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I. BEVEZETÉS

A növekvő emberiség egyre több terméket igényel a me
zőgazdaságtól, megfelelő minőségben és mennyiségben. Egyik 

legfontosabb célkitűzés az egységnyi területről minél több 

termék biztosítása. Ennek alapvető feltétele a korszerű 

vegyszerek /műtrágyák, gyomirtók stb./ használata, melyek 

szakszerű alkalmazás esetén a terméseredmények jelentős 

mértékű növekedését eredményezhetik.
A növények normális növekedéséhez és fejlődéséhez kü

lönböző ásványi anyagokra van szükség, melyeket a gyökér el
sősorban a talajból biztosit. A talaj tápanyag készlete, 

legalábbis egyes elemek tekintetében /pl. N,P,K/ nem tudja 

fedezni a növények tápanyagigényét, ezért el sem lehet kép
zelni a termésátlagok jelentősebb növelését intenzív műtrá
gyázás nélkül. A kemikáliák alkalmazásánál azonban figyelem
be kell venni a kedvező hatásokon kivül az esetleges kedve
zőtlen hatásokat is. így pl. a kellő körültekintés nélkül 
alkalmazott műtrágyázás esetenként kedvezőtlen a gazdasági 
növények összetételére és minőségére, fokozhatja a beteg
ség iránti fogékonyságot stb. /Bergmann 1979/. A gyomnövé
nyek is jobban fejlődnek a mütrágyázott területeken azáltal, 

hogy jelentősebb mennyiségű tápanyagot használnak fel a ta
laj ásványi készletéből. Éppen ezért a korszerű és hatékony
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vegyszeres gyomirtás napjainkban több okból is előfeltéte
lévé vált a nagyüzemi növénytermesztésnek.

A mindenki által ismert és elismert eredmények mellettr 

főleg az utóbbi időben nagyon sok vád is éri a kémiai nö
vényvédelmet, hiszen a vegyszeres beavatkozások megbonthat
ják az életközösségek természetes /biológiai/ egyensúlyát, 

szennyezik a termőtalajokat, vizeinket, szervmaradványok pe
dig mérgezhetik állatvilágunkat, sőt magát az embert is. 

Ezenkivül a felhasználási területeken közvetlen növényfizio
lógiai és biokémiai változásokat, károsodásokat idézhetnek 

elő. Éppen ezért az utóbbi időben előtérbe került az un. in
tegrális növényvédelem, aminek lényege: a kártételi küszöb
érték pontos ismerete, valamint az, hogy kerülni kell az 

életközösségek megzavarását.
Ismeretes, hogy a herbicidek használata során kultúr

növényeinknél nem várt károsodások is felléphetnek; a vegy
szeres gyomirtók ugyanis, mint biológiailag aktiv vegyüle- 

tek pl. a gyomok elpusztítása mellett befolyásolhatják ter
mesztett növényeink tápanyagcseréjét, ezen belül az ionfel

vételt.
Stressz körülmények között természetesen az általános

tól eltérő hatásokkal is számolni kell, éppen ezért e kér
dés tanulmányozása - eltérő környezeti feltételek mellett - 

elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt fontos. Ennek 

megfelelően munkánk során a következő két főbb, egymással
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szorosan összefüggő kérdést tanulmányoztuk:
1. A tápanyagstressz hatása buzanövényekre; ezen belül

- a N-, P- ée К-hiány hatása a növekedésre, friss- és 

szárazanyag produktumra, transpirációra, valamint a 

N-, P- és К-tartalom alakulására,
- különböző korú növényeknél az egyes tápelemek hiánya 

mikor és milyen mértékben jelentkezik.
2. Tápanyaghiány és herbicid kezelés közötti kölcsönhatá

sok vizsgálata; ezen belül
. - a herbicidérzékenység alakulása különböző életkorú

növényeknél, különös tekintettel a növekedésre,
- a tápelemhiány és a 2,4-D kezelés együttes hatásának 

tanulmányozása különböző korú növényeknél /növekedés, 
ionfelvétel, szárazanyag képződés, szöveti elválto
zások/ .
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II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

1. Herbicldek és a növények közötti kapcsolat

A herbicidek közvetlen kapcsolatba kerülve a növé

nyekkel, befolyásolják a növények morfológiáját és ana

tómiáját éppúgy, mint számos élettani és biokémiai fo

lyamatait. Ezek a folyamatok: 1. abszorpció, 2. transz

lokáció, 3. a herbicid molekuláris formája a növényben 

és 4. a herbicid hatása az anyagcserére. Ezen növényi fak

toroknak a kölcsönhatása a herbiciddel, meghatározza az 

adott növényi fajra a specifikus herbicidhatást.

1.1. A herbicidek szerepe

1.1.1. Molekuláris szerkezet

A herbicid molekuláris szerkezetében bekövetkező 

kisebb változások módosítják a tulajdonságokat, melyek 

mérsékelve ugyan, de megváltoztatják a növényre gyakorolt 

hatást. Az anilin-tipusu trifluralin és benefin például 

csak egy raetil-csoportnak az egyik oldalról a másikra 

történő kerülésével módosul. Hatásukban azonban ez úgy 

nyilvánul meg, hogy mig a trifluralin a salátában csupán 

a gyomokat károsítja, addig a benefin ezenfelül a salá-
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tában is károsodást idéz elő /Klingman et al. 1982/.

A herbicid szerkezete és aktivitása között is kap

csolat tapasztalható. A hormonhatásu herbicideknél pl. 

a Cl-atomok számának növekedésével erősödik az aktivi

tás, igy a leggyengébb az MCPA, ezt követi a 2,4-D, s a 

legerősebb hatású a 2,4,5-T.

1.1.2. Herbicá1d_kon£entráci£ jelentősége

A herbicidek alkalmazása aííövényre kedvező /serken

tő/ és kedvezőtlen /gátló/ hatást egyaránt kifejthet. Az 

alacsony koncentrációban pl. a dinitrofenol serkenti a 

légzést, jóllehet magasabb koncentrációban közvetlenül 

gátolja azt. A 2,4-D ugyan felgyorsítja a légzés mérté

két és a sejtek osztódását, azonban nagy mennyiségben 

történő felhasználásakor közvetlenül lassitja a növeke

dést /Klingman et al. 1982/. A növényben, ha megváltozik 

a herbicid szerkezete, vagy ha az abszorpció vagy a 

transzlokáció lassul, akkor egy adott időpontban a kemi

kália koncentrációja kisebb lehet mint a letális dózis.

1.1.3. A környezet szerepe

. A herbicid - talaj - időjárás - növény, egy komplex 

együttes, melyek kölcsönhatásai igen változatosak. Nem 

meglepő tehát, hogy a környezeti tényezők - talajtípus,
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esőzés, öntözés és a hőmérséklet - befolyásolják a her- 

bicidek szelektivitását.

Általában a talaj tipusa és a csapadék mennyisége 

meghatározza a talajban a herbicid aktuális lokalizáció

ját, mozgását,, sőt a talaj részecskékhez való kötődését 

is /1. ábra/.

Mozgás irány

Növény

Fénydestrukció t
Párologtatás Felszíni vizmozgós 

x—x —*— X------x—1—

1 Transzlokáció
X ■■ X x x — j- X X---- X

Metaboliz* x оЖиг^Л.

Talaj
X------X-------X — X

felszín xx xxX5^ Vizmozgósmus
x

X
XAdszorpció

Adszorpció Talajoldat

,G2i
Mikrobiális ' 

metabolizmus

xx

x
Talaj

kolloid
Adszorpció

Kilágozódás
x Deszorpció J

X

X X XX Kémiai 
x reakció

x
x

x = Herbicid molekula Tolajvizszint

1. ábra A talaj és a herbicid kölcsönhatásának 

diagramja.
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A penetrációt a herbicid vizoldékonysága vagy a csa

padék mennyisége határozza meg. Ez a folyamat lassú lesz, 

ha rossz a herbicid oldékonysága vagy kevés a csapadék 

mennyisége. Klingman et al. /1982/ szerint néhány herbicid 

rendkivül rezisztens a kilugozódásra, mig mások jól mo

zognak a vizzel. Ez a mozgás általában szabályosan lefe

lé irányuló, de lehetséges felfelé történő mozgás is.

Néhány herbicid szelektivitása a kultur- és gyomnö- . 

vény gyökérrendszerének a talajban való elhelyezkedése 

'alapján érvényesül. A talajra permetezett herbicid a csa

padék hatására kb. 2-5 cm mélységbe mosódik, ahol a leg

több gyomnövény található, igy e növények gyökerei a her- 

bicidet felvéve elpusztulnak. A kultúrnövény gyökérzete 

viszont általában ennél sokkal mélyebbre hatol, ezért 

nem kerül érintkezésbe a herbiciddel /Klingman et al. 1982, 

Varga 1976/.

A környezet hőmérséklete szintén jelentősen befolyá

solja a növények növekedését, élettani és biokémiai reak

cióit. így pl. a gyomok a talaj hőmérsékletét csökken

tik /árnyékoló hatás, erős transpiráció által/, mely né

ha a 2-4°C-ot is elérheti. Ennek következtében a kultúr

növény csirázását, növekedését, tápanyag- és vizfelvé-
I

telét lassítja e hőcsökkenés.
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1•2. A kemikáliák hatása a növényekre

A kemikáliák hatását a növényekre számos körülmény 

befolyásolja, nevezetesen az életkor, növekedés mértéke, 
morfológia, fiziológiai, biokémiai, biofizikai folyamatok 

és az örökletes tulajdonságok.
A fiatalabb növényeknél magasabb a merisztématikus 

/osztódó/ szövetek százaléka, Így a növény összbiológiai 
aktivitása is magasabb. A növény életkora és növekedésé
nek mértéke jelentősen befolyásolja az egyes herbicidek- 

kel szembeni viselkedést; a fiatalabb és gyorsan növekvő 

növényeknek kisebb a toleranciája, mint az idősebbeké, 
illetve a la^abban fejlődőké. A herbicid kezelések hatá
sára a morfológiai változások leginkább a gyökérrendsze
ren, növekedési pontokon és a.levélen jutnak kifejezés-

1

re.
A biokémiai reakciók igen változatosak, védhetik a 

növényeket bizonyos herbicidek károsító hatásaitól. A 

nem toxikus formák rendszerint már a lebomlott formákat 
tartalmazzák, ekkor a herbicid hatástalan. A növényben 

bekövetkező gyors bomlás eredményeként a növény nem fog 

károsodni /atrazin gabonaszemben/, azonban ha a herbicid 

lebomlása lassú folyamat, akkor a növényben történő fel- 

halmozódása következtében toxikus szintet érhet el, és 

ilyenkora növény károsodik.
A növény genetikai állománya is meghatározza, hogy

t r!
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milyen lesz a növény válasza a környezeti hatásokra,.. me
lyek fajonként, de egy fajon belül is eltérőek lehetnek. 

Énnek következtében lehetőségek szerint szelektiv 

portokat toleránssá lehet tenni a specifikus herbicidek-
re.

cso-

1.2.1. A herbicid__bejutása a fiyökéren_k£resztül

A talaj tipusa és víztartalma, a herbicid kémiai 
szerkezete, koncentrációja, vizoldékonysága, a talaj- 

kólloidokon való megkötődésének mértéke, a növény gyöke
rének tömege mind fontos meghatározó tényező a herbici- 

dek talajból való felvehetőségében, összehasonlító ta
nulmányok igazolták, hogy néhány herbicidet nagyon gyor
san /monuron, simazin/, mig másokat lassabban abszorbeál
nak a gyökerek /dalapon, amitrol/. Néhány herbicid ab
szorpciója passzív /monuron/, jóllehet más esetekben ak
tiv abszorpció mutatkozik /2,4-D/, mely energiát igénylő 

folyamat /Klingman et al. 1982/.
A herbicidet a vízzel és a benne oldott sókkal együtt 

a gyökérszőrök és a gyökércsucs mögötti elsődleges zóna 

epiblémája /rizodermisz/ veszi fel. A gyökérbe került 

herbicid apoplaszt, szimplaszt és apoplaszt-sziraplasztos 

módon /utón/ jut a xilémbe. Az apoplasztos ut a sejtfal
ban a xilém irányába folyó kizárólagos mozgást foglalja 

magába. Ez az útvonal mutatja, hogy a herbicidnek a Cae-
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pary-csikon kell keresztül jutnia ahhoz, hogy a xilémbe 

léphessen. A Caspary-csikos endodermisz a kéreg sejtet 

a sztélé sejttől választja el. A szimplasztos ut magába 

foglalja a kezdeti bejutást a sejtfalba és azután az epi

dermisz sejt protoplazmájába, kéreg sejtjébe vagy mind

kettőbe. A herbicid a protoplazmában marad és sorban ha

lad az endodermiszben, sztélében és a floémben, melyeket 

középen a plazmodezma kapcsol össze. Az apoplaszt-szim- 

plasztos ut azonos a szimplasztéval, de a herbicid a Cas- 

pary-csik kikerülésével jut a sejtfalba és léphet be a 

xilémbe /2. ábra/.

