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1. BEVEZETÉS

A növény és © fény viszonya az egész biológiánál! 

egyik alapvető kérdése, a fényenergia megkötése, át
alakítása és a szervesanyag felhalmozódása révén,
A fény és a növény kapcsolatát kiemelkedő fontos
sága miatt - a növényélettan, ökológia, funkcioná
lis sejt- és szövettan, genetika, mezőgazdasági 
növénytan bizonyos ágaiban stb, - nagyon alaposan 

és sokoldalúan vizsgálták eddig is, de a jelenségkomp- 

lerum rendkívül szövevényes volta miatt, még számos 

kérdés megoldatlan.
Különösen hiányosak ismereteink az általánosabb 

érvényű fényökológiai törvényszerűségek feltárásában, 

értelmezésében. A megjelenő tudományos munkák nagy 

száma ellenére a fotoszintézis, a fényhatások és a 

fejlődési jelenségek ismerete területén sem sokkal 
jobb a helyzet.

A fény mennyiségi és minőségi változása lényeges 

eltéréseket idéz elő a növények anyagcseréjében, s 

ezáltal - és más morfogenetikai faktorok 

fejlődésükben, sejttani - szövettani felépítésükben.
A fényhatások kutatása a gyakorlati növényter

mesztéssel is szoros kapcsolatban van, ugyanis a 

fitomassza növelésének egyik lehetősége a növények 

fényhasznosltásának, fényigényének megismerése.
A JATE növénytani Tanszék ökológiai kutató 

csoportjának egyik fő kutatási területe*
"A fény és hőmérséklet hatása növények és 

növényállományok szerve3enyag produkciójára".
A fény különböző hatásmódjai közül*
- a fény erősségét /a fényt mint energiaforrást/

révén -

* •
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- a fény-sötét ciklusok hosszát /a fényt 

saint szabályozót/ kívánjuk tanulmányozni,
A probléma komplex megközelítése érdekében 

vizsgáljuk a fény és a hőmérséklet okoztál
a/ morfológiai, szövettani és sejttani válto

zásokat ,
Ъ/ a szervesanyag felhalmozódását, a fotoszin

tézis primer /és szekunder/ termékeinek 

metabolizmusát ,
с/ a kloroplaszt pigment-, és membrán- szerke

zeti változásokat.
A kutatócsoportban 1980 januárjától 1981 októ

beréig dolgoztam. Munkám során elsősorban a rövid 

fény-sötét ciklusok hatására létrejött morfológiai 
és szövettani változásokat tanulmányoztam.

A növények 24 órá3 természetes ciklusban - 

a nappal és az éjszaka hosszától függően - külön
böző megvilágítást kapnak, és ehhez alkalmazkod
nak* А XX, század első felében - Brown és Eecombe 

/1905/, Oarner és Allard /1920, 1927, 1931/,
Emerson és Arnold /1932/ részéről - merült fel 
először a kérdés, hogy a természettől eltérő mes
terséges fény-sötét ciklusok /РЗС/ hogyan hatnak 

a növények növekedésére, a virágzásra és a fotoszin
tézisre.

Egyik fontos tapasztalat - Gamer és áCLard 

/1931/, Gregory és Penrse /1937/ Portsmouth /1937/, 

Bonde /1955/, Ketellaper /1964, 1965/-
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- hogy a különböző PSC-ra a növények eltérően rea
gálnak*

Má3ik lényeges megfigyelés - Brown és Escosnbe /1905/, 

Garner és Allard /1931/ Rabinowitch /1956/» Whittingham 

és Bishop /1961/, Hofstra és mt3* /1969/, Hard /1973/, 

Honáth és mts. /1977, 1973/, Pál /1978/ - hogy a fény- 

energia napi változása nélkül /esetleg csökkenésével 
is!/ az un* optimális féy - sötét periódusokkal je
lentősen emelhető a szárazanyag felhalmozódása.

Harmadik általánosnak látszó eredmény - Garner 

és Allard /1931/, Portsmouth /1937/, Bonde /1955/, 

Ketellaper /1965/, Pollard /1969/, Rajan és mts.
/1971/, MarÓti és mts. /1980/ - hogy fény - sötét 

ciklusok a növényekre /a rövid-, hosszú-, és indif- 

ferens nappalu tulajdonságuktól függetlenül/ egységesen* 

kedvezően, ill. kedvezőtlenül hatnak.
A mesterséges fénykezeléseket három alapvető ti- 

pusra különítjük* 1. azonos intenzitású folytonos 

megvilágítás, 2. fény-fény intenzitás ritmus 3. vál
takozó fény-sötét ciklus.

Mesterséges megvilágításkor gyakran választanak 

a természetes fényviszonyokhoz közeli kb. 1*2, 1*1, 
és 2*1 arányú fény /Р/ és sötét /3/ periódust /Р/.
A flash P - S ciklusokban ez az arány lehet 1*90 is.

A fárty-eötét ciklusokat /PSC/ - a fenti iroda
lomból, valamint Marót! és mts. /1982/, Marót! és 

Pataky /1982/, Maróti /1982/ munkáiból - ismert 

tulajdonságaik, ill. a fényperiódus hossza alapján 

a következő fő típusokba soroljuk*
- Extra rövid PSC, vagy Emerson-Arnold féle 

periódus. Jellemzői* a fény periódusa kb. 0,01-10 sec.
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között változik* a fény fotoszintetikus hasznosulása 

erősen függ a fényintenzitástól, ás 50-100 #-kal is 

jobb lehet, mint folyamatos fényé.
- Indukciós fázisú PSC, vagy Blaokman-Warburg 

féle periódus. Jellemzői* a kb. 10 sec 5 perc fény
szakasz. tfagy hatással van rá a hőmérséklet* a fény 

fotoszintetikus hasznosulása 10-90 $-kal rosszabb 

lehet mint a folyamatos fényé.
- Rövid PSC, vagy rövid ritmusú 

Jellemzői* a fényperiódua /РР/ ho 

6 óra között váltakozik* átmenetet mutat /a száraza
nyag produkciót alapul véve/ a minimális /5-20 perc 

РР/ fénykihasználástól a maximálisig /20 perc -
6 óra PP/* a megVilágitás erőssége nagy hatással 
van rá.

gvilágitáa•
5 perc -

-Rövid-nappalu PSC, vagy rövid-nappalu fotoperió- 

dus. A PP hossza 6-12 óra között váltakozik.
-Kosszu-nappalu PSC, vagy hosszu-nappalu foto- 

periódus. A PP 12-18 óra között változik.
-Extra hosszú PSC. A PP 18 óránál hosszabb.
Az első három PSC-ban a fény elsősorban a 

fotokémiai és sötét reakciókon keresztül szabályoz, 

az utolsó három PSC-ban pedig a fény katalitikus és 

transzport szabályozó szerepe, az endogén ritmus 

kerül előtérbe.
A rövid PSC tartományba eső fény - sötét 

periódusok általában kedvezőtlenek, erősen csök
kentik a növekedést. A kedvezőtlen hatás az 1 

perc felé közeledve fokozódik, és általánossá válik.
A 30-60 perc PSC tartomány még nem minden növényre 

káros, ás a hatás nem csak a fényperiédus hosszától,
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hanem a fény intenzitásától is erősen függ.
Gregory és Pearse /1937/ figyelte meg először, 

hogy a rövid fény-sötét ciklusok hatására a Pelargo
nium zonale sztómái részlegesen bezáródnak. A záró
sejtek közötti rés az 1 perc körüli ritmusban volt 

a legkisebb. A Cucumis sativus zárósejtek légrésénfek 

nagyfokú redukcióját tapasztalta Portsmouth /1937/ is 

az 1 регсез ritmusban. A légrések záródásával párhu
zamosan az 1 perces periódusban a 22 napos uborkák 

szárazaulya negyede, levélterülete pedig a fele a 

12-12 órás ritmusuakénak.
Az 1 perces ritmus "kedvezőtlen" szervesanyag 

produkcióját Gregory és Pearse /1937/ azzal hozták 

kapcsolatba, hogy a zárósejtek légréaei ebben a fény 

- sötét ciklusban minimálisan nyitottak. Ez viszont 

egy átlagot ad, és nem mutatja meg, hogy a fénykezelé- 

sekre az egyes gázcaerenyilások hogyan változnak 

időben.
A rövid ritmusú megvilágítás kedvezőtlen hatáséi 

Gamer és Allard /1931/ vizsgálatai óta többen mege
rősítették, ennek ellenére nincs részletes elemzés 

arról, hogy e ritmus hogyan hat a növények magassá
gára, a levelek számára, területére. Van-e olyan 

általános morfológiai, szövettani hatása a rövid FSC- 

nak, amely a és növényekre egyaránt érvényes?
Valójában a rövid FSC szövettani hatásáról 

- A1-Subái és Horváth /1900/, Karéti és mts. /1980/, 

valamint Al-Subai /1980/ értekezését leszámítva - 

nincs közlés.
Hem ismeretes, hogy az epidermisz-sejt és 

sztómaszám alakulását leiró Zalenazkij szabályt

)
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módositja-e a rövid ritmusú megvilágítás?
Kérdéses az is, hogy a PS periódusok befolyásol

ják-e a növények vistartalmát, illetve hogyan hatnak 

a víztartalom napi /ritmusára/ változására.
Esek a tények és megfontolások vezettek a disz- 

ssertácié célkitűzéséhez* összefüggések feltárása 

a rövid ritmusa kezelés ,és a növényekt
- fejlődése és morfológiája,
- a levél szöveti szerkezete,
- a víztartalom változása,
- a zároséjtek napi mozgása között*

4

i 4

1 !

