruit moyen mrissant en hiver, n'ayant ni graines ni loges.

C. M a t h i e u : Nomenclator Pomologicus, 68. old.

Simon Louis Fréres: Catalogue.
^ Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten, (1900.) 297.

* L u c a s : Ulustr. Monatschrift f. Obst- und Weinbau, (1867. i 17.
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Körték.

9. Riha-féle magvatlan vaj körte (Riha's Kernlose
Butterbirne) Angyal D. szerint Csehországból származik; a
gyümölcsei egészen magvatlanok, a magháza is csak tökéletlenül

van kifejldve, a fája bven term.

^

10. Német b e r g a m o t (Belle de Bruxelles sans pépins,

Bergamotte sans pépins, Belle sans pépins, Deutsche National

Bergamotte, Poire sans pépins). Bére ez ki M.^ szerint néha
1—2, de többnyire idétlen magvakat tartalmaz.

Naspolya.

11. Magvatlan naspolya (Kernlose Mispel) Angyal
D. szerint igen apró gyümölcs és egyáltalában nem szotyósodó,

hanem összezsugorodik. ^

Ribiszke.

12. Magvatlan ribiszke (Kernlose Johannisbeere) bogyói
sötét gránátvörösek, fényesek, közepes nagyok vagy nagyok, sava-

nyúak, tömötthüsúak, fejletlen apró magvakkal ; késn érk.^

Szl.

13. Perzsiai magvatlan (Kernlose persische).

14. Szultána (mazsola).

15. Piros korinthusi (Rote Korinthe).

16. Apró fehér korinthu si (Kleine weisse Korinthe).^

17. Fehér somszl (Weisse Kornlkirschtraube), mely
eredetileg a Balaton vidékén van elterjedve (Belke).

Narancs.

18. S a t s u m a vagy o n s c h i n vagy Kü-Seedless
(T. Rivers & Son cég Sawbridgeworth-ban).

19. U n s y u M i k a n (K u m a g i : Bull. de la Soc. d'Agric.

du Japon, 1901. Nr. 252.).

Ugorka.

20. Cucumis sativus L. (F. Noll.).^

21. Diospyros Kaki (R. v. Wett

s

tein).^

^ Pomologische Monatshefte, 1895.
2 Gyüm. Vázlatok, III. köt 273.
^ Herm. Hesse: Baumschulen-Verzeichnis 1912— 13.

* Festschrift zum öO-jahrigen Bestében des pomol. Instituts in Reut-
lingen, 127.

* Nomenclator Pomologicus, 498.
* Sitzber. d. niederrhein. Gesellschaft für Natúr- und Heilkunde zu

Bonn, 1902.
^ Parthenokarpie des Diospyros Kaki; Oesterr. Botan. Zeitschrift, 1908.
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Banán.

22. A paradicsomi banán (Musa paradisiaca L.) ter-

mesztett fajtáin (Gros Michel, Appel-bacove), valamint a Musa
Cavendishii Lamb. fajon a termésképzdés egészen függet-

len a beporzástól, azaz tiszta parthenokarpia forog fenn. A vizs-

gálat kiderítette, hogy csak ritkán fejldik ki a magkezdemé-
nj^ekben a csira ; dacára ennek a nucellus és a magkezdemények
burkai egészen normális külsejek (A. d'A ngremond).'

Szelidgesztenye.

Gartn, 1910 ben október hónap-
körülbelül V4-

23- Castanea vesca
ban szelidgesztenye-kupacsokat kaptam, melyek
résznyivel voltak apróbbak a rendeseknél ; a kupacsok küls és

bels alkotása egyébként semmiféle eltérést nem mutatott.

9. ábra. Castanea vesca csenevész és csirátlan magvú termései

a 7 bibeággal, 6 és c 6 (normális) bíbeággal P/j nagyítás).

A kupacsokban foglalt gesztenyék azonban feltn aprók és er-
sen lapítottak voltak, amelyeken a bibeszálak és a bibék ertel-

jesen kifejld\ ék. Bibeszál nélkül e gesztenyék mindössze 8—11 mm
között ingadoztak és bennök a magvak egészen tökéletlenek

voltak, alig észlelhet csenevész csirával. Tehát itt is a parthe-

nokarpia esetével állunk szemben, jóllehet a termésalakulás jóval

a rendes nagyságon alul maradt (9. ábra). Csak mellékesen

jegyzem meg, hogy ezek közül több gesztenyének a bibeszálán

a normális 6 bibeág helyett 7 volt (Schilberszky K. 1910).

Ez a sorozat távolról se kívánja teljes jegyzékét adni a termé-

sek magvatlanságának ; mindössze jellemz konkrét példákat kíván-

tam szolgáltatni az elzkben kifejtett biológiai viselkedésre vonat-

kozólag, amelyekbl kitetszik, hogy a parthenokiírpiára való képes-

ség a természetes rendszer szerint egymástól távol es sok növényen

egyaránt megvau, jóllehet az elidéz okok rendkívül eltérk.

(A növ. szakosztály 1913. március hó 12-én tartott ülésébl.)

' Parthenokarpia und Samenbildung bei Banánén ; Berichte d. deutsch

.

botan. Gesellsch. 1913. 686.
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