A xilémbe került herbicidtartalmu oldat akropetális 

irányba gyorsan elszállitódik a földfeletti részekbe.

г.
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SztéléKirág EndodermiszEpidermisz 
Talajoldat sejt sejt sejt sejt

о
ox SejtfalSejtfal яc£s=X Floém

*°b° \—I о 0 
D. *

о O—=-»n □Protoplazma
о

о X
—X ~~ —x 

ж'

XX' -*■ X ■ — X X —Г" X

-4P- Xilém°x TX e°; Plazmodezma ^Cospory csiK | ш

Caspary
esik

3,2. ábra A gyökér herbicid abszorpciójának hipotézise

/Epstein 1973» "Roots" Scientific American

228:48-58./.

•- a molekulák diffúzió utján a sejtfalba jutva 

/apoplaszt/ a Caspary-csikon keresztül a xi- 

lémbe kerülnek

o- molekulák a protoplazmába /szimplaszt/, sejt- 

ről-sejtre haladnak a plazmodezmákon át a flo- 

émbe

x- molekulák mindkettőbe, a sejtfalba /apoplaazt/ 

és a protoplazmába /szimplaszt/ bejutnak és a 

xilém illetve a floémbe érnek.
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1*3* Herbicidek morfológiai hatása

Irodalmi adatok szerint a biológiailag aktiv vegyü- 

letek károsan befolyásolják a sejt osztódását és a sejt 

struktúrájában irreverzibilis változásokat hoznak létre 

/Frear és Shimabukuro 1970/• A morfológiai változások oka» 

hogy a sejtben a hormonbázisu szerek nem bomlanak le, ha
tásukat hosszú ideig fejtik ki, ezáltal a növekedés egyen
súlyában tartós zavarokat okoznak. A sejtek túlzott mér
tékű szaporodása következik be e vegyületek hatására, me
lyek nemcsak az osztódó szövetekben, hanem a szár táp
anyagvezető háncsedényeiben is károsítanak /Audus 1964/.
A növény szöveteire gyakorolt hatást illetően a 2,4-D pl. 

koncentráltan jelenik meg a gyorsan növő fiatal embrio
nális vagy merisztéma szövetekben, és ezekre nagyobb a 

hatása, mint a fejlettebb vagy viszonylag fiatalabb szö

vetekre /Klingman 1963/.
Standifer et al. /1965/ trifluralinnak a hatását 

vizsgálták a gyapot gyökér és hajtás fejlődésére. Azt ta
lálták, hogy a gyökér növekedésében és fejlődésében is 

gátlás tapasztalható, és a herbicid hatására a gyökereken 

duzzanatok figyelhetők meg. Magas koncentrációban triflu- 

ralinnal kezelt szója és bab növények gyökereinél hasonló 

dudorok /torzulások/ jelentek meg, mint a gyapotnál. Szö
vettani vizsgálatokkal igazolták, hogy ezek a torz kép
ződmények a kortikális parenchima sejtek nagyobbodásának
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az eredménye.

Swanson /in Klingman 1963:136/ kísérletei alapján 

a 2,4-D kezelés legjobban a kambium, endodermisz, embrio
nális periciklus és a floém parenchimára volt hatással. 

Bachelard et al. /1971/- Picloram 2,4-D-vel történt ke
zelés után protoplazmazsugorodást, a kloroplasztok szer
kezeti károsodását, valamint a hajtás csucssejtjelben a 

sejtmembrán integritásának a megváltozását tapasztalták.
A kísérleti eredményekből azt is megállapították, hogy 

a herbicidek által előidézett morfológiai hatás többsé
ge a sejt osztódásában bekövetkező változásokra vezethe
tő vissza.

Kiermayer /in Audus 1964:226/ szerint bár a herbici
dek fő hatása a sejt osztódására terjed ki, mindazonál
tal a sejt differenciálódásra is hatással vannak. Haccius 

és Schneider /in Audus 1964:217/ kimutatta, hogy a levél- 

felület 2,4-D hatására bekövetkező csökkenését a szövet 

differenciálódásában létrejött károsodás okozta.
A hormonbázisu vegyületekkel történő kezeléskor az 

is megfigyelhető, hogy a gyökér és a hajtás merisztéma 

sejtjei nem osztódnak, de a megnyulási zónában lévő sej
tek oldalirányban tovább folytatják a növekedést. így rö
vid gyökerű és kicsi levelű növényt kapunk, mely rend
ellenesen hosszú hajtással rendelkezik. Végül ez a nö
vény pusztulásához vezet, mivel a nukleinsav anyagcseré-
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ben súlyos zavarok állnak elő /Frear és Shimabukuro 1970/.

Mallory és Bayer /1974/ trifluralin hatását nézték 

gyapot gyökereknél, és azt figyelték meg, hogy a normá

lisan oldalgyökeret fejlesztő növénynél ez a folyamat 

gátolt. Hess et al. /1974/ pedig arról számoltak he, hogy 

e kezelés hatására az oldalgyökér merisztématikus sejtjei

ben a mikrotubulusok hiányoznak. A mitozis folyamata a 

metafázisban a kromoszómák kettéválása után leáll, ugyan

is a huzófonalak elvesztik kontraktibilitásukat. Hasonló 

eredményt kapott Lignowski /1969/ is, aki azt tapasztal

ta, hogy már 4 /ímól trifluralin kezelés hatására búza gyö

kereknél 3 óra múlva a metafázisban, majd az ana- illetve 

a telofázisban is gátlódott a mitozis folyamata.

A herbicidek alkalmazásának ideje nagyban befolyásol

ja a vegetativ és a generativ szervek fejlődését. Evans 

/1961/ megfigyelései szerint a megfelelő stádiumban adott 

herbicid nem okoz torz fejlődést, de a korai felhasználás 

káros lehet a levélre és a kalászra, annak deformálódását 

idézheti elő.

1.4. A gyökér ion- és herbicidfelvételének főbb kérdései

1.4.1. Az__ionfelvét_el_és transzlokáci(5 jellemzői.

A növényi sejtek ionfelvételének kinetikája lényegé

ben megegyezik az enzimreakciók kinetikai sajátosságaival.



- 15

Az irodalomból ismert transzport modellek mindegyike a 

karrier-koncepcióra épül,, a transzportált ion és a karrier 

molekula viszonyát enzim-szubsztrát viszonyként fogják 

fel /Epstein 1972/.

Jelenleg az alábbi modellek a legismertebbek;
1. Párhuzamosan működő modell /Welch és Epstein 1968/

- nagy affinitásu, alacsony ionkoncentrációnál aktiv 

mechanizmus /I. rendszer - anyagcseréhez kapcsolódó/
- alacsony affinitásu, magas ionkoncentrációnál

/1 mmól feletti/ a II. rendszer, mely fizikai jel
legű passzív folyamat /plazmalemmán "dolgozik”/.

2.. Soros modell /Torii és Laties 1966/ - térben különül 
el a két folyamat, a II. rendszer a tonoplasztra lo- 

kalizálódik.
3. Multifázisos /Nissen 1973/ - egy ionra egyetlen karrier 

molekulát tételez fel, mely a plazmalemmán multifázi
sos funkciót mutat a külső ionkoncentráció változá
sával.

A gyökér iontranszport szigorúan szabályozott fo
lyamat, ahol specifikus merabránalkotók is szerepelnek.
A szállítókkal történő transzport mechanizmus előfordu
lásának lehetőségét támasztja alá, hogy sikerült kimu
tatni gyökérplazmalemma ATPázokat /Evers 1963/• Ma már 

meggyőzőek azok a bizonyitékok, melyek az ATPázok ener
gia közvetitő szerepét bizonyítják a K+-nak a membránokon



- 16

való keresztülhaladásában. A növényi plazmamembrán ATP- 

áz létére Hodges et al. /1972/, valamint Williamson és 

Wyn Jones /1972/ szolgáltatnak kisérleti bizonyítékot.

Egyes ionok, különösen a K+-felvételének és transz

portjának a szabályozásáról az utóbbi fél évtizedben ki

derült, hogy a felvételi sebességet - az aktuális kon

centráció mellett - a növény belső, citoplazmatikus ion

szintje negativ visszacsatolással szabályozza /Glass 1976, 

Jensén és Pettersson 1978, Bérezi et al. 1982/. A K+ 

tében feltételezik, hogy a negativ visszacsatolás a 

transzportmechanizmus alloszterikus gátlásán keresztül 

valósul meg.

Bérezi et al./1982/ búza gyökerek К-felvételét ta

nulmányozták különböző K-koncentráción nevelt növények

nél. Megállapították, hogy az alacsony K-koncentráción 

nevelt növények К-felvétele magas és a Ca jelenléte 10%- 

os serkentést idézett elő. Ezzel szemben a К-mal jól el

látott növények gyökereinek К-felvétele alacsony és a 

Ca jelenléte további К-felvétel csökkenést eredményezett. 

Ebből következik, hogy a növények belső К-tartalma sza

bályozza a növények К-felvételét, mely közvetlenül merab- 

ránszinten, egy negativ visszacsatolásos, alloszterikus 

gátlási elvnek megfelelően történik.

Az ionfelvétel szabályozása sokkal kevésbé ismert a
- 2-metabolizálodó ionok esetében. így pl. a N0^, SO^

ese-

és
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HgPO^ anionok felvételük után azonnal átalakulnak és kü
lönböző készleteket alkotnak, és csak kis hányadtik marad 

.szervetlen, ionos formában. A foszfát-felvétel valószí
nűleg OH"”/P^ antiport által történik, amely ellentétben 

a K+ felvételi rendszerével, nem kapcsolódik közvetlenül 
a plazmalemmán működő transzport-ATPázhoz és az ott lét
rejövő proton gradienshez /Lin 1979/. A bonyolultabb hely
zet ellenére azonban sikerült kimutatni a visszacsatolá- 

sos kapcsolatot a foszfát-felvétel sebessége és az anor
ganikus foszfát intracelluláris koncentrációja között 

/Lefebvre és Glass 1982/.
Az ionfelvételt a környezeti tényezők jelentősen be

folyásolják, igy pl. a hőmérséklet, a pH, de a biológiai
lag aktiv vegyületek is, melyek metabolikus utón szabá
lyozott transzport folyamatok közvetítésével jutnak ér
vényre. A következőkben röviden ez utóbbival kapcsolatos 

irodalmi adatokat ismertetjük.

1.4.2. Herbici.dek_ártalános__biokémiai_és an^agcsereélet- 

tani_hatása az_ionfelvételre

Minden biológiailag aktiv vegyület koncentrációtól 
függően kedvezően, vagy kedvezőtlenül befolyásolja a nö
vények növekedéséhez, fejlődéséhez elengedhetetlenül 

szükséges tápelemek felvételét.
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Zsoldos és Mécs /1974/ megállapították, hogy a 

Dacthal és Synpran N vegyületek alacsony koncentráció
nál fokozzák az ionfelvételt. A gyakorlatban előfordu
ló termésfokozódásnál ez a körülmény minden bizonnyal 
figyelmet érdemel, de ezzel egyidejűleg erőteljes gyo- 

mosodással is számolni lehet. Ezzel szemben a magas 

koncentráció súlyosan károsítja az ionfelvételt. Synp
ran 111-el végzett vizsgálatoknál 0,1 mmól herbicid 

koncentráció jelentősen gátolja, 1 mmól pedig gyakor- 

* latilag megszünteti az ionfelvételt /Zsoldos 1981/.
Egyes tápelemeket illetően mind a gátlásban, mind 

a serkentésben jelentős eltérések tapasztalhatók. Az .
esszenciális elemek közül Zsoldos /1981/ vizsgálatai 
során azt találta, hogy a K+ és N0^ felvétel sokkal ér
zékenyebb a herbicid kezelésre, mint pl. az NH^ vagy
a ionok.

Francois et al. /1983/ árpa növényeknél vizsgál
ták a К-felvételt és transzlokációt eltérő 2,4-D kon
centrációk mellett, s azt tapasztalták,, hogy mig ala
csony herbicid koncentráció 15%-os, addig a magas kon
centráció 90%-os gátlást eredményezett a K-felvételé- 

ben. A K-transzlokáció az alacsony 2,4-D koncentráció
tól a magas koncentrációig lineárisan csökken, 1 mmól- 

nál már csak 8%-os a transzlokáció a kontrolihoz ké

pest.
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Devlin et al. /1982/ egy preemergens herbicid, a 

napropamid hatását nézték ásványi elemek felvételére és 

transzlokációjára. Búza növényeknél a gyökér Mg és Ca 

abszorpcióját fokozza a napropamid, azonban a N, P és 

К felvételét magasabb koncentrációnál gátolja. A N, К és 

Ca transzlokációját a magas herbicid koncentráció gátol

ja, mig a P transzlokációját 0,01 mmól napropamid szig

nifikánsan serkenti.