' • '
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2. irodalmi Attekthtés

A fotoszintézis rendkívül kiterjedt irodalmá
ból a disszertációban felvetett kérdések megválaszolásához 

és kísérleteink során kapott eredmények megfelelő érté
keléséhez elsősorban a fényhatások tanulmányozásával 
foglalkozó munkákat szükséges áttekinteni*

A fény mennyisége és minősége az any ages e rejf olya
satok révén jelentősen befolyásolja a növények külső 

megjelenését, produkcióját, és anatómiai tulajdonsá
gait. A fény mennyiségi hatása megnyilvánulhat a meg
világítási idő hosszán és a megvilágitás erősségén 

keresztül. A megvilágítási időt tekintve.külön kell 
elemezni az un. rövid ritmusú fénykezelésekkel fog
lalkozó irodalmakat, amelyekben 24 órán belül több 

egymást követő fény-sütet periódus okozta változáso
kat ismertetik.

Vizsgálataink során a fény hatóát mennyiségi 
oldalról közelítettük meg, igy a fentiek alapján az 

idézett munkákat a következő felosztás szerint tekint-
jük át.

A növények morfológiai tulajdonságaira, produkció
jukra és a levél anatómiai felépítésére hogyan hats
1. A megvilágitás erőssége
2. A megvilágitási idő hossza
3. A rövid ritmusa megvilágitás»
4. Külön foglaljuk össze a fény és sötét periódusok

nak a sztómák mozgására kifejtett hatásaival fog-
-

lalkozó munkákat.
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1* A megvilágítás erősségének hatásai

A megvilágitás erőssége a legszembetűnőbb mó
don a növekedést befolyásolja.

Általánosan is érvényes Kedar-Hira /1968/ megál
lapítása, mely szerint a szár hossza a megvilágitás- 

erősség növekedésével csökken. A 17000 W/rf intenzi
tású fény nagymértékben csökkenti a kukorica szár
hosszát és törpe habitust eredményez /Warrington 

és mts, 1978/- Ugyanakkor a csökkent energiaszint 

növeli a szárhosszuságot. A természetes megvilágítás 

8 ;»-ara való csökkentésekor a tavaszi árpa száraeg- 

nyulása jelentősen növekszik /Singh, 1978/. Hasonló 

eredményről számol be Lockhart /1961/ bab növényekkel 
végzett kísérletei alapján.

Butler Д963/ szerint 1-10000 Lux közötti megvi
lágítás erős eég gátolja a bab növények internódumainak 

növekedését.
A hossznövekedés mellett azonban a növekedés 

időtartamát és sebességét is befolyásolja a fény 

jelenléte, ill. intenzitása. Fényben nevelt növények
nél hamarabb indul meg az intemódiumok növekedése, 
mint sötétben, azonban a növekedés időtartalma a fény
intenzitással fordítottan arányos, igy nagyobb megvi
lágítás erősségnél a rövidebb ideig tartó növekedés 

kisebb internódiumot eredményez /Thomson és Miller, 

1961/.
A fényintenzitás és a levélszám között nem álla

pítható meg olyan egyértelmű kapcsolat, mint a szár
növekedés esetén. A levélszám alakulásában a faji-, 

sőt fajtareakciók jelentős szerepet játszanak.
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Hussey /1963/ a narancsomnál alacsony /5000 

lux/ intenzitású fénynél kapott nagyobb levelszáaot. 

Ezzel ellentétben az uborka, saláta, spenót levélszá
ma emelkedett a megvilágitáserósség növelésével 
/Newton, 1963? Clavert, 1964; Takács, 1971/.

A Daetylis glomerata levélszámban nem reagált a 

fényerősség változására /Bean, 1964/*
A levél területe a megvilágitáserósség növekedé

sével optimum görbe szerint változik /Bean, 1964; 
Horváth és mts, 1979/. A maximális területű levelek 

általában - a fajra jellemző - kis raegvilágitá3erős- 

ségnél alakulnak ki. Például a paradicsomnál az 5000 

Lux /Hussey, 1963/, egyes paprikafajtáknál pedig 

a 3000 Lux /Horváth és mts., 1979/ intenzitású fény 

bizonyult a legkedvezőbbnek a levélterület szempontjá
ból.

A növények legnagyobb szárazanyag felhalmozódását 
eredményező optimális megvilágitáserósség fajtól füg
gően eltérő.

Általános megfigyelés azonban, hogy a fotoszintézis 

intenzitása ёз ezzel párhuzamosan a szárazanyag produk
ció a megvilágitáserősDég növelésével a fajra jellemző 

un. kompenzációs pontig nő, majd e határérték fölött 

csökken /Priend, 1969; Horváth-Szász, 1965; Kok-Atsut- 

riko, 1975/. ITuembergk /1961/ szerint e pont fényked
velő növényeknél 1000-1600 Lux, árnyékkedvelőknél pedig 

500 Lux körül van.
A legtöbb növény nem igényli a természetes körül

mények közötti maximális fényintenzitást /Nuernbergk, 

1961/, azonban a fénykedvelő kukorica és napraforgó 

produkciója a maximális természetes fényerősség mellett
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a legmagasabb /Horváth, 1965/.
Az optimális megvilágitáserősség megállapítását 

sok tényező neheziti.
A maximális produkciót eredményező megvilágitás- 

erősség különbözik, ha egy levelet, vagy az egész 

növényt vizsgáljuk*
Friend /19б9/ szerint a Orataineae-k egyes levelei

nek fénytelitettsége 20-30000 Lux, mig ezen érteket 

Hesketh /1963/ az egész növényre 50000 Lux-nál álla
pítja meg*

A levelek fotoszintézis-intenzitása a kor függvényé
ben is nagymértékben változik*

Jelentősen befolyásolja a fotoszintézis intenzi
tását a fényabszorbeá • ló levelek vastagsága, szöveti 
felépítése és a szilárdító szövetek mennyisége is 

Alc. Cledon, 1962/.
Magas megvilágitáserősség alkalmazásakor nehéz 

elkülöníteni a fény és a hőmérséklet okozta változá
sokat. Aikin /1974/ a CQg rózsalevelekbe történő beé
pülését vizsgálta különböző megvilágitáserősségnél. 

Szerinte a 35000 Lux fölötti csökkent COg beépülést 

a fellépő vizstressz okozta.
A fotoszintézis intenzitását a hőmérsékleti ha

tások eltérően befolyásolják a és a tipusu 

vényeknél. Gtorge /1974/ vizsgálatai szerint - megha
tározott értékek között - a hőmérséklet emelésével a 

fotoszintézis intenzitása tipusu növényeknél csök
ken, míg a -eseknél növekszik.

Általános megfigyelés, hogy a fényintenzitás 

változása nemcsak az összprodukciét, de a szárazanyag 

szervenkénti megoszlását is befolyásolja.

nö-
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Cline /1966/, Smith /1974/» Mc.Worther-Jordan 

/1976/ adatai szerint a fényintenzitás növelése a 

gyökér, ill. a föld alatti részek szárazanyag fel- 

halmozódásának kedvez.
Hasonló összefüggést tapasztalt Eaglee /1973/ 

Dactylia glomerata-val végzett kísérletei során.
A megvilágítás erősség 48 W/u?-ről 240 W/if-re történő 

emelése erős gyökémövekedést eredményezett, mig a 

levél összes szárazanyagból való részesedése csökkent.
Árnyékolás hatására Kudrjavstev /1974/ is a gyö

kérnél tapasztalta a legnagyobb mértékű súlycsökke
nést.

A fényintenzitásnak a levél anatómiai felépítésé
re gyakorolt hatását Sennyikov /1953/ nagy vonalakban 

a következőkben foglalja összet a megvllágitáserősség 

növekedésével az epidermisz kutikulája megvastagszik, 
nő az egységnyi felületre eső sztómaszám és sűrűbb az 

érhálózat, a levéllemez vastagabbá válik és a mezofil
ium erősebben differenciálódik, valamint növekszik 

a szállító és szilárdító szivetek aránya.
Bár a fenti megállapítások ma is helytállóak, 

azonban az újabb kutatási eredmények azt mutatják, 

hogy alfény intenzitás és a levél szöveti felépítése 

közötti kapcsolat jóval összetettebb. E hatások ponto
sabb elemzésekor ki kell térni a levél anatómiai 
tulajdonságainak a morfológiához és produkcióhoz való 

kapcsolatára. Ez különösen a levélnél fontos, hiszen 

a fotoszintézis hatékonysága nagymértékben függ a 

levélterülettől é3 a mezofilium struktúrájától.
Verbelen /1979/ sötétben nevelt babnövények 

levélterület-növekedését elsősorban az intenzív
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sejtosztódásra vezette vissza. A folyamatos fényben 

nevelt növényeknél viszont a kezdeti sejtosztódást 

követő jelentős sejtmegnyulási fázis játszott szere
pet a levélterület növekedésében. Ez a sejtm^grryulási 
fázis a sötétben nevelt növényeknél csaknem teljesen 

hiányzott. Szerinte a fény kettős hatása a sejtosztó
dás aktiválásában és a sejtmegnyulás indukálásában 

mutatkozik meg.
Eltérő okokra vezethető vissza a levélterület 

növekedése csira-, és kifejlett növényeknél. Csira
növényeknél kis fényintenzitáson főleg az epidermisz 

sejtosztódása dominál, mig magasabb megvilágitáserős- 

ségnél a sejtmegnyulás okozza elsősorban a levélterü
let növekedését /Butler,1963/. Kifejlett növényeknél 
a sejtosztódás sebessége nő a fényerősséggel, s igy a 

levélterület növekedése főként a sejtszám gyarapodásá
nak következménye /Iíewton, 1963; Horváth és rats., 1979/.

Butler /1963/ vizsgálatai alapján a sejtosztódás
és a fényintenzitás kapcsolata telitési görbével jelle
mezhető, mig a sejtméret exponenciálisan nő a fény- 

intenzitás növelésével. így alacsonyabb fényintenzitá
son a sejtosztódás, magasabb fényintenzitáson pedig a 

sejtmegnyulás okozza elsősorban a levélterület növeke
dését. Magasabb fényintenzitáson ebből következően 

kisebb а гшР-ге eső sejtszám /Fernandez-Mujica, 1973/.
A levelek sztómasürüségének alakulását a sztóma- 

képződés sebessége és az epidermisz sejtek növekedési 
üteme együttesen határozza meg. A sztómasürüség növe
kedését tapasztalta Knecht-O* Leary /1972/ 20-80000 

Lux megvilágitáserősség növekedésekor. A fényintenzi
tás növelése serkenti a szthsinciálisok működését, és
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a satómaképződós sebessége nagyobb, mint az epider
misz sejtek növekedése.

Sesták és mts. /1978/ adatai szerint a sztóma- 

frekvencia és a sztómavezetés nő a fényintenzitás 

100-400 E/if-re történő emelésekor.
A sztómák számának növekedésével nőhet a levél

be jutó COg mennyisége, s igy a fotoszintézis inten
zitása. Janardhan-Murti /1977/ szerint azonban a 

fotoszintézis rátája és a sztómaszám közötti kapcsolat 

laza /r * 0,5/*
A sztómarezlsztencia-növekedés fotoszintézis-csök

kentő hatását támasztják alá Little-Loach /1973/ adatai 
is. Megjegyzik azonban, hogy a meaofillum-rezisztencia 

fontosabb szerepet játszik a fotoszintézis intenzitá
sában.

'

Щ
> ' ;{

A rnezofillum-rezisztencia szempontjából a levél
vastagság és a 3zivac3os-paliszád parenhima aránya, 
az intercellulárisok mennyisége lényeges.

Horváth és mts. /1979/ szerint szoros pozitiv 

korreláció van a levélvastagság, és ezen belül főleg 

a szivacsos parenhima és a szárazanyag produkció kö
zött alacsony megvilágításerősségen. Az összefüggés 

magas fényintenzitáson, szabadföldi körülmények között: 
is fennáll /Pataky-Horváth, *973/.

Logan-Krotкоv /1969/* Вjorkman-Holmgren /1963/ 

és Volkenburgh-Davies /1977/ is a levélvastagság 

növekedéséről számolnak be a fényintenzitás emelése
kor. Vizsgálataik szerint a levélvastagság növeke
dését elsősorban a paliszád parenhima változása okozza. 
A fényintenzitás emelése több rétegű paliszád parenhima 

kialakulásához vezet, vagy a sejtek megnyúlása okozza a 

paliszád réteg vastagságbeli növekedését.

Я
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Brian és mts. /1979/ azt tapasztalták, hogy a 

levélvastagság kialakításában a fényintenzitás és a 

napi öaszenergia mennyiségét össaehasonlitva, a fény- 

intenzitás nem játszik döntő szerepet* A levél fénnyel 
szembeni adaptációját szerintük a napi öaszenergia 

mennyisége, és nem a megvilágitá3erŐ3aég határozza meg*
Ezzel szemben Park és mts* /1981/ azt bizonyítják, 

hogy a levélvastagság növekedése nem egyszerűen a napi 
öaszenergia emelkedésével magyarázható. Azonos napi 
öaszenergia mellett is eltérő a levélvastagság növe
kedése attól függően, hogy a magasabb intenzitású 

fényt a növények a fejlődés első, második vagy harmadik 

hetében kapják. A legnagyobb méiékü a levélvastagság 

növekedése akkor, ha a magasabb intenzitású fénnyel 
a fejlődés első hetében világítjuk meg a növényeket, 

és fokozatosan csökken a levélvastagság kontrolitól 
való eltérése a második és harmadik héten adott maga
sabb intenzitású fény hatására.

A szár szövetei közül a szilárdító szövetek ará
nya lineárisan növekszik a megvllágitáserősséggel. Igen 

jelentős a fényintenzitással növekvő xylea arány, amely 

együtt jár a szárazaaya^rodukció növekedésével 
/Horváth és mts., 1979/.

2. A me/rvilágitási idő hosszának hatása:

A fényhatások tanulmányozása során talán a leg
korábban a megvilágitási Idő hosszának hatását ismer
ték fel.

A folyamatos megvilágítás a növényekre általában 

nem kedvező. Ilillmann /1956/ néhány hetes növények-
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kel végzett kísérletei igaaolják, hogy a növények 

megfelelő fejlődésükhöz sötét periódust 1з igényel
nek* A fotoszintetikusán jól hasznosuló megvilágitási 
időtartam napi maximuma 14 óra*

A nappalhossznak többféle morfológiai - fenológiai 
hatását Írták le.

A szárhossz és a nappalhossz közötti kapcsola
tot főként a faji sajátságok határozzák meg, s ezzel 
magyarázható, hogy az idevonatkozó irodalmi munkákban 

szinte fajonként másrnás optimális megvilágitási időt 

javasolnak a szerzők /Bonde, 1955s Went, 1957s Canham,
1958; Webb, 1976/.