Erdei et al. /1984/ őszi búzában а К felvételét 

/influx/ és kibocsátását /efflux/, illetve a transzlo

kációt vizsgálták. Megállapították, hogy a K-felvétele 

alacsony koncentrációnál /0,1 mmól alatt/ nő, a maximá

lis felvétel elérése után /1 mmól-nál/ csökken, majd 

újból növekszik a külső K-koncentráció növekedésével..

A 2,4-DNP, mely az anyagcsere specifikus gátlószere, a 

К-felvételt befolyásolja, mégpedig az alacsony K-koncent- 

rációnál gátolja a felvételt, 1 mmól-nál nagyobb külső 

K-koncentráció esetében a 2,4-DNP jelenléte hatástalan 

a felvételre.

Az iontranszportot a biológiailag aktiv vegyületek 

közvetve vagy közvetlenül befolyásolhatják. Morrod /1976/ 

szerint a 2,4-D kezelés eredményeként a membrán permea- 

bilitásában következik be károsodás és ilyen körülmé

nyek között tapasztalható az ionefflux fokozódása.

Kennedy és Stewart /1977/ arról számoltak be, hogy a memb-
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ránok fizikai-kémiai tulajdonságainak megváltozásával 

magyarázható, hogy a gyökér viz- és К-felvétele 2,4-D 

kezelés hatására gátlódik.

Nagyon magas koncentrációban a növényi növekedésszabá

lyozók is kiválthatják a plazmamembránok dezorganizá- 

lódását, melyet Wain és Smith /1976/ illetve Price /1976/ 

is tapasztalt.

A 2,4-D és az MCPA széleskörben elterjedt auxin- 

hatásu herbicidek, pl. kukorica, len esetében csökkentik 

a fotoszintézist, a kloroplasztok fotokémiai aktivitá

sát és a klorofill-protein-lipid komplex stabilitását 

/Mécs 1973/. Feltételezi, hogy ezenfelül gátolják az 

elektronok transzportját, szétkapcsolják a nem ciklikus 

fotofoszforilációt, fokozzák a légzést és az oxidativ 

enzimek aktivitását.

Moreland et al. /1972/ számoltak be a fotoszinté

zist gátló herbicidekről, közelebbről a 2,6-dinitroani- 

lin tipusu vegyületekról. Megállapították, hogy az ilyen 

tipusu hatóanyagok a spenót és bab növényeknél az elektron- 

transzportra és a foszforilációra is hatással vannak. 

Izolált kloroplasztiszokban és mitokondriumokban a kü

lönböző- dinitroanilin származékok eltérő módon és mérték

ben fejtenek ki gátló hatást. A nitralin hatására tapasz

taltak legerősebb gátlást az elektrontranszportban és

a NADP-re.
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Nemcsak az auxin tipusu herbicideknél, hanem a dinit- 

roanilin és tiokarbamát hatóanyaguak között is találhatók 

olyan vegyületek, melyek a DNS, RNS és a fehérjeszinté

zisben idéznek elő károsodásokat. Chen et al. /1968/ ar

ról számoltak be, ha kakaslábfüvet és rizsnövényeket rao- 

lináttal kezelnek, a növekedésben gátlás tapasztalható, 

illetve az oldható RNS szintben figyelhető meg változás. 

Ennek oka, hogy a növényekben a molinát hatására lecsök

ken a gibberellinsav mennyisége, ami viszont a t-RNS szint 

csökkenését eredményezi.

Nasyrova et al. /1968/ több herbicid hatását vizs

gálva arra a következtetésre jutottak, hogy a herbicidek 

felborítják a növények nitrogén anyagcseréjét. Ugyanakkor 

figyelmet érdemel Jaiswal /1973/ azon megállapitása, hogy 

egyes peszticidek - nyilvánvalóan alacsony koncentráció

nál - kedvezően befolyásolják a cukornád növekedését és 

fejlődését, valamint a nitrogén hasznosítást.

Decliere et al. /1974/ simazin, fenuron, linuron ha

tását vizsgálták búza növények növekedésére, légzésére, 

nitrátreduktáz aktivitására és a nitráttartalomra. Meg

állapították, hogy 1 ppm-nél a herbicidek a légzést és 

a nitrát-felvételt csökkentették, de nem figyelhető meg 

összefüggés az alkalmazott herbicid koncentráció és a 

toxicitás között. Ezzel szemben 0,02 ppm-nél az összes 

herbicid serkentést idézett elő a növekedésben és a lég-
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zésben, sőt a korábbiakkal ellentétben a gyökerek enzim

aktivitásában is, amely annyira fokozódott, hogy annak 

mértéke elérte a 70%-ot.

Pellet és Saghir /1971/ szabadföldi körülmények kö

zött nevelt növényeknél /búza, árpa/ igazolta, hogy 2,4-D 

a növények fehérjetartalmát fokozza, azonban ez a fehérje 

az aminosav összetételét lényegesen nem befolyásolja.

Zsoldos és Haunold /1979/ auxin tipusu herbicid ha

tását vizsgálva azt tapasztalták, Logy még 0,01-0,001 mmól 

,2,4-D-nél is jelentős növekedés zavar figyelhető meg, és 

az ásványi anyagtartalomban forditott hatás érezhető. A 

hajtásnál a P és К tartalom csak lassan, a gyökérnél erő

teljesebben növekedett. Megállapították továbbá, hogy mi

nél kifejezettebb a növekedés gátlás, annál magasabb 

- elsősorban a gyökérnél - a relativ P és К tartalom. A 

hajtásban ezzel szemben az ásványi anyagokban mindig las

sú csökkenés tapasztalható.

Hilton et al. /1963/ szerint, akik az ásványos táp

lálkozás és a herbicidek által előidézett metabolikus 

változás közötti kapcsolat kérdéseivel foglalkoztak,

• megállapították, hogy a 2,4-D búzánál a következő sor

rendben csökentette az ionfelvételt: KkNa>Mg>Ca.
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2. Tápanyagok és a növények közötti kapcsolat

A növények optimális fejlődésének egyik előfeltéte

le, hogy a különböző tápanyagok meghatározott, kiegyen

súlyozott arányban álljanak rendelkezésre /Bussler 1971/. 

Azonban termőterületeink nagy részén a talaj tápanyag- 

készlete általában vagy legalábbis egyes tápanyagok /N, 

P,K/ tekintetében ma már nem tudja fedezni a növények 

tápanyagigényét. Ezért, amennyiben nem gondoskodunk a 

létfontosságú tápanyagok megfelelő utánpótlásáról, un. 

tápanyagstressz hatásokkal kell számolnunk /Zsoldos et

al. 1984/.

Az ásványi anyagok nagy részének a növényanyagcse

rében meghatározott szerepe van, igy az egyes elemek 

funkciójának ismerete elengedhetetlenül szükséges.

2.1. Tápanyagellátottság szerepe a növények fejlődésében

2.1.1. Nitrogén_szerepe

A növény főleg ionos /íTH^ és N0^/ formában veszi fel 

a nitrogént, de szerves N-vegyületek is szolgálhatnak N- 

forrásként. A nitrogén strukturális épitőeleme az amino- 

és nukleinsavaknak, proteinoknak, klorofillnak, több sze

kunder vegyületnek, mint pl. az alkaloidáknak, lényeges 

szerepet játszik a növények életében - alkotóeleme a pro-
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toplazmának, kromoszómáknak, géneknek, ribоszómáknak. 

Részt vess a sejtek enzimreakcióiban, igy aktivan hat 

a növények anyagcserejében.

Burr et al. /1958/ tanulmányozták a jelzett líli^ 

felvételét és eloszlását cukornádban, és megállapítot

ták, hogy a jelzett N előfordulása fiatal levelekben ma

gasabb, addig az idősebb leveleknél lényegesen alacso

nyabb a h-íelvétel.

Ingestad és Lund /1979/ arra*a következtetésre ju- 

'tott, hogy а К befolyásolja a levélfelület növekedését, 

mely által kontrollálja a növekedést és a metabolikus 

aktivitást, a szövetekben tartósan fenntartja a fizioló

giai állapotot.

A növények genetikai készlete is szerepet játszik 

az ásványi elemek felvételében, transzlokációjában, el-

oszlásában. Két búza fajtát hasonlítottak össze /"Anza " és

és megállapították, hogy az

a nitrát-

az иС-44-lll/ N0^ felvételére,

Anzá-nál alacsonyabb a N0^ abszorpciós mértéke, 

reduktáz aktivitási szintje, illetve ennél a genotípus

nál kevesebb a szalmában a fehérje tartalom /Clark 1983/- 

A nitrogén ellátás optimális tartománya a legtöbb 

tápelemmel ellentétben igen szűk, és mivel más elem nem 

helyettesítheti, igy már a korai fejlődési stádiumban fel

léphet a N-hiány. Ennek következtében növekedés gátlás ta

pasztalható, a gyökerek H-hiánynál hosszúra nőnek, ellen-
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tétben a hajtással, mely növekedése csökken, egészében a 

gyökér/hajtás aránya azonban rendszerint nő /Casper 1975/.

A nitrogén mobilis elem, könnyen szállitodó tápanya

gok közé tartozik, igy elégtelen nitrogén ellátáskor az 

idősebb levelekből a fiatal növényi részekhez transzloká- 

lődik /Ingestad és Lund 1979/.Ezért a hiánytünetet elő

ször az idősebb levelek sárgulása jelzi, melyet a proteo- 

lizis révén a kloroplasztok kollapszusa eredményez /Mengel 

és Kirkby 1978/.

Újabb kutatások szerint a növényi szövet felépülési 

és lebontási folyamatait a cytokininek szabályozzák, me

lyek képződését a gyökerekben a növekvő nitrogén-mennyiség 

elósegiti, azaz a nitrogén a növények növekedési hormon

jainak képzésében vagy bioregulátoroknál is irányitó sze

repet játszik, igy befolyásolja a növények anyagcseréjét. 

Ezért elégtelen nitrogén-táplálás esetén a cytokinin szin

tézis csökken, ennek hiánya pedig az öregedést eredménye

zi /Y/agner és Michael 1971/.

2.1.2. Foszfor _sze_repe

2_A legfontosabb foszfát ionok a talajoldatban HPO^

melyek erősen pH-függők.és í^PO^ formában fordulnak elő,

A talaj oldatban a foszfát alacsony koncentrációban talál

ható, azonban a növényi gyökerek ilyen körülmények között
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is képesek a foszfátot felvenni, mely a nitrogénhez ha

sonlóan koncentráció gradiens ellenében történik, aktiv 

folyamat /Mangel és Kirkby 1978/. A gyökérszőröknek el

sődleges szerepet tulajdonítanak a foszfor felvételben, 

melyet gyökérszőrtelenitéssel igazoltak /Bole 1973/.

Hendrix /1967/ vizsgálatai szerint a HgPO^ felvétele
2-nagyobb mérvű, mint a HPO^ . Úgy találta, hogy babnövé

nyek pH 4-nél 10-szer nagyobb mértékben képesek a fosz

fát-felvételre, mint pH 8,7-nél. Hasonló inegfigyelésről 

• számolt be Hai és Laudelout /1966/, akik rizsgyökereknél 

nézték a foszfát-felvételt, és azt tapasztalták, hogy 

pH 5,6-nál van a maximális felvétel mértéke.

A foszfát-felvételt más ionok nem zavarják, de a kü

lönféle ionok hatását megfigyelhetjük a felvétel során. 

Riley és Barber /1971/ közölték, hogy a növények ammonium 

ion ellátottsága a nitrát-ionnál jobban növeli a foszfát

felvételt semleges talaj oldatokból. Az ammonium-ion ad

szorpciója csökkenti a pH-t a rizoszférában és ennek meg

felelően növekedett a talajoldat foszfát-koncentrációja.

Erdei et al. /1983/ őszi búza anyagfelvételének ala

kulását tanulmányozták egész életciklus alatt, és azt ta

pasztalták, hogy a foszfát-felvétel fiatal növényekben 

magas, a bokrosodás és szárba szökkenés alatt vizkulturá- 

ban nevelt növényeknél felgyorsult, és maximális felvételi 

sebesség figyelhető meg. A zászló levél megjelenésekor
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azonban lecsökkent a foszfát-felvétel sebessége. A haj
tásba történő transzport a vegetatív növekedés alatt hir
telen felgyorsult és magas szinten maradt, csak a szem fel- 

töltódése idejére csökkent, ekkor azonban a transzportált 

foszfor túlnyomó többsége közvetlenül a fejlődő szembe i- 

rányult. Ez a folyamat szigorúan hormonális kontroll alatt 

áll /Ray és Choudhuri 1981/.
A foszfor a növényekben mindig a legmagasabb oxidá

ciós fokon van jelen /orto- vagy pirofoszfát/. Ebben a for
mában az élethez nélkülözhetetlen sejtalkotók egyik épí
tőeleme, mint a foszfoproteidek vagy foszfolipidek. Az 

utóbbiak többek között á különféle sejtmembránok alkotóe
lemei, melyek a sejtstruktúrák fenntartásához szükségesek.
A nukleinsav építőelemeiként a foszfát-ion fontos Struk
tur elem, mely irányítja az életfolyamatokat és továbbvi
szi az örökletes ionformációkat.

A N-, P- és К-hiányos szövetekben a szintetizált RNS 

lánc hossza nem egyenletes, melyet elektromikroszkóposan 

figyeltek meg, és megállapították, hogy a molekulák át
írása a templátra kisebb, mint a normális szövetekben /Das 

és Sen 1980/. A foszfor-hiány gátolja többek között a tri- 

karbonsav ciklus lefolyását, és az ugyancsak gátolt fe
hérjeszintézis miatt felhalmozódnak a nem-fehérje tartal

mú nitrogén vegyületek /Bergmann 1979/. A gátolt keményí
tő és cellulóz felépülés feldúsítja a cukrokat, fokozódni^
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fog az antocián szintézis. A P-hiányos növények sejtnedvé- 

Ъеп az antocián előfordulása növényfajoktól függ. Ilecht- 

Buchholtz /1983/ paradicsomban és karfiolban tapasztalta 

az antocián megjelenését.

A növények tápközegében bekövetkező foszfor hiányra 

a szöveteknél a foszfor-koncentráció csökkenése figyelhe

tő meg, amely a növekedésre is hatással van, s végül a szö

vet foszfor higulása eléri a kritikus szintet, amikor is ' 

megszűnik a növekedés és már vizuálisan is láthatók a hiány

tünetek, melyek először az idősebb leveleken jelentkeznek 

/Clarkson és Hanson 1980/.

2.1.3. Kálium_szerepe

A makroelemek közül a kálium az, amely közvetlenül 

nem lép be a szerves anyagcserébe, mégis alapvető funk

ciót lát el a szövetek normális növekedésének fenntartá

sában. Jelentősége van a citoplazma fizikokémiai paramé

tereinek szabályozásában /vizfelvevő és megkötő képesség, 

rugalmasság stb./, a sejt belső tereinek ozmoregulációjá- 

ban, membrán jelenségek kialakulásában. Egyik meghatározó 

komponense a sejtdifferenciálódásnak és a növényi test 

szerveződésének /Mengel 1976, Lüttge és Higinbotham 1979/.

A gyökér К-felvétele aktiv folyamat /Ansari és Bow

ling 1972/, a növényekben könnyen transzportálódik első-
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sorban az aktiv anyagcseréjü levelekbe és merisztématikus 

szövetekbe, ezért a fiatal szervekben /gyökér, levél/ 

nagyobb K-koncentrációt találunk, mint az idősebbekben 

/Zsoldos 1981/.

A felvehető К szint és a talajlevegőzöttség közötti 
kapcsolat összefüggésbe hozható a növénynek a talaj 02 

tartalma által befolyásolt К hasznosításával. így pl. a 

dohány К-felvétele nagymértékben csökken 10% alatti 02 

tartalomnál, mig árpa és kukorica К-felvételének nagyobb 

föku csökkenése csak 5% alatti 02 tartalom esetén figyel
hető meg /Sebestyén et al. 1982/.

A К-felvétel mértéke magas a relativ alacsony K- 

koncentrációnál nevelt növényeknél, és az Így felvett К 

felhalmozódik a szövetek sejtjeiben. Az igy kialakult 

magas K-koncentrációk a mezofill sejtekben csökkentik az 

ozmotikus potenciált /Mengel és Kirkby 1978/.
A búza növényekkel végzett vizsgálatok eredményei 

szerint, mig a 3. napon jellegzetes szigmoid alakú K- 

tartalom eloszlás mutatkozik a tápoldat koncentráció
jának függvényében, addig a hajtásnál ez később jelent
kezik. Alacsony К ellátás mellett a hajtás vizkötő és 

megtartó képessége csökken, a növény Na-mal, Ca-mal és 

Mg-raal biztosítja a citoplazma normális működéséhez 

szükséges ionerősséget /Bérezi et al. 1982/. A K-transz- 

lokáció aktiv szabályozására a növény csak alacsony K-
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tartalom esetén képes, magasabb koncentrációkon a К-fel
vétel passziv, megszűnik a transzport-ATPázok kontrollá
ló funkciója /Oláh et al. 1982/.

.A foszfát-felvétel maximális mértékű alacsony K- 

koncentrációnál, és a koncentráció növekedésével a P- 

felvétel és tartalom mértéke csökkeni fog. Az alacsony 

/51-102 pornói/ K-koncentrációnál a növényeken láthatók 

a К-hiányos szimptómák és a termés is nagymértékben cs.ök- ' 
ken ekkor /Pageria 1983/*

Túl alacsony K-koncentráció. esetén csökken a szövet- 

felépitő enzimreakciók reakciósebessége és emelkedik a 

magas molekula-számu szubsztanciákat felépítő hidrolázok 

aktivitása, feldúsulnak az alacsony molekulaszámu C és 

N vegyületek.
Elégtelen К-ellátás esetén a foszforiláció gátlódik, 

a légzés azonban gyakran fokozódik ugyannyira, hogy a 

szénhidrát bomlás következtében energiaveszteség kelet
kezik, amit már nem tud kompenzálni a lehetséges ATP 

szintézis /Mengel 1976/.
A К-hiány tünete elsősorban idősebb leveleknél fi

gyelhető meg, ahol klorozist és szöveti elhalást idéz 

elő, melyek először a levélszéleken jelentkeznek. A nö
vényekre a К-hiány károsan hat, a turgorszabályozásban 

és a sztómamechanizmusban bekövetkező zavarok miatt. Ezek 

a növények fokozatosan érzékennyé válnak a hidegkároso-
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dásra, sóhatásokra /Mengel és Kirkby 1978/. Pissarek 

/1973/ vizsgálatai szerint К-hiány következtében répa 

hajtásnál csökken a kambium növekedése, a xilém és a fia
éra szövetek formája változik, addig a kortikális szövet 
csak kissé fog károsodni. A kloroplasztok szétesését és 

a mitokondrium károsodását is előidézheti a K-hiány.

2.2. Ásványi táplálkozás és a vízellátás kapcsolata

Ismert törvényszertlség, hogy lehet bármennyi táp
anyag is a talajban, ha vizhiány van, a növény a tápa
nyagot nem tudja hasznosítani, a növény vízfelhasználá
sa ugyanakkor a tápanyagellátottság mértékétől függ. A 

viz nem, csupán oldószer, hanem az élettani, biokémiai 
anyagcserefolyamatok közege, a turgornyomás fenntartója„ 

fotoszintézisben a vizbontásból eredő elektronok, pro
tonok, molekuláris oxigén kiinduló anyaga /Debreczeni

1983/.
A növények a gyökér epiblémáján keresztül veszik fel 

a vizet, amely passzív utón /diffúzió, tömegáramlás/ fi
zikai törvények szerint folyik. A vizleadás főleg páro

logtatás /transpiráció/ formájában megy végbe, a légző- 

nyilások /sztómák/ nyitásával és zárásával a növények vé

dekezőszövetei szabályozni tudják a transpirációs víz
vesztést. A sztómasejtek turgorát az anyagcsere folyama-
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tokkal szabályozott К-ellátás, a sztómasejtek К-ion kon

centrációja szignifikánsan befolyásolja /Mengel és Kirkby

1978/.

Metabolikus gátlók alkalmazásakor a sztómák részle

ges zárásával védekezik a növény a viz megtartásért /Jones 

et al. 1972, Mansfield 1976/, ezáltal csökken a transpi- 

ráció /Gale és Hagan 1966/. így pl. búzánál és fehérbab

nál 1 /ig/ml-nél magasabb koncentrációjú diuron, atrazin 

és 2,4-D felhasználásakor csökken a transpiráció mértéke 

• /Shabir Ahmed és Blecther 1980/.

A növények által elpárologtatott viz mennyisége, a 

növekedés során kivont összes tápelem-, valamint a fel

halmozódott szárazanyag mennyiség között összefüggés ta

pasztalható. Kukoricánál és búzánál vizsgálták, hogy mi

nél nagyobb a felhalmozott szárazanyag produktum, annál 

kisebb a transpirációs együttható /Debreczeni 1983/. Bi

zonyított, hogy a N és К felvétele különösen, de a fosz

fát-ionok felvétele sincs a növények tényleges és relativ 

vízfogyasztással egyenes összefüggésben.

A fény-sötét, alacsony és magas páratartalom egyik 

lehetséges támadáspontja a K-transzlokációval kölcsön

hatásban lévő transpirációs vizmozgás lehet /Russel és 

Barber I960/. Búza növényeknél Oláh et al. /1982/ viz- 

transzport mérésekor azt tapasztalták, hogy alacsony
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К-ellátás mellett nevelt növények esetében a viztransz- 

port és a K-transzlokáció szorosan csatolt, ha a trans- 

pirációban változás áll be, az maga után vonja a K-transz- 

port ugyanolyan irányú változását. Mivel a növény víz
háztartásának szabályozásában a sztómáké a fő szerep, 
fényben nagyobb, sötétben kisebb felületet nyújtva a pá
rologtatáshoz /Hess 1979/ gyorsítja, illetve lassítja a 

vizmozgást a növényben. Egyidejűleg a K-transzlokációját 

is befolyásolja a К-mal gyengén ellátott növényeknél. A 

К7ПШ.1 jól ellátott növények esetében a K-transzlokációja 

a transpirációtól függetlenül szabályozódik.
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III. ANYAG ÉS MÓDSZER

1. A kísérleti növények nevelése

A kísérleteket vizkulturában nevelt búza /Triticum 

aestivum L. cv. GK-Szeged/ növényekkel végeztük. A mag
vakat vetés előtt 3 óráig vizben áztattuk, majd Petri- 

csészében 24 óráig 25°C-on előcsiráztattuk. A vetés 250 ml
es főzőpoharakba történt, a kicsirázott magvakat rozsda- 

mentes acélhálóra helyeztük, karikánként egységesen 20- 

20 szem került, amely müanyaggyürüre erósitve vizkultu- 

rás nevelésre alkalmasnak bizonyult.
A növények nevelését az 1. táblázatban foglalt táp- 

oldatokban végeztük, 5, 10 és 15 napos korig. A növények 

üvegházban nőttek, megvilágitás napi ritmusa: 16 óra fény 

és 8 óra sötét, hőmérséklet: 25°C nappali és 20°C éjsza
kai volt. A megvilágitást fénycsövek biztosították 

16 W cm~2 intenzitásban, a relativ páratartalom kb. 60%
volt.

A tápoldatot 3 naponként cseréltük és az utolsó cse
re a kísérletet megelőző 3. napon történt. A transpiráció- 

ból származó vizveszteséget naponként pótoltuk tridesz- 

tillált /TDV/ vizzel, melynek térfogatát minden alkalom
mal lemértük. Ez az adat a transpirációs együttható meg-
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1. táblázat Buzanevelő tápoldatok összetétele

Vegyületek lápoldat típusok 

/mmél/dmV

Teljes N-hiányos P-hiányos К-hiányos

Ca/N03/2

Na2HP04
KH^PO^^

2,0 1,0 2,0

0,5 0,5 0,5
0,5 0,5

KC1 0,50,5 0,5
1,01,0 1,0Mgso4

CaCl2
1,0
2,0 1,0

0,5KNO3

A mikroelemek koncentrációja //ímól/dmVs

10,0 

10,0

Fe-EDTA

h3bo5
0,5MnSO^

0,5ZnSO^
Na2Si03

CuSO,4
/NH4/6Mo?024 

С о G12 

A1C1

0,5
0,1

0,1

0,1

0,13
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adásához szükséges, mely megmutatja, hogy 1 g száraza

nyag produktumhoz mennyi viz elpárologtatása szükséges.

2. Herbicid kezelések

Kísérleteink során a széleskörben alkalmazott hor- 

monbázisu herbicid, a 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav /2,4-D/ 

Na-sóját használtuk, mely koncentrációtól függően 0,5- 

1,0 ml alkoholban oldva került a megfelelő tápoldatba. 

Növekedési vizsgálatoknál 0,01 mmól/dm^ 

cfentráció került felhasználásra, mely koncentráció - hek

tárra átszámítva - kb. megegyezik a gyakorlatban alkal

mazott mennyiséggel.

A herbicid kezelést kétféleképpen alkalmaztuk növe

kedési vizsgálatainkban:

а/ a növényeket kezdettől fogva herbicidet tartalmazó 

tápoldatban neveltük /preemergens kezelés/

Ъ/ a herbicid kezelést az előnevelést követő 3 

napon kezdtük el /posztemergens alkalmazás/.

A rövid időtartamú ionfelvételi vizsgálatoknál /gyö

kérkezelésként/ 0,5 mmól/dm^ 2,4-D koncentrációt használ

tunk, melyet előkisérletek után választottunk ki.

herbicid kon-

в. és 9.• *
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3* Rövid időtartamú /1 órás/ Izotópos vizsgálatok intakt
növényekkel

Ionfelvételi vizsgálatainkat 5, 10 és 15 napos, tel
jes-; N-hiányos, P-hiányoe és К-hiányos tápoldatokban 

veit növényekkel végeztük /Id. 1. táblázat/. Kísérleteink
során kation és anion felvételt néztünk.