Friend és mts. /1962/ 1967/ szerint a levélterü
let a fényperiódusjhosszának növelésével nő, mig Dale 

/19б5/ kísérletei alapján e két tényező közötti ösz- 

szefüggés inkább optimum görbével jellemezhető, s en
nek maximuma babnál 16 órás megvilágításnál van*

A repvoduktiv szervek indukciója, ill* gátlása 

az egyik legszembetűnőbb fotoperiódikus hatás. Egyes hosazu- 

nappalos zöldségnövényeknél /saláta, spenót, hónaposretek/ 
rövidnappalos megvilágításnál a vegetativ szervek sokkal 
erőteljesebben fejlődnek, és a virágzás későbbre tolódik 

el /Takács, 1971/.
Kinet /1972/ mustárral végzett kísérletei során azt 

tapsztalta, hogy ha a fényszakasz nem éri el a 10 órát, 

nem indul meg a virágzás é3 a virágindukció szempontjá
ból a 18 órás megvilágítás a legkedvezőbb.

tíirabilis jalapa virágzása 8 órás megvilágításnál 
a csírázás után 34 nappal kezdődik, mig ez az időszak 

18 órás fényszakasz mellett 15 napra csökken /Mlkesell 
- Pophara, 1976/.
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Kiahra-Kahn /1973/ csak 1-3 hétig kezeltek napi 
8 órás megvilágítással bab növényeket, s az időszakos 

rövidnappaloa lényviszonyok hatására is jelentősen 

rövidült a vegetativ fázis*
i’öbb szerző adataira támaszkodva általánosnak 

mondható, hogy a szárazanyag produkció a megvilágítási 
idő növekedésével nő /Ingle-Rogers, 1961; Fölster,
1963; Mahdi-Habish, 1975; Murti és mts* 1975; Burian - 

-Winter, 1976; Saffe és mts. 1977; Ferraris, 1978/.
Annak eldöntésére, hogy a szárazanyag produkció 

növekedése a hosszabb megvilágítási idő okozta több 

energia, vagy pedig a tényleges fényperiódushossz 

növekedésének következménye-e, Hewton /1963/ kísér
letei próbálnak választ adni. Cucumis sativusnái 
2-3-4-6 cal/if/h megvilágítási energiával 5-7-10-15 

órás megvilágítást alkalmazott. 24 napos korig 6 

naponként vett mintát. Kísérletei szerint a levélnö- 

vekedest a napi Összenergia mennyiség nagyobb mérték
ben befolyásolja, mint a nappalhossz vagy a megvilá- 

gitáserősség változása. A szár növekedésére vonatkozóan 

hasonló eredményre jutottak Field és Jackson /1975/ 

bab növényekkel végzett kísérleteik alapján.
Bzzel ellentétben Hurd /1973/ jelentős száraz- 

súly és levélterület növekedést tapasztalt akkor is, 

ha a fényperiódus hosszát kis intenzitású /kompenzá
ciós pont alatti/ fénnyel hosszabbította meg. Bnnek 

energiája csak 10 $*<*volt az ös szén orgiának, tehát 

úgy tűnik, hogy e hatás a fényperiódus tényleges 

hosszának növekedésével magyarázható.
A szárazanyag szervenkénti megoszlását is befo

lyásolja a megvilágítási idő hossza.
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Lowe és mts. /1976/ Manihot esculents növénynél 
kétszer annyi gumó képződését tapasztalták 8 órás 

fényszakasz mellett, mint 14, ill* 24 órás megvilágí
tásnál* Hasonló eredményről számolnak be Marti és 

mts* /1975/ burgonyával végzett kísérleteik alapján.
Kevés irodalmi adatot találunk a nappalhossz 

szöveti tulajdonságokat befolyásoló hatásairól.
Hearth és Ormord /1979/ a fényszakasz 11 óráról 

14 órára történő növelésekor az egységnyi területre 

eső sztómaszám nevelkedését tapasztalták Prophocorpus 

növényeknél.
Ezzel szemben a 9-16 órás fotoperiódusban nem 

változott az összes sztómaszám bab és szója növények
nél /Volkenburgh-Davies, 1977/.

3. Különböző hosszúságú fény-sötét periódusok hatásai

A Bevezetésben a ritmusos megvilágítások perió
dushossza és az általuk kiváltott hatások közötti 
szoros összefüggések alapján három nagy csoportba 

soroltuk e kezeléseket, és célszerűnek tűnik az ide 

vonatkozó irodalmi munkákat is ez alapján áttekinteni.

P

А/ Az extra rövid FSG tartományba eső fénykeze
lések hatásaival foglalkoztak Emerson és Arnold 

1932-ben megjelent cikkükben. Megfigyeléseik szerint 

az egységnyi fényenergiára jutó fotoszintézis mértéke 

nagyon magas akkor, ha az igen rövid fényvillanásokat 

/kb. 10 yus/ megszakítjuk hosszabb /kb. 10 ms/, sötét 

periódusokkal.
Hasonló eredményről számol be több szerző algák-



- 18 -

kai végzett kísérletek alapján /Rabinoy/itch 1956? 

r/hittingham-Brov/n, 1958? Whittingham-Bishop, 1961/, 
Garner és Allard /1920, 1927, 1931/ magasabb 

rendű növényeket kezeltek különböző hosszúságú, 
fény-sötét ciklusokkal és azt tapasztalták, hogy a 

növények növekedésében két maximum van. Az egyik 

maximum az 5 másodperchez közel eső tartományban 

találhat é.
Pollard /1970/ Populus grandidentata-t használ

va tesztnövényként is megerősítette a fentieket.
E tartományba eső fény-sötét ciklusoknál az 

impulzus rövidülésének függvényében növekszik a 

Chlorella sejtek relatív növekedési rátája és a 

fotoszintetikus enorgiaha3znositás. A legrövidebb 

felvillanásoknál az energiahasznositás 30 %-kal több, 

mint folyamatos fényben /Trenkenszkij és mts. 1976/.
Gaudillere /1977/ Triticum és Physalis leveleknél 

20-50-100 Hz-ез periódusok hatására /20 W/tf/fényben 

nem tapasztalt változást a C02 asszimilációban. 

Szerinte a fotoszintetikus egységek telítési idejét 

figyelembe véve a 0,5 • 10 sec sötét és az ennél 
rovidebb fényszakasz váltakozása lenne kedvező a 

C02 asszimiláció szempontjából.

В/ Az indukciós fázisú tartományba eső fény-sö
tét ciklusokkal foglalkozó munkák e kezelések egyér
telmű negativ hatásairól számolnak he.

Gamer és Allard /1920, 1927, 1931/ szerint 

az 1-15 perces fény-sötét ciklus közelében a növe
kedés a legkisebb, a növények szürkés- vagy sárgás
zöldek lesznek és több növény el is pusztul. Az 1 

perces periódusok hatására a virágképződés maximumot
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er el, de ez minden esetben együtt Jár a vegetativ 

fejlődés határozott minimumával.
Az indukciós fázisú FSC-k hatására a Pelargonium 

zonale sstómái részlegesen bezáródnak. A légrés az 

1 perc körüli ritmusban a legkisebb /Gregory és Pearse, 
1937/. Ibsonló megfigyelésről számol be Portsmouth 

/1937/ is Cucumis sativus zárósejtjeinek vizsgálata 

alapján. A légrés csökkenésével szinkronban az 1 per
ces periódusban az uborkák szárazsulya negyede, a 

levélterület pedig a fele a 12-12 órás fény-sötét 

ritmus alatt nevelt növényeknek.
Az emlitett tartományba eső fény-sötét periódu

soknak a növekedésre, a levélterületre és a száraz
anyag felhalmozódásra kifejtett gátló hatását igazol
ja több kutató kísérletei Bonde /1955/* Fogg /1968/,
Rajan és rats. /1971/.

Figyelmet érdemlők azok a munkák, amelyben a 

megvilágításerősség megfelelő ritmusú váltakozásá
nak hatását elemzik.

Az alternáló fényintenzitás általában növeli a 

COg beépülés mértékét, az azonos fényenergiát biz
tositó folyamatos megvilágításhoz viszonyítva kondi
cionált körülmények között és szabadföldön egya
ránt /Gloser, 1977; Pollard, 1970/.

Az 1 perc körüli fény-sötét periódusok dtozta 

negativ hatások csökkenthetők, ill. kiküszöbölhetők, 

ha a sötét szakaszt alacsonyabb intenzitású fény
szakasszal helyettesítjük.

Pollard /1970/ 73-23-8-3,4 WЫ intenzitású fény
szakaszok váltakozásának hatását vizsgálta 0,2 sec 

-300 вес periódushosszban. Megállapítja, hogy e periódus- 

hosszak mellett a fotoszintézis intenzitása növekedett
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az alternáló fényintenzitás hatására ás kiemeli, 

hogy a legnagyobb mértékű © növekedés akkor, ha 

a periódushossz 1 perc alá csökken ás a fényinten
zitás-különbség nagy. Szabadfölden nád levelekkel 
hasonló eredményre futott Gloser /1977/.

Kriedemnn és mta. /1973/ széléievelekkel vég
zett kísérleteiben 2 mp-en belül változtatta a magas 

és alacsony fényintenzitású periódusok hosszát és a 

maximális fotoszintézis növekedést 1/3-2/3 aránynál 
tapasztalta.

С/ Az extra rövid és az Indukciós fázisú tarto
mányba esé fény-sötét periódusok hatása pozitív, ill. 

negativ, szinte fajtól függetlenül. Az ennél hosszabb 

fény-sötét ciklusok /rövid FSC/ az 1 perc körüli cik
lushosszhoz viszonyítva általában pozitívan befolyásol
ják © növények növekedését, produkcióját, azonban e 

rövid ritmusok hatásánál a faji-, ill. fajtareakciók 

jelentésebb szerepet kapnak.
Gamer és Allard /1920, 1927, 1931/ szerint a 

növények növekedésében két maximum van: az egyik a 

korábban már említett 5 mp-hez közel esé tartomány
ban van, a másik pedig a 12 órához közel esé fény-sö
tét periódushossznál található.

Bonde /1955/ is a 12 órás fény-sötét ciklusban 

tapasztalta© legerősebb fejlődést és legnagyobb súly- 

gyarapodást paradicsom és Xanthium növényeknél.
Emellett azonban még egy kedvező növekedési ciklus
ról számol be, amelyet Xonthinumnál 1-1 órás, paradi
csomnál pedig 4-4 órás fény-sötét ciklushossznál 
talált.
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Gabrielseu és mts* /1961/ arra keresték a választ, 

hogyan alakul az etiolált buzanövények klorofill- 

tartalma a 4, 10 és 12 perces fénysötét periódusok 

hatására* A klorofill képződése a 10 perces ciklus 

hatására indul meg a leggyorsabban, bár az összes 

megvilágítási idő a 4 perces periódusban a leghosszabb* 

Wilkins /3,962/ szerintc-Broyophyllua levél napi; 
COg-kibocsájtás! mértéke a ciklushossz rövidülésével 
csökken* A 3 órás periódusnál a C02-kibocsájtás csak 

fele a 8 órás ciklusénak*
Haj an és mts* /1971/ korábban már említett mun

kájából kiemeljük a szerző azon megállapítását, hogy 

a relativ növekedési ráta nagymértékben aő a ciklushossz 

1 percről 5 percre, ill* 180 percről 360 percre törté
nő emelésekor* A relativ növekedési rátával együtt a 

szárazanyag felhalmozódása is fokozódik*
Horváth-Mihalik /1978/ és Horváth-Iakács-Mihalik 

/1979/ közléseiből ismert, hogy egyes fény-aötét cik
lusok növelik /4-2 óra/, mások viszont csökkentik a 

szervesanyag felhalmozódását.
Maróti és mts. /1980/, Al-Subai /1980/ és 

Maróti-íataky /1981/ munkái áttekintést adnak a 8-4, 

az 1-1/2, valamint az 1/2-1/4 órá3 fény-sötét cik
lusok növekedésre, morfológiára, produkcióra és a 

növények szövettanára kifejtett hatásairól* Vizsgá
lataik alapján a 8-4 órás fény-aötét periódus nö
veli a bab és mustár fiatalkori növekedését* A növé
nyek magasabbak lesznek, a levelek hamarabb jelenjek 

meg, nő a levélterület és a szárazanyag mennyisége 

a 16 óra fény éa 8 óra sötét ciklushoz viszonyítva. 

Ezzel szemben az 1-1/2 órás hosszúságú fény-sötét
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periódusok kedvezőtlenül hatnak a növényre. Bár e 

rövid ritmusú megvilágítás növeli a babok magasságát 
és a levélterületet, de a szár és a levéllemez vé
konyabb lesz. Mustárnál a levélszám és a növónymagas- 

aág ia csökken.
Mindkét növénynél kisebb a szárazanyag felhal

mozódás a kontrolihoz /16+3 ó FSC/ viszonyítva.
A 8-4 órás éo a 4—2 órás fény-aötét ciklusban 

nő az epidermisz aejtek mérete, a oztámaszám pedig 

csökken, mig az 1-1/2 és a 1/2-1/4 órás ritmusok 

serkentik a oejt<xfctódá3t, igy a sejtek mérete kisebb, 

a sztómaszám pedig nagyobb lesz. A levélvastagság 

csökkenése az 1-1/2 órás ciklusok hatására elsősor
ban a szivacsos parenhima csökkenésére vezethető 

vissza. Kiemelik a szerzők, hogy a rövid ritmusú 

megvilágítá3 általában növeli a levelek viztártalmát.

4# A mer.-viláftitáai idő hosszának, a fényintenzitásnak
Óa a rövid fény-sőtét ciklusoknak a hatása a aztó-
aanozr:ás napi ritmusára*

I. A foto- és scotoaktiv sztőmamozgások fő elméletei*

A növényi élet a vízben keletkezett, legmagasabb 

fejlettségi formáit azonban a szárazföldön hozta létre. 

A szárazföldi növények fotoszintéziséhez szükséges C02 

felvétele intenzív sztómáa gázcserét Itiván meg, mig 

a növényi szervezet víztartalmának megfelelő szinten 

tartása ezzel ellentétben alacsony sztómás gázcserét 

feltételez. Az ellentmondás feloldása úgy valósul meg, 
hogy a fejlődés során a növényeknél egy aztóaás feed- 

-back rendszer alakult ki, amely a sztómamozgás révén
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biztosítja a növény fotoszintéziséhez szükséges 

C02 ellátást és a megfelelő víztartalom kialakítá
sában is jelentős szerepet játszik.

A sztómák mozgása és a különböző fényhatások 

közötti kapcsolat elemzése előtt röviden Ismertet
jük a zárősejtek mozgásának eddig ismert legfonto
sabb elméleteit#

Az aktiv sztómamozgás főbb típusai a következőkt 
1. Fotoaktiv nyitódás 

2# Fotoaktlv záródás 

3# Scotoaktiv nyitódás 

4# Scotoaktiv záródás 

5# Hidroaktiv záródás#
A fény hatására bekövetkező sztómamozgás magya

rázatára különböző elméleteket ismerünk#
Legismertebb: А/ Scarth /1932/ klasszikus, В/ 

Fujino /1959/ aktiv K+ transzport, és С/ Levitt 

/1974/ protontranszportra épülő elmélete#
А/ A klasszikus Scarth-féle hipotézis a zámó- 

sejtokben végbemenő keményítő — cukor átalakulásra 

épül, azaz:

: *

Hyitódás
keményítő cukor

Záródás*
A keményítő valóban eltűnik a zárósejtekből 

nyltódáskor, azonban - az elmélet szerint - az 

azt helyettesítő cukrokat nem sikerült kimutatni 
/Pallas és Wright, 1973/.

Ugyanakkor rég ismert, hogy néhány zárósejt 

nem tartalmaz keményítőt /Shaw, 1954/. Hagy hiá
nyossága még az elméletnek, hogy a K+ mozgását
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nem veszi figyelembe, valamint, hogy a levélen belül 
a fi02 koncentrációjának változása túl kicsi a 

megfigyelt 

emelkedik/,
В/ Az aktiv К* transzport elmélet /Pujino,

1959/ bár több sztomaaozgáskor megfigyelt jelenség
re ad választ, mint a Soarth-féle hipotézis, azon
ban ennek segitségével aem magyarázható néhány fon
tos kísérleti tény. Az elmélet alapjai a sztómanyitó- 

dáat a zárősejtek K* koncentrációja határozza meg.
Fincher /1968/, Fischer Ó3 Hsiao /1968/ vizsgá

latai szerint valóban igaz, hogy a zároséjthen a 

keményítő koncentrációjának csökkenése párhuzamosan 

fut a K+ felvétellel a nyitódás során. A zárósejtek 

K+ koncentrációja és a nyitódás mértéke közötti össze
függést kimutatták mind elektronmikroanalizissel 
/Sawhney és Zelitch, 19б9| Humble és Raschke, 1971/» 

minjü kémiai módszerekkel /Humble és Hsiao /1980/. 

Vizsgálataik során a Ií+ felvétellel /nyitódáokor/ 

párhuzamosan nem tapasztalták a társanion felvéte
lét. Ugyanakkor a keményítő eltűnésével szinkronban 

szerves savak felhalmozódását figyelték meg.
Raschke és Fellows /1971/ Zea maysnál K+ kiáram

lással együtt Cl*" kiáramlást is tapasztaltak, azonban 

ez utóbbi csak fele olyan mennyiségben jutott ki, mint 

a X+, valószínű a szerves sav szintézis miatt.
A íí+ transzport elmélet nem foglalja magába az 

alacsony COg koncentráció sztómanyltódásban betöltött 

szerepét sem.
С/ A fényindukálta satómamozgás uj koncepciója 

Levitt /1974/ protontranszport elmélete.