86А К nyomonkövetésére Rb izotóp-jelöléses módszert 
alkalmaztunk /Cseh 1979/. A felvételi oldatunk megegye
zett a növénynevelő tápoldattal - K-hiányos oldathoz

. Qí
1 mmól-nyi К -t adtunk -, mely tartalmazta a jelölt RbCl- 

ot 0,74 MBq/dnr* aktivitásban.

A foszfát-felvételt hasonló módon végeztük, ahol a 

P-hiányos oldathoz 1 mmól-nyi foszfátot adtunk, a jelö
lést ^2P izotóppal végeztük, melynek aktivitása szintén 

0,74 MBq/dra5
Az intakt növények gyökereit a felvételi oldatba 

történő helyezés előtt 1 percig tridesztillált vizben 

mostuk, hogy a felületre adszorbeált ionokat ily módon 

eltávolitsuk. A felvétel 25°C-on, 1 óra időtartamig tör
tént, majd a mintákat 3x250 ml desztillált vizben 1 per
cig öblitettük, ezután a gyökereket levágtuk, s végül 
száritás céljából szűrőpapíron 20-25 percig állni hagy
tuk. Ezután aluminium tálkákba helyezve a gyökérmintá

kat, RET Strahlungsmessgerät 20026 tipusu automata szám-

ne-

volt.
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lálókészülék segítségével megmértük a felvett izotóp 

mennyiséget. A mérés után a mintákat szárítószekrényben 

105°C-on sulyállandóságig szárítottuk. A felvett K- és 

foszfát-ion mennyiséget ^imól/g szárazsulyra számítottuk 

ki és az Így kapott eredményeket grafikusan ábrázoltuk.
Az intakt növényekkel végzett kísérletek mellett 

excizált gyökerekkel is megvizsgáltuk az ionfelvétel ala
kulását. így lehetőség volt az excizált gyökerek és az 

intakt növények К-felvételének összehasonlítására, egy
ben bizonyságot kaptunk arra vonatkozóan, hogy az intakt 

növényekkel kapott eredményeink nem térnek el az exci
zált gyökerekétől /3. ábra/.

Hasonló módon végeztünk összehasonlítást a hagyo
mányos - К-felvételnél: 1 mmól/dm^ KC1 +0,5 mmól/dm^ 

CaClg - felvételi rendszer és a tápoldatos felvételi 
rendszer között, melynek eredményeit a 4. ábra mutatja 

be.

4. Növekedés és szárazanyag-tartalom meghatározása

A növényeket az 1. pontban leírtak szerint neveltük. 

A herbicidhatás tanulmányozása 0,01 mmól/dm/ 2,4-D kon
centráció mellett történt, preemergens illetve az eló-

6. és 9. naptól kezdődően. Minden 

életkorhoz kontroll növényeket is beállítottunk, hogy a
nevelést követő 3 • 9
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I I Excizólt gyökér 

I'//Л Intakt növény

Teljes
tápoldat

N -hiányos Ca SO^

80->>
V/

W,
1Л
M
о 1I-о

%N
<Л i60- icn iöe iI3- iШ 8 УЛI40--QJ>
QJ

I+

20-! /

É
/

///m/
Ai 32v>

3. ábra Excizált gyökerek és intakt növények ^-felvé

telének összehasonlítása teljes /Т/, N-hiányos 

és CaSO^-os tápoldatokban. A felvételi oldat 

megegyezett a növényneveló tápoldattal.

\
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I—I Tápoldat 

Ш Felvételi oldat

Teljes
tápoldat

N-hiányos CaS04
&■

-Э
Я 80-a

-o
Nin

^71 f
-O
E 60-
3.

9Л/■QJ

-0» i>
f40- ii+ I* iI mI1 í i20- si II1i

4. ábra К-ion felvételének összehasonlitása teljes táp- 

oldatban, N-hiányos és 0,5 mmól/dm? CaS0^-os 

tápoldatokban nevelt búza növényeknél, ahol a 

tápoldat megegyezett a növénynevelő tápoldattal, 

a felvételi oldat: 1 mmól/dm^ KC1 +0,5 mmól/dra^

CaCl 2*
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herbicidhatást értékelhessük*

Feldolgozás előtt a növényekről fénykép felvétele
ket készítettünk, melyeket az eredmények ismertetésénél 
mutatunk be. Feldolgozáskor először lemértük a gyökerek 

és hajtások hosszát, majd a gyökereket a hajtásoktól kü
lönválasztottuk. A friss-súly mérése után a növényi ré 

ezeket Petri-csészébe helyeztük, és szárítószekrényben 

105°C-on sulyállandóságig szárítottuk. Az eredményeket 
mg friss- és szárazsuly/20 db növény egységben adtuk meg.

*

5* Az elemtartalmak meghatározása

5.1. A mint ák_előké szitásé,:_kén_s ava_s ronc£olá_s

A kiszárított növényi mintákat elektromos kávéőr
lővel apróra daráltuk. A porított anyagból 100 mg-ot 
Кjeldahl-lombikba mértük, majd 2,5 ml tömény kénsavat 
és vegyi fülke alatt 5 ml hidrogén-peroxidot adtunk hoz
zá. A lombikokat 3 órán át melegítettük, ha ennyi idő 

alatt az oldat nem szintelenedett el, akkor szükség sze-
ч

rint újabb HgOg-ot adtunk a mintákhoz és mindaddig for
raltuk, raig az oldat el nem szintelenedett. A lombikban 

maradt kb. 2,5 ml színtelen oldatot szobahőmérsékleten 

hagytuk kihűlni, majd 25 ml-re feltöltöttük tridesztil- 

lált vizzel és a roncsolt mintákat Pákard üvegekben tá
roltuk. Az igy kapott kb. 10%-os kénsavas oldat szolgált

.

I
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a különböző elemanalizis módszerek törzsoldataként.

5 • 2 • Kálium_m£ghatározá_s

A К-tartalmat atomemissziós módszerrel határoztuk 

meg ASS-l-N atomabszorpciós spektrofotométeren. A 10%- 

os kénsavas törzsoldatból közvetlenül határoztuk meg az 

elemtartalmat, amikor is a mintáinkat lángban porlasz- 

tottuk. Kalibrációs görbe segitségével határoztuk meg a 

mért ionkoncentrációkat, és számítottuk ki az adott ion 

valódi, növényben levő koncentrációját.

5.3. Foszfor meghatározás

A foszfor meghatározása spektrofotometrikusan tör
tént, módositott Fiske-Subbarow módszerrel Linderaan /1958/ 

szerint. 200 pl kénsavas mintaoldatot 4,8 ml tridesztil- 

lált vizzel 5 ml-re higitottunk, majd 3 ml ammóniummolib- 

denátot és 2 ml ónkloridot adtunk a kémcsövekbe, vala
mint 5 ml 0,02 mmól KHgPO^-ot standard oldatként szintén 

elkészítettünk. Szobahőmérsékleten 40 percig állni hagy
tuk, majd a foszfor mennyiségét 723 nm-en mért extinciók- 

ból kiszámítottuk a higitási arányokat figyelembe véve.
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5.4. Nitrogén_meghatározáj3

Az össznitrogén meghatározását kénsavas-HgOg-os 

roncsolásból Nessler-reagenssel végeztük. A Nessler- 

reagens kálium-/tetrajodo-merkurát/Il// lúgos oldatta, 

amelyből ammónia /ill. nitrogén/ hatására Hg/II/-oxid- 

ammónia-jodid keletkezik. A kénsavas roncsolmányból 
100 /il-t kivettünk és 3,4 ml TDV-el higitottuk. 3 ml 
Nessler-reagens hozzáadása és 30 perces állás után 

420 nm-en fotoraetráltuk. Minden méréshez az 1,5 mgN/ml 
koncentrációjú N-standardból lOx - 20x - 50x - lOOx hí
gításokat készítettünk és vakpróbával együtt mértük.

A növényi minták elemtartalmát mmól/g illetve 

}лmól/g szárazanyag egységben adtuk meg.

6. Kísérletek reprodukálhatósága és statisztikai hibája

A kísérleteket legalább három független ismétlés
ben végeztük el, ahol hasonló eredményeket kaptunk. A 

legnagyobb eltérés nem haladta meg a + 10%-ot, kivéve 

a foszfát-felvételt, mely kevésbé érzékeny módszer. Eb
ben az esetben - 25-30% volt az eltérés az egyes kísér
letek között.

A hossznövekedés vizsgálatoknál és sulyméréseknél 

a közepes standard deviációk /SD/ a következők voltak: 

hossznövekedésnél: ~ 1,5 cm, súlyadatoknál: - 10 mg.
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86Az. 1 órás К/ Rb/ felvétel esetében átlagosan: 

- 8% /^unól/g egységben/.
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IV. EREDMÉNYEK ISMERTETÉSE

1. Tápelemhiányos növények ionfelvételének és elemtar

talmának alakulása 2,4-D kezeléskor

Az 5. ábrán nyomon követhetjük a tápelemhiány és a 

2,4-D kezelés együttes hatásának alakulását 5, 10 és 15 

napos búza növények К-felvételére. Megfigyelhető, hogy az 

egyes hiányok jelentősen befolyásolják a К-felvételt, a 

herbicid kezelés pedig minden esetben gátolta az ionfel

vételt. Szembetűnő a N-hiányos növények igen alacsony K- 

felvétele, melyet a 2,4-D még tovább csökkent. Ennél a 

kezelésnél az életkortól függetlenül minden esetben közel 

5096-os a herbicid gátló hatása. A teljes tápoldatos és a 

P-hiányos növényeknél az életkor függvényében vizsgálva 

a felvételt, hasonló tendenciát tapasztalhatunk. Azonban 

a 2,4-D kezelésre a P-hiányos növények érzékenyebben vi

selkednek, mig 5 napos korban közel 7096-os és 10 napos 

növénynél 4096-os, addig a 15 napos koruaknál 2596-os a her

bicid gátlás mértéke. Ezzel szemben a kontroll növényeknél 

csak 5 napos korban figyelhető meg erőteljesebb gátlás.

A К-hiányosan nevelt növények К-felvétele igen magas, a 

herbicid kárositó hatása alig érezhető, csupán 2096 körül 

van, kivéve az 5 napos növényeket.

U
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Teljes tápoldat P-hiányosN - hiányos 133 K-hiányos
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A növények életkora

■v

5* ábra Tápanyagstressz és 2,4-D együttes hatása 5, 10 és 

15 napos búza növények K+-felvételére. A felvé
teli oldat azonos a növénynevelő tápoldattal 
/Id. 1. táblázat/, kivéve a К-hiányos oldatot,
melyhez 1 mmól/dm^ KCl-ot adtunk. A 2,4-D-t a

•2
felvételi oldat 0,5 mmól/dmr koncentrációban 

tartalmazta.

/
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A К-tartalom alakulását tápelemhiányos növényeknél 

2,4-D kezelés hatására a 6. ábra szemlélteti. Jól látha

tó, hogy a F-hiányosan nevelt növényeknél az életkortól 

függetlenül igen magas a К-tartalom, melyet a herbicid 

kezelés csak kis mértékben csökkent. A további kezelések

nél szembetűnő, hogy az 5 napos növények К-tartalma elég 

magas, azonban az életkor előrehaladtával csökken.

Teljes tápoldat P - hiányos К -hiányosN -hiányos
40-

dl Kontroll
CZ3 0,5 mmál/dm 2,4-D

-3
1Л -

1о
-о зо-

in

1
-о
E
я.
“ 20-
E ■*»

О 'о

о
п

I* 10- ' т
1 I

и -J
5 10 15 пор5 10 15

A növények életkora
5 10 15 5 10 15

6. ábra А К-tartalom alakulása tápelemhiányos növények 

gyökereinél 2,4-D kezelés hatására.
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A herbicid kezelés és a P-hiány együttesen toxikus 

hatással van a К-tartalom alakulására, mely esetben a 

gátlás megközelíti a 60%-ot, a többi kezelésnél ezt nem 

tapasztaljuk» Egyben ezek a tartalom, adatok alátámaszt
ják a К-felvételnél kapott eredményeinket is.

A foszfát-ion felvételét az előbbiekhez hasonló fel
tételek mellett a 7. ábra szemlélteti! Megállapíthatjuk, 

hogy a К-hiányos növényeknél jelentősen nő a foszfát

felvétel, de egyben ennél a kezelésnél legerősebb a 2,4-D 

gátló hatása a felvételre, mely eléri a 60%-ot. Érdemes 

megfigyelni, hogy a teljes tápoldatban nevelt növények

hez képest a N- és P-hiány nincs hatással a foszfát-ion 

felvételre. Az életkortól függetlenül ezeknél a kezelé
seknél a 2,4-D közel azonos mértékű, 20-30%-os gátlást 

idéz elő.
A foszfor-tartalom alakulásában ebben az esetben is 

megfigyelhető kismértékű kölcsönösség az influx eredmé

nyekkel, de közel sem olyan egyértelmű, mint azt a ká
liumnál láthattuk. A foszfát-felvétellel ellentétben a 

N-, P- és К-hiánynak illetve az életkornak is fontos 

szerepe van a foszfor-tartalom alakulására. A herbicid 

jelenléte az életkortól és tápelemhiánytól függetlenül 

alig fejt ki gátló hatást a tartalomra, ez csupán 10-15% 

a kontroll növényekhez képest.
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7. ábra Búza növények foszfát-ion felvételének alakulása 

tápelemhiány és 2,4-D kezelés hatására, A felvé

teli oldat azonos a növénynevelő tápoldattal /ld. 