&pH magyarázatához /pH 4,5-rol 7-ig

fi
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A fény hatására bekövetkező sztónanyitódás az 

elmélet szerint a következő lépésekből áll*
a/ Minden kloroplaszt tartalmú sejtben /mezofill

és zárósejt/ végbemenő folyamatoks
1, Fényindukálta protont^anszports

Citoplazma —-----> Kloroplaszt
foto

fos zíoriláció
/сно0/

ATP, etb. Á
4. [GOg intercelluláris 1Е222&£1^ <0,01 %

5. Megszűnik a C02
6. Az ATP nem használódik fel.

Az összes ADP átalakul ATP-ve•

ДрН 

дрН csökkenés-------- *ATP2. ADP + P -

3. co2

•» /ClIgO/ átalakulás

apH /citoplazma-kloroplaszt/ elér egy 

maximumot /citoplazma! 8-9* kloroplaszt! 5*/
8. Citoplazma! C0o —HC0-, —
b/ Csali a zárósejtben lejátszódó folyamatok!
9. Citoplazma!

HC03 "* -214 R /COOH/o+P*“
10. Citoplazma:

r/cooii/2
11. Citoplazma!

7*

&

H /ооо'/2+гн+
к+ SSéESjSíáa. H+ /!1+, K+, АТР-аз/.

kiáramlás

12. Kloroplaszt! /CíIgO/tP
13. R /C00“/2+K+

* PÉP 

IC csökken
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14. Н20 2В*2252&Ц> Р, *6 

15* Sztőaa kinyitődik.

SUBSIDIARY CELLGUARD CELL

/Chloroptast \ 
low[C02] -чч

RUDPC inhibition

Cytoplasm

C02
T
CDH20

ATP accumulation/
рн5 (ch2oN / &U И а 

'2CO3 .

hLJL %-P
Jft. i

♦

* PEFÍSS-R,í?2H‘íp‘HCO3

u®
"(C.ocr,2 ® jlL

2H * (H*~<') ATPase К*

IT decrease H20©^
Pt increase

STOMA OPEN

4. ábra: A sztómanyitódáa mechanizmusa 

Levitt /1974/ nyomán

Az elmélet magyarázatot ad a következőkre*
1. A nyitóddá során a keményítő eltűnik a 

záróaejtből, mert C~-as bontási termékeken keresztül 
C^~es szerves savvá /РШ5/, alakul át, s e folyamatot 
a H+ transzport serkenti.
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2* Ä fotoaktiv nyitódás csak kloroplaszt tartalmú 

zárosejtekben valósul meg /a Ií+ transzportot biztosít
ja/ •

3* Alacsony/COg/ igény nyitódáskor, ill* az 

alacsony /COg/ nyitódásindukáló hatása, amely 

a H+ transzport által létrehozott дрН fenntartásához 

szükséges.
4* Magas citoplazmáo pH kell az elégséges IICO^ 

képzéséhez*
5* Alacsony 0o szint közömbösíti a mitokondriá- 

lis hatást - ezáltal a megfordított K+ transzportot,
- amely savanyítaná a citoplazmát záródáshoz vezetve* 

б* A K* felhalmozódást sákenti a H+ transzport, 

és ez kétszeres funkcióval rendelkezik*
a/ A H* transzport által indukált pH fokozódás 

fenntartása
b/ ozmotikus hatás
7. A szerves savak felhalmozódása a PEPC Indukált 

reakcióból ered, amelyet szintén a H+ transzport 

serkent*
8/ Az auxin a viz disszociációját serkentve 

elősegíti a megfelelő лрН kialakulását, a sztómák 

nyitódását és ezáltal indukálja a növekedést*
A protontranssportot gátló anyagok, mint példá

ul az AHA, az auxinnal ellentétben alacsony oitoplazmás 

pH létrejöttét eredményezik, és gátolják az auxin 

által indukált növekedést.
A klasszikus Scarth hipotézis nem tudja magya

rázni az 5-8* pontban foglaltakat, aig az aktiv Iv+ 

transzport elmélet сзак részben ad választ a 3-4-5* 

pontra.
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Több kutató által kapott eredmények jól illesz
kednek az elmélet egy-egy részletéhez,

Allaway /1973/ azt tapasztalta, hogy Viola faba 

zárósejtjeiben fény hatására а /К+/ 90-ről 335 piteoek- 

vivaleno/maf epidermiss-re nőtt, mig az almasavazint 
O-ről 71 pmol/raf-re emelkedett, miközben a ssiómák 

kinyitódtak. Sötétben tartott leveleknél а /К+/ 

csak gyengén emelkedett, az almasav szintje kb.
O-án maradt, és a sztóraazáródás kismértékben foly
tatódott.

*

Hasonló eredményről számol bes Humble és Hsiao 

/1970/, Raschke és Fellows /1971/, Pallaghy /1971/, 

8а?Лшеу és Zelitch /1969/, Palmer éa Bacon /1967/,
Brag /1971/, Peaslee és Moss /196f3/, Willmer és 

Mansfield /1969/.
Willmer és mts. /1973/ bebizonyították a PEPC 

zárósejtben való előfordulását.
Thomas /1971/ megfigyelte, hogy az ATP adagolás 

serkenti a aztómanyitódást. Ugyanekkor ADP bejuttatá
sa a kloropiaszt szuszpenzióba csökkenti a ApH-t 
/Pick és mts. 1973/*

Az irodalomban találkozunk olyan felfogással, 

milszerínt m bsstómaaozgást belső ritmus irányítja.
néhány faj aztómája valóban cirkadián ritmusban 

nyitódik, ill. záródik folyamatos fényben is* Azonban 

ilyen feltételek mellett a sztómnyitodás mértéke kb. 

0,1 #-а annak, amely napi fény-sötét ritmusban ta
pasztalható /Meidner, 1968/.

Tehát csalt az endogén ritmus elégtelen ahhoz, 
hogy a sárósejtek mozgásával a növény a fotoszintézis
hez szükséges COp-t biztosítsa /Raschke 1975/*

:

:i
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Stalfelt /1965/ a sztómamozgás endogén és

indukált eleaei közötti relációt vizsgálta Vicia 

faba és Ranunculus repens teaztnövényeken* Szerinte 

a tényleges nyitódást endogén és indukált elemek 

együttesen határozzák meg* Az endogén nyitóddal fá
zis mintegy előkészítő szakasza az indukált nyitóddá- 

nak* Az előbbi a zárósejtek turgorlváltozásában és 

kisjmértékü ae3t3zélesség~növeked€)3b9ii nyilvánul meg 

/tenzió fázis/* A tenzió fázist az un* motor fázis 

követi a fény hatásáraf amely gyors nyitódást 

eredményez*
Ogawa /1981/ Yicia faba és Allium ce£a levele

ket világított meg kék fénnyel, vörös háttérvilágítás 

mellett* Ugyanezen fény itten zitásu kék fény vörös hát
tér nélkül sokkal kisebb mértékű sztómanyitődáat ered
ményezett. Vizsgálataiból azt a következtetést vonta 

le, hogy a vörö3 fény az ATP képzésben játszik szere
pet, óig a kék fény a zárósejtekben a K+ és H+ transz
portot fokozza* Az iontranszport fokozódása akkor 

következik be, amikor a vörös fény elég ATP-t szol
gáltatott, ez AT? igényes folyamatokhoz*

Hasonló eredményről számol be Zeiger és 

Hepler /1971/, Ogavía és mts* /1970/, Roth-Bejerano ез 

Ital /1981/•
A következőkben a megvilágítási idő hosszának 

/II./ és a rövid fény-sötét ciklusoknak /III*/ 

sztómamozgáara kifejtett hatásával foglalkozó iro
dalmat tekintjük át*

II. A megvilágítási idő hosszai

Beltagy és mts. /1976/ paradicsom levelek oztő- 

mmozgását vizsgálta hősзаипарpálos /16 óra fény + 8

■V
is



- 30 -

óra aötét/ kezelés mellett, valamint folyamatos 

fényben, ill. sötétségben. Azt tapasztalta, hogy 

hosszunappalos kezelésnél a zároséjtek a fény be
kapcsolása után fokozatosan nyitódnak és a maxi
mális nyitottsági állapotot du. 4 órakor érik el, 

Ezután elég gyors záródás következik. Folyamatos 

fényben is tapasztalt periodioitást a sztómamozgás- 

ban, azonban a maximális nyitódás előbb /déli 12 

órakor/ jelentkezett. Folyamatos sötétben csak a 

kezelés első napján tapasztalható napi ritmus a 

sztómák mozgásában, de a második naptól kezdve az 

fokozatosan megszűnt,
Kenemaau és Tanner /1969/ bab levelek epidermisz

ellenállását vizsgálta természetes körülmények között. 