1. táblázat/. A P-hiányos növények felvételi ol

datához 0,5 ramól/dm^ KH2P0^- és NagHPO^-ot adtunk.
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8. ábra A tápanyagstressz és a 2,4-D kezelés hatása 5„ 

10 és 15 napos búza növények foszfor-tartalom 

alakulására.

2. Tápelemhiány és a 2,4-D kezelés hatása különböző korú

búza növények növekedésére

A tápelemhiányos /R,P,K/ növények herbicid kezelését 

közvetlenül vetéskor, illetve az előnevelést követő 3 

és 9. napon kezdtük el. A 9. ábrán az igy nevelt teljes 

tápoldatos növényeket láthatjuk.

6.• f
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9. ábra 14 napos teljes tápoldatban nevelt búza növények 

növekedésének alakulása különböző korban alkalma
zott 2,.4-D kezelés hatására. Kezelések balról jobb
ra: 1« kontroll, 2» preemergens, 5« 3. naptól,
4» 6. naptól, 5» 9. naptól kezdett 0,01 mmól/dm^ 

koncentrációjú 2,4-D.

A preemergensen alkalmazott 0,01 mmól/dm5 koncentrá
ciójú 2,4-D mind a gyökér, mind a hajtás fejlődésében drasz
tikus károsodásokat idézett elő. A gyökér képződés a her— 

bicid hatására nem indul meg, a túlzott mértékű sejtosztó
dás eredményeként csupán gyökér "csonkok" alakulnak ki. A 

3. naptól kezdett herbicid kezelés hatására a gyökér hossz-
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növekedése leállt, erőteljes gyökérvastagodás és sárgás 

elszíneződés tapasztalható. Az oldalgyökér fejlődésé ugyan 

elkezdődik, de a herbicides oldattal történő érintkezés

kor a további fejlődés, növekedés gátlódik. Ennek követ

keztében a gyökér felszinen jellegzetes dudorok /torzulá

sok/ alakulnak ki és egyidejűleg fokozott szőrözöttség 

látható az egész gyökéren /10,11. ábra/.

10. ábra A 2,4-D kezelés hatása teljes tápoldatban nevelt 

növények gyökerére. Kezelések balról jobbra: 1= 

kezeletlen /kontroll/, 2= 5. napon, 3= 6. napon, 

4= 9. napon alkalmazott 0,01 mraól/dm^ koncentrá

ciójú 2,4-D.
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11. ábra 14 napos búza gyökér torzulása a 3. napon kez
dett. 0,01 mmól/dm^ koncentrációjú 2,4-D kezelés 

hatására.

A 6. naptól alkalmazott herbicid kezelés a növények
nél már nem okoz erőteljes károsodást, mely abban nyilvá
nul meg, hogy a gyökerek hosszirányú növekedése és az ol
dalgyökér képződés egyenletesebbé válik. Az életkor előre
haladtával, a 9. naptól kezelt növények egy olyan fejlett
ségi állapotot érnek el, amikor a 2,4-D ebben a koncentrá
cióban már nem okoz fejlődésbeli károsodást.

Figyelmet érdemel a 12. ábrán látható felvétel, ahol 
К-hiányos növényeknél a 3. naptól kezdett 2,4-D kezelés

i-'
&

r
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12. ábra 14 napos К-hiányos búza növények növekedésé- 

nek alakulása a 3. naptól kezdett herbicid 

kezelés hatására.

hatását mutatjuk be. Ezeknél a növényeknél már szabad

szemmel is látható, hogy a torz oldalgyökér kezdemények 

igen sűrűn helyezkednek el a gyökér felületen. Szövet

tani vizsgálat alátámasztotta, hogy ezek a torz képződ- 

mények ^oldalgyökér kezdemények, melyek normális körül

mények között kifejlődnének. A 2,4-D a gyökérfelszinen
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13. ábra Gyökércsucs károsodása 14 napos К-hiányos bu-
*2

a 3. naptól alkalmazott 0,01 mmól/dnr 

koncentrációjú 2,4-D kezelés hatására.

zánál

a rizodermisz dezorganizációját, sőt még az elsődleges 

kéregparenchima sejtjeinek károsodását is okozza. Az ol

dalgyökér képződés az általánostól eltérően a gyökérsző

rös, felszivó zónában indul meg, ahol ezek a kezdemények 

szeriális sort alkotva, egymással érintkezve helyezkednek 

el. Ezen túlmenően eddig nem tapasztalt szőrözöttség ala

kul ki a gyökér csucsi részén, mely más tápelemhiányos

r
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növényeknél nem figyelhető meg a 2,4-3) kezelés hatására 

/13. ábra/.

Az 1-2 leveles állapotban levő búza növények hajtá
sát is jelentősen károsítja a herbicid kezelés.

A tápelemhiány és a herbicid együttesen kifejtett 

hatása a P- és К-hiányosan nevelt növényeknél a legjel
lemzőbb. A P-hiány és a 2,4-D még a 9. napon alkalmazott 

kezelés során is károsan befolyásolja a hajtás növekedé
sét. Megállapíthatjuk, hogy a tápelem, jelen esetben a 

foszfor-hiánya fokozza a 2,4-D toxikus hatását, mely a 

kontroll illetve a N-hiányos növényeknél nem tapasztal
ható /14,15. ábra/.

A növekedés során kapott eredményeink alapján meg
állapítható, hogy a fiatalabb /3-4 napos/ növényeknél a 

tápanyagstressz tünetei még nem láthatók, ugyanakkor a 

2,4-D kezelések ebben a korban mutatkoznak a legkárosabb
nak. A gyökér herbicidérzékenysége a növény öregedésével 

mérséklődik, majd gyakorlatilag megszűnik. Ezzel egyidejű
leg azonban a jellegzetes hiánytünetek kezdenek megjelen
ni a növényeken. így pl. a К-hiányos növényeknél, mely 

a 6-7. naptól kezdve látható és ezt a 2,4<-D kezelés fo
kozza.
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14. ábra A 9. naptól alkalmazott 2,4-D kezelés hatása 

tápelemhiányos búza növények növekedésére. Ke

zelések balról jobbra: 1» kontroll /teljes tápol

dat/ , 2e N-hiányos, 3=* P-hiányos, 4« K-hiányos 

14 napos növények.
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15. ábra Kezeletlen, tápelemhlányos búza növények növe

kedése. Kezelések balról Jobbra: 1« teljes táp
oldatos, 2« N-hiányos, 3* P-hiányos, 4» K-hiá- 

nyos 14 napos növények.
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3. Tápelemhlányos búza növényeknél a friss- és szárazsuly
alakulása 2.4-P kezeléskor

A 16. és 17. ábrán a friss-súly alakulását mutatjuk 

be kezeletlen növényeknél és különböző korban kezdett 2,4-D 

kezelések hatására.
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9-14 nap6-143-140-14
A növények életkora itt. о herbicid kezelés időtartama

9 1463

16. ábra Búza növények gyökér friss-súlyának alakulása 

2,4-D kezeléskor. Az üres jelek a kontroll, a 

satírozott jelek a 2,4-D kezelést mutatják. 

/ДА teljes tápoldat, O* N-hiányos, P* 

P-hiányos, VT К-hiányos növények/.■\
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A fiatal /3 napos/ kontroll növények gyökereinél a 

friss-súlyban nincs különbség az egyes tápelemhiányos nö

vények között, ezzel szemben a 3. naptól alkalmazott her- 

bicid kezelés hatására a 14. napra a К-hiányos növények

nél kedvező súlyviszonyt tapasztaltunk, vagyis ezek a nö

vények bizonyultak legkevésbé érzékenynek a 2,4-D keze

lésre. Ez azonban megtévesztő, mivel a növekedésnél már 

említettük, hogy ennél a kezelésnél erőteljes gyökérvas

tagodás /torzulás/ figyelhető meg, és ez eredményezheti 

a súlytöbbletet. Ha csupán a hossznövekedést tekintjük, 

akkor egyértelműen bizonyított a feltételezésünk /18,19. 

ábra/.

A 6 napos N-hiányos növényeknél a gyökér friss-sú

lya kedvezőbbé válik a többi tápelemhiányhoz viszonyít

va, mely az életkorral egyre kifejezettebb lesz. A her- 

bicid kezelés ugyan gátolja ezt a hatást, ha azonban a 

hossznövekedést nézzük, akkor nem tapasztalható a 2,4-D 

ilyen irányú gátlása.

A kontroll növények hajtásánál az egyes tápelemhiá- 

nyok okozta friss-súlybeli különbségek az életkorral egy

re kifejezettebbé válnak. A herbicid kezelés minden eset

ben csökkentette a friss-súly értékeket, csupán a 9. nap

tól alkalmazott 2,4-D kezelés esetében tapasztalható, 

hogy a kezelt növények friss-súly adatai megközelítik a
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kontroll növények súlyadatait a 14. napra. Ugyanezt fi

gyelhetjük meg a hajtás hossznövekedésnél kapott ered

ményekből is.
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1Лcи- 2-

9-14 nap6-U3-U0-14
A növények életkora ill. a herbicid kezelés időtartama

1493 6

17. ábra Búza növények hajtás friss-súlyának alakulá

sa 2,4-D kezeléskor. Jelölések megegyeznek a 

16. ábránál közöltekkel.
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18. ábra Hossznövekedés változása 2,4-D kezeléskor búza 

növény gyökereknél. A jelölések megegyeznek a 

16. ábránál közöltekkel.

/
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19. ábra Hossznövekedés alakulása 2,4-D kezeléskor búza 

hajtásánál. A jelölések megegyeznek a 16. áb

ránál közöltekkel.
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A 20. és 21. ábrák a búza növények szárazsuly eredmé

nyeit mutatják be. A kezeletlen N-hiányos növényeknél szin

tén tapasztalható 6 napos kortól a gyökér szárazsulyának 

kedvező alakulása, melyet csak a 9. naptól kezdett 2,4-D 

kezelés nem befolyásol károsan. A3, és 6. naptól alkalma

zott herbicid kezelésre a P-hiányos növények igen érzéke

nyen reagálnak, mely hatás a friss-súly adatoknál nem volt 

ilyen egyértelmű.
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Búza növények szárazsulyának változása 2,4-D 

kezelés hatására. A jelölések megegyeznek a 16. 

ábránál közöltekkel.

20. ábra
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21. ábra Búza növények hajtás szárazsulyának alakulá

sa 2,4-D kezeléskor. A jelölések megegyeznek 

a 16. ábránál közöltekkel.

A hajtás szárazsuly adatai hasonlóan alakultak a 

friss-súlynál és a hossznövekedésnél kapott eredmények

hez. A tápelemhiány okozta szárazsulybeli különbségek 

nem olyan élesek, mint a friss-súlynál. A P-hiányos nö

vények hajtásánál is megfigyelhető a herbiciddel szembe

ni érzékenység a korai, preeraergens és a 3. naptól alkal

mazott kezelések hatására, hasonlóan mint azt a gyökér

nél is tapasztaltuk.
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4. A transpiráció változása 2,4-D kezelés hatására táp-

elemhiányos búza növényeknél

>4

о
Na

-a 
tn

&
E

-9
-S
s-
g
>n

*>•o

=0s
1
-9
-S
-b
&c
о

6-14 9 -Knap0-14
ill a herbicid kezelés időtartama

3-14146 9
Д növények életkora

22. ábra A transpirációs együttható, illetve az össz- 

transpiráció alakulása különböző korban kez

dett 2,4-D kezelések hatására. A jelölések 

megegyeznek a 16. ábránál közéltekkel.

A 22. ábra a transpirációs együttható és az össz- 

transpiráció alakulását szemlélteti. A transpiráció mér

tékének kifejezésére szolgál a transpirációs együttható,
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mely arra vonatkozik, hogy 1 g szárazanyag produktum

hoz mennyi viz elpárologtatása szükséges. A kettős áb

rázolásra azért volt szükség, mert a transpirációs 

együttható és az összes szárazanyag között szoros, de 

fordított összefüggés figyelhető me.g, igy a kapott ered

mények nem fedik a valós értékeket. Mindkét formában 

történt ábrázolásnál tapasztalható, hogy mind a kezelet

len, mind a kezelt növények esetében a N- és K-hiány 

igen alacsony transpirációt eredményez. Mivel a növé- 

' nyék hajtás felülete nagymértékben megszabja az elpáro

logtatott viz mennyiségét, igy ezeknél a kísérleteknél 

érthető a kapott eredmény. Ugyanis a 14. napra a hajtá

soknál legkifejezettebben e két elem hiánytünetei je

lentkeznek. Azt is tapasztalhatjuk, hogy a teljes táp

oldatban és a P-hiányosan nevelt növényeknél a transpi- 

ráció szorosan, egymáshoz közeli értékeket mutat, és a 

2,4-D kezelés is csak arányosan csökkenti a transpirációt.