Az abaxiális epidermisz-ellenállás nem változott a 

nap folyamán, azonban az adaxiális epidermisEllenál
lása délelőtt fokozatosan emelkedett, és a maximumot 
da. 2-3 óra között érte el. A maximális oztóraanyitó- 

dás 11 é 12 óra között volt.
Heichel /1971/ kukoricával végzett hasonló 

kísérletet. Eegállapitja, hogy a felszín epidermisz- 

ellenállása szabályos periodicitást mutat a nap folya
mán. A sztómarezisztencia a maximumot 14^°-kor éri el, 

majd hirtelen lecsökken.
Ungerson /1961/ természetes körülmények között 

vizsgálta a COp asszimiláció, a sztomamozgás, a hő
mérséklet és a fényintenzitás napi menetét. Szoros 

korrelációt volt a sztómanyitődás és a öOg asszi
miláció napi ritmusában. A maximumot mindkét paramé
ternél 10-11 óra között találta. Ezt követte a 

koradélutáni depresszió, majd 15-16 óra körül egy

i
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újabb - de kisebb mértékű - emellíedést figyelt mag.
A fotoszintézis intenzitásának napi menetében 

hasonló ritmusról számol be Protaszova /i960/, 

Hichiprovich /1970/, Czamov/ski /1974Д és a kora
délutáni depresszió egyik kiváltó okaként a sztómák 

záródását, ill* az epidermisz ellenállásának növeke
dését is emlitik.

Mansfield és Heath /1963/ Xanthiua permsylvanicum 

sztómáinak viselkedését tanulmányozták különbőzé 

парраЗhosszúságú kezelések hatására* Szerintük a 

sztómanyítődás mértékét és sebességét nagyon befo
lyásolja a megelőző éjszaka hossza# 8 órás sötét 

periódus után a nyitódás mértéke jóval kisebb volt, 

mint a 14-16 órás éjszak^tán.
Martin és Meidner /1971, 1975/ szerint a megvi

lágítás kezdetétől a sztómák maximális nyitódásáig 

eltelt idő hossza fordítottan arányos a megelőző 

éjszaka hosszával*
A sztómamozgás napi ritmusának kialakításá

ban a fény mellett sok tényező játszik szerepet.
Igyi a hőmérséklet, a tényleges <X>2 koncentráció, 

a levél-levegő gőznyomáskülönbség, a levél visália- 

pota, stb., s e tényezők azonos megvilágítási idő 

mellett is eltérő napi ritmus kialakításáért lehetnek 

felelősek.
Muchow és mts. /I960/ Sorgum bioolor /Сд/ és 

Hibiscus cannabinus /0^/ éjszakai sztómamozgását 

tanulmányozta* Mind alacsony, mind magas vizálla- 

potnál a Sorgum sárósejijei egész éjszaka zártak vol
tak, míg a Hibiscusnál részleges sztonanyitottságot 

figyelt meg. Szerinte az éjszakai nyitódás kezdetét а
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hőmérséklet csökkenése határozza meg, de a nyitó- 

aás fokáért a növény vizállapota felelős,
Kaufmann /1976/ kondicionált körülmények között 

végzett kísérletei alapján úgy találta, hogy a szto
rnók nyitódását a fény indítja meg, de a aztomakonduk- 

tanciát jelentősen befolyásolja a levegő és a levél 
közötti abszolút páratartalom különbsége.

Beordsell és mts. /1973/, Schulze és mts. /1972/, 

szerint fokozott növényi vizstresszaél a sztárnál; 
sokkal érzékenyebbé válnak a levegő páratartalmának 

változására.
Hasonló megfigyelésről számol bei Cowan /1972/, 

Schulze és Küppers /1979/, Maier-Ifeercker /1979/.

III. A rövid fény-sötét ciklusok hÉtásas

Gregory és Pearse /1937/ arról számol be, hogy 

a perces fény-sötét ritmus hatására a Pelargonium 

zonale oztómái részlegesen bezáródnak. A légrés az 

1 perc körüli ritmusban a legkisebb. S ritmus szerves- 

anyagcoökkentő hatását azzal magyarázzák, hogy a 

sároséjtek Ugráséi ebben a ritmusban minimálisan
nyitottak•

Hasonló megfigyelést tett Portsmouth /1937/ 

Cucumis sativuQ-szal végzett kísérletei során.
A légrés csökkenésével szinkronban az 1 perces perió
dusok hatására a 22 napos uborkák azárassulya negyede, 
levélterülete pedig a fele a 12-12 órás ritmusnak.

Gregory és Pearse-val ellentétben Portsmouth 

szerint a gátolt inspiráció nem lehet az elsődleges 

és közvetlen oka az 1 perc körüli ritmus szárazanyag
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tartalom csökkentő hatásának. Kiemeli, hogy n 

hosasu sötét periódus nélkülözhetetlen a megfelelő 

GO2 as a zimilációho z.
Behrend /1950/, Rajan és mts. /1971/ olyan 

növényeknél /algák, Salvtnia/ vizsgálták a rövid 

fény-sötét ciklusok hatását, ahol nincs aztóma, ill# 

a záróaejtek mozgása nem tapasztalható. Bűnek elle
nére kimutatták as 1 nerc körüli ritmus szárazanyag 

tartalom csökkentő hatását#
Kaneaasu és Tanner /1969/ hosszabb időközönként 

/20 perc/ váltakozó fény-sötét ciklussal kezeltek fia
tal bab növényeket# Az abaxiális epidermisz sstóma- 

ellenállása a fény-sötét periódus о ?<kal szinkronban 

csökkent, ill. növekedett.
Az idézett irodalmakból kitűnik, hogy a 3stóma- 

mozgás éa a fény-sötét ciklusok з sara zanya;Ji art álmát 
befolyásoló hatása közötti kapcsolat erősen vitatott 

kérdés#

f

*

*
I
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER

1* A kísérlete1: helye, ideje. a vizsgált növények:

A kísérleteket a József Attila Tudományegyetem 

Növénytani Tanszékének fitotronjában /Horváth, 1972/ 
végeztük 1980-1981-ben. Vizsgálati objektumként a 

paradicsom /iycopersicon esculentum Mill./ Kecskemé
ti 3, féldeterminált növekedésű és a Kecskeméti me- 

revszáru, determinált növekedésű fajtáit, valamint a 

kukorica /Zea mays L./ P 165-ös anyai, P 523-as apai 
vonalait és a P 3901-ез hibridjét használtuk.

A paradicsom és a kukorica választását az indo
kolta, hogy a bevezetőben felvetett kérdések megvála
szolása mellett összehasonlíthattuk a rövid ritmusú 

kezeléseknek a C^-as és a C^-es tipusu növényekre ki
fejtett hatását is.

A paradiceom magokat a vetőmagboltban vásároltuk 

meg, a kukorica magokat /szemtermés/pedig a szegedi 
Gabonatermesztési Kutató Intézettől Dr. Németh József 
és Dr. Kálmán László bocaájtóttá rendelkezésűnkre.

A 165-ös számú Pioneer kukorica vonalat általá
ban általános tesztmrként használják, Kiváló termőké- 

pesaégü, és jól kombinálódik a legfontosabb nem rokon 

genotípussal. A 523-as számú Pioneer vonallal kimagasló 

eredményeket adott.
A 3901 Pioneer hibrid korai érésű, gyors vizleadó 

képességű, kiváló szárerŐ3ségű, takarmányértékü és 

alkalmazkodó képességű. Kísérleti növényeink részletes 

jellemzése az 1-2. táblázatban található. /А tábláza
tok minden esetben az egyes fejezetek végén találhatók!/
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2, nevelési körülményekt

А/ A kísérleti növények magvait egy érái /for
ralással sterilizált, majd lehűtött esapvizben való 

áztatás után nedves szűrőpapíron, petricsés2ében 

' csiráztattuk, Egészséges, jól fejlett csirával ren
delkező magvakat válogattunk ki a vetéshez, amivel 
a kísérleti növényállomány homogenitását kívántuk 

■biztosítani.
A magvakat perlit és mosott folyami homok lil 

arányú keverékével megtöltött műanyag cserepekbe 

vetettük, A talaj nedvességtartalma a vizkapacitás 

70 volt, amelyet a kísérlet kezdetén KIÍOP tápol
dattal állítottunk be.