5. A kálium- és foszfor-tartalom alakulása tápelemhiányos

növényeknél 2,4-D kezelés hatására

Az eredmények értékelése előtt szeretnénk bemutat- 

szemek ásványianyag-tartalmát, mely a 2. C
ni a kiinduló, 

táblázatban látható.
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2. táblázat Búza vetőmag elemösszetétele /Bérezi et al. 

1982 nyomán/.

Vetőmag elemösszetétele 

/^ól/g szárazsuly/

К 130

N 1430

P 55,2

Na 150

Ca 8,12

Mg 40,5

A 23. és 24. ábrán búza csiranövények: K-tartalom 

változását láthatjuk a herbicid kezelés hatására. Megfi

gyelhető, hogy a kontroll növények gyökerénél a 3 napos 

korban magas a К-tartalom, melyre a 2,4-D kezelés káro

san hat, és kb. 40-50%-kal csökkenti a mennyiségét. A 6. 

napra a kontroll növényekhez képest azonban megnő а К 

mennyisége a 2,4-D hatására és csak a 9. naptól alkal

mazott kezeléskor kezd újból csökkeni, de még igy is ma

gasabb értéket mutat a kontroll, 14 napos növényekhez 

képest.
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23. ábra Búza csiranövények K-tartalom változása gyö

kérnél 2,4-D kezeléskor. A jelölések megegyez

nek a 16. ábránál közéltekkel.

A К-hiányosan nevelt növények esetében az életkor 

növekedésével fokozatosan csökken a К-tartalom is, mely 

az endospermium kiürülésével magyarázható, de a 2,4-D 

ezt a csökkenést lassitja.

A hajtásnál élesen elkülönül a К-hiányos növények 

К-tartalma, mely érthetően igen alacsony. Ugyanakkor a 

többi tápelemhiányos növény esetében közel azonos. A her-
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24. ábra Búza csiranövények К-tartalom változása haj

tásnál 2,4-D kezelés hatására. A jelölések 

megegyeznek a 16. ábránál közöltekkel.

bicid kezelés hatására, hasonlóan mint a gyökérnél, erő

teljesen lecsökken a K-mennyisége, tápelemhiánytól füg

getlenül, és csak az életkor előrehaladtával kezd ez a 

gátló hatás csökkeni. A 9. naptól alkalmazott 2,4-D keze

lés esetén már eléri a 14. napra a kontroll növények ér

tékét.

¥

A foszfor-tartalom /25,26. ábra/ kezdeti magas ér

téke itt is az endospermium készletével magyarázható.
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25. ábra Foszfor-tartalom alakulása búza csiranövények 

gyökerében 2,4-D kezelés hatására. A jelölé

sek megegyeznek a 16. ábránál közöltekkel.

A P-hiányosan nevelt növényeknél, hasonlóan a káliumhoz», 

az életkor függvényében vizsgálva fokozatosan csökken 

a foszfor mennyisége és ezt a hajtásnál a 2,4-D kezelés 

sem befolyásolja. A gyökérnél ez már nem igy alakul, mi

vel a 2,4-D lassitja a foszfor felhasználást. A N- és 

К-hiányos növények gyökerénél nem egyértelmű a foszfor- 

tartalom alakulása, a hajtásnál viszont bizonyos tenden

ciát figyelhetünk meg. Minél később kezdjük a posztemer-
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2-6. ábra Búza csiranövények hajtásának foszfor-tartalma 

2,4-D kezelés hatására. A jelölések megegyez

nek a 16. ábránál közöltökkel.

gens herbicid kezelést, annál kevésbé hat a 2,4-D a fosz

for-tartalom alakulására. Legkedvezőbb a helyzet a K-hiá- 

nyosan nevelt növények esetében, ahol már a 3. napon kez

dett 2,4-D kezelés nem befolyásolja a kontroll növények

hez viszonyítva a foszfor mennyiséget. A későbbi életko

roknál pedig stimuláló hatás tapasztalható.

A N-tartalom változását is megvizsgáltuk, azonban az 

eredmények igen nagy szórása miatt nem vonhatók le követ-
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keztetések a herbicid kezelés hatására. Annyi azonban' 
igy is megállapítható volt, hogy a N-hiányosan nevelt 

növények N-tartalma az életkor függésében fokozatosan 

csökken, melyet a 2,4-D kezelés nem befolyásol.
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V. EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

Az auxin tipusu herbicidek elsősorban levél /poszt- 

emergens/ herbicidekként ismertek, mégis - amint arra a 

bevezetőben is utaltunk - szükségesnek éreztük, hogy gyö
kérre kifejtett hatását ugyancsak tanulmányozzuk. A poszt- 

emergensen alkalmazott hatóanyagoknál ugyanis szintén szá
molni kell azzal, hogy az idetartozó szerek például csa
padékkal a talajba, vagyis a gyökérzónába kerülhetnek.

Az irodalomban számos eredmény található a fenoxi- 

ecetsavak /pl. 2,4-D/ hatásáról kukoricára /Kennedy 1979» 

Kennedy és Stewart 1980/, búzára /Zsoldos et al. 1978/ és 

rizsre /Erdei et al. 1979, Zsoldos és Haunold 1982/. Kö
zös vonás e munkákban, hogy elsősorban környezeti ténye
zők hatását tanulmányozták az egyes vegyületek fitotoxi- 

citására, pontosabban a gyökér ionfelvételére.
Munkánk során eddig kevéssé vizsgált környezeti fak

tor, nevezetesen a tápanyagstressz hatását tanulmányoz
tuk az ionfelvételre, a növekedésre és transpirációra 

2,4-D jelenlétében. Tanulmányaink során azt szerettük 

volna tisztázni, hogy az említett stressz körülmény mi
lyen mértékben befolyásolja a növények toleranciáját a 

2,4-D herbiciddel szemben.
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1» Ionfelvételi vizsgálatok eredményeiből levonható

következtetések

A К-felvételnél kapott eredmények alapján megálla

pítható, hogy a N-hiányosan nevelt növényeknél alacsony,, 

ezzel szemben a К-hiányos növényeknél igen magas a K-fel- 

vétel mértéke /5. ábra/. Ugyanakkor a К-tartalom alaku

lásában fordított hatás figyelhető meg /6. ábra/.

A K-nak a gyökérbe való bejutásával számos szerző 

foglalkozott /Glass 1979, Pettersson és Jensén 1979/, 

így a К-felvétel elsődleges folyamatai eléggé tisztázot

tak. Az intakt növényen belüli К-transzportról azonban 

sokkal kevesebb ismerettel rendelkezünk, csupán az utób

bi évek eredményei adnak elfogadhatóbb magyarázatot.

Az irodalmi utalások alapján az a következtetés 

vonható le, hogy a К-transzport anyagcserefüggő, közvet

len mechanizmussal szabályozódik. Ez abban nyilvánul meg, 

hogy az intracelluláris К-szint és a К-ion felvétele kö

zött negativ Jellegű kapcsolat van /alacsony К szint ma

gas influxot von maga után és forditva/, igy a К-felvé

telt /mechanizmust/ tulajdonképpen egy alloszterikus gát

lás szabályozza /Glass 1976, Jensén és Pettersson 1978/.

Az ionfelvétel alakulásáról tápanyagstressz esetén, 

valamint N-hiány hatására a gyökér növekedésében tapasz

talható változásokról, Zsoldos et al. /1984/ közölnek
■ vr

A
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adatokat. Ilyen körülmények mellett végzett kísérletek

ről és a stresszérzékenység alakulásáról azonban az iro

dalomban nem találhatók adatok, 

behatóbban foglalkoztunk.

Kísérleteink során, főleg a N-hiányosan nevelt nö

vények esetében, feltételezhetően ezzel a mechanizmussal 

állunk szemben. Az adatainkból jól látható, hogy a K-in- 

flux fordított arányban van a K-tartalommal /5,6. ábra/. 

Valószínű, hogy a К-hiányos növények esetében is hasonló 

mechanizmus érvényesül, s ennek az eredménye a magas in

flux és az alacsony K-tartalom.

Az alacsony К-felvételt a N-hiányos növényeknél ma

gyarázhatjuk azzal is, hogy a nitrogén-hiány, mint táp- 

anyagstressz, olyan mértékű membrán károsodást /válto

zásokat/ idéz elő, melynek következtében már szignifikáns 

К veszteség alakul ki, amit a 2,4-D kezelés nyilvánva

lóan még kifejezettebbé tesz. Hasonló esettel találkoz

hatunk Zsoldos /1981/ munkájában, ahol stressz hatá

sára 3-as pH-nál a 2,4-D jelenlétében jelentős mérvű K+- 

leadás /efflux/ történik.

A további tápelemhiányos kezeléseknél szembetűnő, 

hogy az 5 napos növények К-tartalma elég magas. Ez vé- 

gülis nemcsak a növénynevelő tápoldat koncentrációjával, 

hanem az endospermium К-készletével is indokolható.

Bérezi et al. /1982/ meghatározták búza szemben elraktá-

éppen ezért e kérdéssel
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rozott tartalék tápanyagok mennyiségi összetételét, és 

azt találták, hogy а К esetében 130 /nnól/g volt. Vizsgá

lataik során az emlitett szerzők igazolták, hogy a csira

növény ezt az alacsony К-tartalmat viszonylag hamar fel

használja a növekedés során. Ugyancsak az emlitett szer

zők szerint a Na, Mg és Ca ionok csak részben vehetik 

át a К-funkcióját, ezért igen hamar külső forrásból szük

séges biztosítani a fejlődéshez fontos К mennyiséget. A 

К-hiányosan nevelt növények szolgálnak erre bizonyité- 

kul, hiszen a 10 és 15 napos növényeknél már nagyon ala

csony a К-tartalom értéke, ekkorra ugyanis az endosper- 

mium készlete gyakorlatilag kiürül.

A foszfát-felvétel szabályozása sokkal kevésbé is

mert mint a káliumé. Valószinü, hogy felvétel után át

alakulva különböző foszfát készleteket alkot, és csak 

kis része marad ionos formában. A К-felvétellel ellen

tétben a foszfát-felvétel nem kapcsolódik közvetlenül a 

plazmalemmán működő transzport-ATPázhoz /Lin 1979/. En

nek ellenére Lefebvrének és Glassnak /1982/ kísérleteik

ben sikerült kimutatni a visszacsatolásos kapcsolatot a 

foszfát-influx és az anorganikus foszfát intracellulá- 

ris koncentrációja között is.

Vizsgálataink során mi is tapasztaltunk hasonló 

összefüggést a foszfát-felvétel és tartalom között, azon

ban ez közel sem volt annyira kifejezett, mint ahogyan
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azt a К-felvétel esetében megfigyelhettük /7,8. ábra/. 

Jellegzetesen magas volt a foszfát-felvétel a K-hiányo- 

san nevelt növényeknél, mely összhangban van Fageria 

/1983/ eredményeivel. Az említett szerző megállapítása 

szerint maximális felvétel alacsony К-ellátás mellett 

tapasztalható, a koncentráció növekedésével pedig ará
nyosan csökken a foszfor-tartalom és felvétel.

2. A herblcidhatás és ionfelvétel közötti kapcsolat vlzs-
• gálata

Kísérleteink során gyökér kezelésként alkalmazott 

0,5 mmól/dm'5 koncentrációjú 2,4-D mind a К-felvételt, 

mind a foszfát-felvételt gátolta, azonban a gátlás mér
téke tápelerahiánytól illetve az életkortól jelentősen 

függött /5,7. ábra/.
Devlin et al. /1982/ hasonlóan búzánál vizsgálták 

az exogén módon alkalmazott preemergens napropamid her- 

bicid hatását és megállapították, hogy a napropamid a 

N, P és К felvételét erőteljesen gátolja. A gátlás mér
téke közel azonos az esetünkben alkalmazott 2,4-D-hez, 

amikor is a К-felvételnél a N-hiány, P-felvételnél a K- 

hiány esetében okoz kb. 50%-os gátlást a 2,4-D herbfcid 

/5,7. ábra/.
Ha az életkor függvényében vizsgáljuk a 2,4-D ha-
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tását az ionfelvételre, az 5 és 15 napos növények her- 

bicidérzékenysége nagyobb, mint a 10 naposoké. Amig az 

5 napos növényeknél ez magyarázható a fiatal életkorral, 

a fokozottabb /stressz/ érzékenységgel, addig a 15 napos 

növények esetében ez nem indokolt, főleg ha a 10 napos 

növényeket is figyelembe vesszük.'

ra

3. Növekedési vizsgálatok során kapott eredmények érté-

kelése

Az ionfelvételi vizsgálatok mellett néztük a táp- 

éLemhiány növekedésre kifejtett hatását. A különböző táp

elemek erősen befolyásolják a növények nagyságát, morfo

lógiáját, sőt szöveti szerkezetét is /Zsoldos et al.

1984/. Általában a tápelemhiány csökkenti a hajtás nö

vekedését, mig a gyökér növekedésre kis mértékben hat. 

Jól ismert, hogy a N-hiány - vagy optimális alatti ada

golás esetén - a gyökér növekedését, oldalgyökér kép

ződését nagymértékben befolyásolja. A N-hiány hatásá

ra bekövetkező intenziv gyökér növekedést tapasztalt 

Baldwin /1976/ is. Azonban e hatások okairól tudomásunk 

szerint nem közöltek irodalmi adatokat.

Vizsgálataink eredményeként hasonló megállapitást 

tehetünk, ugyanis N-hiányos növényeknél mind a friss-, 

mind a szárazsuly alakulásában tapasztalható volt ez a
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kedvező hatás /16,18,20. áhra/, mely a növekedési anya

gok, és ezenbelül legalábbis részben az IES-oxidáz akti

vitásának megváltozására vezethető vissza. Megállapitást 

nyert ugyanis, hogy bár a hajtás IES-oxidáz aktivitásá

nak változása nem mutat összefüggést a növekedés mérté

kével, a gyökér esetében következetesen negativ korrelá

ció figyelhető meg /Zsoldos et al. 1984/. Sajnos az ide

vonatkozó irodalom meglehetősen szegényes és a kérdés 

lényegében még ma is nyitottnak tekinthető.

A 2,4-D nem csupán a K- és P-felvételben, hanem a 

növekedésben is jelentős gátlást okoz, különösen ha az 

életkor fügbvényéoen vizsgáljuk a herbicid hatását /9. áb

ra/. Az alacsony, 0,01 mmól koncentrációjú 2,4-D-nél is 

már jelentős növekedés zavar figyelhető meg, mely főleg 

a fiatalabb korban alkalmazott kezelések esetén kifeje

zett /10,12. ábra/. Az alacsony gyökér- és hajtás-sulyok

kal ellentétben az ásványi anyagtartalom meglehetősen 

magas, elsősorban a P-, de a К-tartalmat tekintve is /23» 

25. ábra/.

Zsoldos és Haunold /1979/ hasonló eredményt kapott 

búza növényeknél, melyet azzal magyarázta^ hogy az endo- 

spermiumból a tartalék tápelemek szignifikáns mennyisége 

transzportálódott a gyökérhez, ezzel egyidejűleg a gyökér

szövetek abnormálisán fejlődtek, a további hossznöveke

dés ugyanis a 2,4-D kezelés miatt megszűnik.
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Az 1-2 leveles állapotban levő búza növények haj

tását is jelentősen károsítja a herbicid kezelés /9. áb

ra/. Az életkortól függetlenül a növények elvesztik ”tar

tásukat" és oldalirányba megdőlnek. Ez részben a viz- 

/turgeszcencia/ hiánnyal, illetve a 2,4-D kezelés ha

tására a К-tartalomban bekövetkező változással magya

rázható /24. ábra/. A korai kezelések hatására a leve

lek csavarodása is megfigyelhető, mely tipikusan 2,4-D 

hatás. Nyilvánvalóan a szilárdító elemek aránya is ked

vezőtlen lehet ilyen körülmények között. Ezzel kapcso

latban azonban nem végeztünk konkrét vizsgálatokat.

4. Szövettani vizsgálatok értékelése

Nemcsak a tápelemek, hanem a herbicid kezelés is 

hatással van a növények morfológiájára, szöveti szer

kezetére. Ezért fontosnak tartottuk, hogy a növekedési 

vizsgálatok mellett a szöveti elváltozásokat is tanul

mányozzuk.

A К-hiányos növényeknél 3. naptól kezdődő 2,4-D 

kezelés hatása a legkifejezettebb /12,13. ábra/. A szö

veti szerkezetben bekövetkező változások sok hasonló

ságot mutatnak a rizs hidegkezeléskor kialakuló káro

sodásokkal. Ilyen például, hogy a 2,4-D az elsődleges 

kéregparenchimát, a rizodermiszt kárositja, a gyökér

szőrös zónában - hasonlóan mint a hidegstressz hatá—
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•sára - intenziv oldalgyökér, képződés indul meg /Zsol

dos és Gulyás 1979/.

5. A transpiráció jellemzése a kapott eredmények alapján

A gyökér növekedésében létrejövő elváltozások be

folyásolják annak funkcióját, jelen esetben a viz- és 

tápanyagfelvétel zavaraihoz vezetnek. A vizhasznositás 

és tápanyagellátottság kapcsolatáról Shimski /1969/ 

megállapította, hogy bőséges tápanyagellátás esetén a 

növények egységnyi szárazanyag előállításához lényege

sen több vizet használnak fel. Ha ezt elfogadjuk, akkor 

az elégtelen ellátottság esetén nő a vizfogyasztás. Ez 

nincs összefüggésben a kapott eredményeinkkel, hiszen 

mind a nitrogén-hiány, mind a kálium-hiány esetén igen 

alacsony vizfogyasztást tapasztaltunK /22. ábra/.

Ingestad és Lund /1979/ is megállapította, hogy a 

nitrogén befolyásolja a levélfelület növekedését, s mi

vel ez meghatározza a vizfogyasztást, ezen keresztül 

hat a transpiráció alakulására. Nyilvánvalóan a mi ese

tünkben is ezzel magyarázható az alacsony transpirá- 

ciós érték, hiszen ebben a korban mind a nitrogén-, 

mind a kálium-hiány hatására a hajtás növekedése, ezen- 

belül a levélfelület növekedése gátolt. A hiánytünetek 

megjelenése következtében a levél szerkezetében nyil

vánvalóan jelentkező károsodások részben ugyancsak hoz-



- 83 -

zájárulhatnak a csökkent transpiráció kialakulásához.

A növények К-ellátása szintén szabályozza a viz- 

párologtatás mértékét, csökkentve a légzést, mely nem

csak a mezofill sejtek ozmotikus potenciáljától függ, 

de szabályozza a sztóma nyitottságát és zártságát /Bray 

1972/. Mivel a növények K-transzlokációja és a viztransz- 

port között szoros összefüggés van, ezért a K-hiányos 

növényeknél ezzel is magyarázható a transpirációban be

következő csökkenés.

Sok esetben a metabolikus gátlók, növekedési hor

monok és a herbicidek hatással vannak a sztómák nyitott

sági állapotára és ezáltal a transpirációra, melyet az 

emlitett anyagok általában csökkentének /Gale és Hagan 

1966, Oláh 1982/. Kísérleteinkben mi is tapasztaltuk ezt 

a hatást 2,4-D kezeléskor /22. ábra/, melyet Francois 

et al. /1983/ szintén megfigyeltek. A transpiráció csök

kenése valószinüleg a viztranszportban vagy a gyökér 

permeabilitásában bekövetkező változásnak tulajdonít

ható. Ezt azonban úgy is értékelhetjük, hogy a csökkenő 

transpiráció képessé teszi a buzanövényt a jobb száraz- 

ságtürésre, főleg ha a herbicid kezelést fiatal korban, 

azaz csiranövényekkel végezzük el /Shabir Ahmed és 

Flecther 1980/.

A fentiek alapján arra a következtetésre juthatunk, 

hogy akár a tápanyagstresszt, akár a herbicidérzékeny-
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séget vagy mindkettőt együtt vizsgáljuk, jelentősen 

befolyásolják a búza növény növekedését. Az anyagcse

rére és az energiatranszportra gyakorolt hatásukon 

keresztül szabályozzák az ionfelvételt és transzlo

kációt. Ezen túlmenően az életkornak is fontos sze

repe van, hiszen a tápelemhiány és a herbicidérzékeny- 

ség nem feltétlenül ugyanazon korhoz kötötten jelent

kezik. Éppen ezért ezt a körülményt az agrokémiai el

járásokkal kapcsolatos aktuális feladatok /műtrágyá

zás, vegyszeres gyomirtás stb./ megoldásánál ajánla

tos figyelembe venni.
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS

Tápelemhiány és herbicid /2,4-D/ kezelés együttes 

hatását tanulmányoztuk az életkor függvényében a növe

kedésre, szárazanyag-képződésre, ionfelvételre, trans- 

pirációra. Kísérleteinket vizkultúrában, tápelem /N,P,K/ 

hiányos növényeken végeztük, a kisérlet jellegétől füg

gően eltérő /5, 10 és 15 napos/ életkorban. Herbicidha- 

'tás vizsgálataink során pre- és posztemergens /gyökér/
■at

a hormonhatásu 2,4-D-t 0,01 mmól/dnrkezelést alkalmazva,

koncentrációban használtuk.

Fontosabb megállapításokat az alábbiakban foglal

juk össze:

1. Létfonxosságu makroelemek /N,P,K/ hiánya és az elté

rő életkorban alkalmazott 2,4-D kezelés hatására a 

növények növekedése a normálistól eltérően alakul, 

morfológiai elváltozások mellett jellegzetes tünetek

is megfigyelhetők.

2. A 2,4-D kezelés fiatal /3 napos/ korban tipikus tor

zulásokat vált ki a búza csiranövény gyökerében, mely 

sürü oldalgyökér kezdemények megjelenésében, erős szó- 

rözöttségben és a gyökér elszineződésében jut kifeje

zésre, különösen a К-hiányos növényeknél.
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3« A fiatalabb növényeknél a tápanyagstressz tünetei 
még nem figyelhetők meg, ugyanakkor a hormonhatásu 

2,4-D kezelés ebben a korban mutatkozott a legkáro
sabbnak. A gyökér herbicid érzékenysége a növény 

öregedésével mérséklődik, majd gyakorlatilag meg is 

szűnik, mellyel egyidejűleg jellegzetes hiánytüne
tek láthatók a növényeken.

4. A növények által elpárologtatott viz mennyisége és 

a növekedés során felhalmozódott szárazanyag meny- 

nyisége között szoros összefüggés állapítható meg.
A tápelemhiány és a transpirációs /koefficiens/ ér
tékek, illetve az életkor között szintén összefüg
gés tapasztalható, amely legszembetűnőbb a N- és K- 

hiányosan nevelt növények esetében. Az ilyen körül
mények között alkalmazott herbicid kezelés, tehát a 

kettős stressz, tovább csökkenti a transpiráció mér
tékét .

5. A rövid időtartamú ionfelvételi vizsgálatok eredmé
nyei szintén jól mutatják, hogy a tápanyaghiány és 

a 2,4-D jelentősen befolyásolja a tápanyagcserét 

/ásványi táplálkozást/. K+-felvételre a N-hiányos, 

foszfát-felvételre a К-hiányos növények a legérzéke
nyebbek, a 2,4-D toxikus hatása ugyancsak ezeknél a 

legszembetűnőbb. Emlitést érdemel, hogy a tápanyag-
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stressz és 2,4-D kezelés mellett az ionfelvétel ala
kulására jelentősen kihat a növények életkora is.

6. A 2,4-D az egyes szervek ásványi elemtartalmát a táp- 

elemhiánytól függően befolyásolja. A herbicid toxikus 

hatása a К-tartalom alakulását illetően legszembetű
nőbb P-hiányos növényeknél.
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VII. A DOIßOZATBAN ELŐFORDULÓ RÖVIDÍTÉSEK 

ÉS HERBICIDEK JEGYZÉKE

ATPáz adenozin-trifoszfatáz
NADP nikotin-amid-adenin-dinukleotid-foszfát
DNS dezoxiribonukleinsav
RNS ribonukleinsav
2,4-D 2.4- diklór-fenoxi-ecetsav

2.4- dinitrofenol• 2,4-DNP

2,4,5-T 2,4,5-triklór-fenoxi-ecetsav 

2-metil-4-klór-fenoxi-ecetsavMCPA
amitrol 3-amino-l,2,4-triazol

2-klór-4/-etilamino/-6-/izopropilamino/-s-atrazin
triazin

N-etil-N/n-butil/-2,6-dinitro-4-triflór-raetil-benefin :

anilin
tetraklór-tereftálsav-dimetil-észterdacthai

dalapón 2,2,-dikloropropionsav
N-/3,4-diklórfenil/-N *N *-dimetil-karbamid

l,l-dimetil-3-fenil-karbamid
N-/3 >4-diklórfenil/-N *-metoxi-N *-metil-kar-

diuron
fenuron
linuron

bamid
S-etil-N,N-hexametilén-tiokarbamát
3-/p-klórfenil/-l,l-dimetilurea

molinát :

monuron
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: N,N-dietil-2-/l-naf til-oxi/-propion-amid 

: 4-/metilszulfanil/-2,6-dinitro-N,N-di- 

propilanilin

: 4-2.min.o-3,5,6-trikloropikolinsav

: 2-kloro-4,6-di/etilamino/-s-triazin

: N-/3,4-diklór-fenil/-propion-amid

: 2,6-dinitro-N,N-dipropil-4-difl<5r-metil-

anilin

napropamid

nitralin

picloram

simazin

Synpran N

trifluralin
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