Paradicsomból 8-8 db, kukoricából pedig 5-5 db 

mag került egy cserépbe* A kikelt növényeket 4-5 napos 

korban ritkítottuk és cserepenként 3-3 db-ot hagytunk 

meg.
A tápanyagutánpótlást heti egyszeri 20 ml OOP 

tápoldattal való locsolással bistosittuk, mig a talaj 
eredeti nedvességtartalmát naponta történő desztillált 

vizes öntözéssel tartottuk fenn,
3/ Az alkalmazott fénykezelések a következők

voltaki
FényintenzitásFénykezelésHapi meg- 

■gilágitáa
16 óra 32 W/e?16 óra fény+8 óra sötét

kontroll
30 perc fény+15 perc sötét 

30 perc erős fény+15 perc 

gyenge fény

32 W/r?
30,75 W/e? és 

2,5 W/e?

16 óra 

24 óra
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A növények magasságát cm-ben mértük a gyökér
nyaktól a csúcsig.

A levélterületet /cif/ úgy határoztuk meg, hogy 

a levelekből 5 db ismert súlyú és területű korongot 
vágtunk ki. Ismerve a levél emeletenkénti, ill. 

összes friss-aulyát, az emeletenkénti, ill. összle- 

vél-terület aránypárral kiszámítható.
Az egész növény szárazaulyának meghatározásakor 

a begyűjtött növényeket gyökérre, szárra, levélre 

különítettük el. A szervenként! friss-súly leméréae 

után az anyagot elektromos kemencében 105°C-on 5 

percig fixáljuk, majd 70°C-on súlyállandóságig szá
rítottuk. A azárazauly lemérése analitikai mérleggel 
történt.

t

В/ A szövettani tanulmányok a következő méré
seket és számításokat foglalták magukba:

a/ sztóma- és sejtszám/iaf a felszín és fonák 

epidermiszen
b/ a levélvastagság, a mezofilium és a paliszád- 

parenhima vastagsága.
Az epidermiszen végzett mérésekhez a kukoricák 

3-4-.5, leveléből és a paradicsomok 4* levelének középső 

levélkéjéből készítettük a nyuzatokat. A levélkereszt
metszetekhez a kukoricák 3* és a paradicsomok 4* le
velét használtuk fel. Minden mintavéltelméi nagyon 

ügyeltünk arra, hogy mind az epidermisz nyuzatokat, 
mind pedig a keresztmetszeteket a levelek középső 

harmadából készítjük. A szövettani kísérletek 

legfontosabb adatait a 4* táblázatban foglaltuk 

össze.

i
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A felszín és fonák epidermisz nyugatokat nátrium- 

hipoklorittal tisztítottuk, majd vezuvinnal való 

festés után glicerin-zselationos lefedést alkalmaz
tunk.

A levélkeresztmetszetek készítéséhez levéllemez 

közepéről kivágott 2x4 mm-es levéldarabkákat glutáral- 

ehides fixálás után paraffinba ágyaztuk be. A met
szeteket 3zánkamikrotómmal készítettük, és a paraffin 

kioldása után vezuvinnal festettük meg. Az állandósí
tás itt is glicerin-zselatináttal történt. A sztóma- 

és 3ejtszám megállapításához Zeiss gyártmányú vetítő- 

mikroszkópot /lanomótert/ használtunk.
A zárósejtek és epidermiszsejtek gyakoriságát ismét

lésenként 40-40 mező átlagából számítottuk át 1 asf-re.
A levélvastagságot, a mezofilium és paliszád paren- 

hima vastagságát HU2 fénymikroszkópban, okulár-mikro
méter segítségével mértük. Az átlagértékeket 40-40 

mérésből számítottuk ki. A két paradiosom fajtánál 
kiszámítottuk a paliszád-parenhima mezofHiúmból 
való %-os részesedési arányát i3.

С/ A levél víztartalmának napi változását a két 

paradicsom fajtánál tanulmányoztuk. A mintákat 7, 9,
11, 13, 15 órakor vettük a negyedik levél levélkéit 

fölhasználva a következő kombinációk szerint, keze
lésenként 5-5 db növényről?

(a)A II
hl'ß- 7/

5.4.1. 2.
. r-'

# ?í)3 *4>i)
* mffS

■
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A 16 éra fény + 6 óra sötét /kontroll/ rit
mussal kezelt növényekről az első mintákat /7 óra
kor/ a sötét periódusból a fényszakaszba való át
kapcsolás előtt /azaz a sötét periódus végén/ 

gyűjtöttek be* A többi rövid ritmust; kezelésnél 
a mintavétel mindig a fényszakaszból a sötét 

periódusba való átkapcsolás előtt /azaz a fénysza
kasz végén/ történt* A levélkéket a levétel után 

azonnal ismert súlyú fiolába zártuk#és analitikai 
mérleggel állapítottuk meg a friss-súlyt* A szá- 

razsulyt a friss anyag 105°C-on történő fixálása 

15 perc és 70°C-on való szárítása után mértük*
A fris3- és száraz3uly különbségéből kapott víz
tartalmat % értékben kifejezve grafikonon ábrázol
tuk*

*

I)/ A zárÓ3ejtek mozgásával kapcsolatos kísérle
teket a K^(P-j^és Kecskeméti merevazáru paradicsomok 

felhasználásával végeztük. A tesztnövények 4* levelének 

középső levélkéiről fonák epidermisz nyuzatokat ké
szítettünk úgy, hogy a levélkék középső harmadában a 

bőrszövetet borotvapengével felszakitottuk és csi
pesszel kis darab epidermiszt lehúztunk* Csapvizben 

veié lefedés után a sztómákat Ш2 fénymikroszkóppal
vizsgáltuk*

A paradicsom zárósejtjeinek előzetes tanulmá
nyozása alapján a sztómákat a légrés nyitottsági 
foka szerint 4 csoportba soroltuk: 

teljesen zárt 

résnyire nyitott 

félig nyitott 

teljesen nyitott. v
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Bgy-egy nyugatról 1QÖ-150 db sztámát vizsgál
tunk meg, és soroltunk be a megfelelő típusba, majd 

kiszámoltuk az egyes típusok оз részesedési arányát* 

A kapott értékeket oszlopgrafikonon ábrázoltuk*
Minden epidermisz darab tanulmányozása a lessadés 

után kb* 2-3 percig tartott. Az előzetes megfigyelé
sek alapján az ilyen rövid ideig tartó vizsgálat 

alatt a aztómák légréseinek nyitottsági foka a aik- 

roszkópi megvilágítás hatására nem változott, igy 

a fénymikroszkóppal való értékelés megfelelőnek bi
zonyult*

A zárósejtek napi mozgásának, és a napi mozgás 

rövid ritmusú megvilágítás hatására bekövetkező 

változásának megállapításához a nyuzatokat 7, 9,
11, 13» 15 órakor vettük. A kontroll /16 óra fény +
8 óra sötét/ növényekről a 7 órai mintavétel mindig a 

sötét periódus végén történt* A többi fény-sötét keze
lésnél az említett időpontokban mindig a fényszakasz 

végén készítettük a nyuzatokat#
A fény-sötét periódusok váltásának hatását 

úgy vizsgáltuk, hogy a 15 perc fény +7,5 perc 

3ötét ritmussal kezelt növények közül 4 db-ot a 

16 óra fény + 8 óra sötét ritmusba vittünk át.
A2 áttétel pontosan a 8 órás sötét szakasz kez
detén történt* A 8 órai sötét periódus letelte 

után a már említett időpontokban és módon tanul
mányoztuk a sztómák napi mozgását*

Arra a kérdésre keresve a választ, hogy a rövid 

fény-sötét ciklusok hatására történik-e változás a 

zárósejtek napi ritmusán belül, a korábban ismerte
tett módon a mintákat mindig 11 órakor vettük a 

fényszakasz éa a sötét szakasz végén. V

1

\.
\

\
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Az elvégzett Vizsgálatok eredményeinek értékelé
sénél a klasszikusnak tekinthető módszerek /leirás, 

rajzok, grafikonok, mikrofelvételek/ mellett, adata
inkat statisztikailag értékeltük /Sváb, 1975/. A 

mikrofotók Ш2 fénymikroszkóppal készültek.

0

.

#

i



- 42 -

1* táblázat: A kísérletekben felhasznált kukoricák 

tulajdonságai

P 165 P 523 P*3901

1. Származása: Pioneer Hibred Pioneer
International International keresztezése

/hibrid/
beltenyésztett 
vonalak irá
nyított keresz
tezése

Amerikai vonalak
INC INC

2. Nemesitési mód: beltenyész- beltenyész
tés tés

3. Fiatal /6-8 
leveles/ növény 
jellemzése:
a, formája szélesedő
b, nagysága közepes
c, levelszin középzöld,

alsó levél
hüvely eny
hén antociá- 
nos

szélesedő zárt
magas
középzöld, 
nem antociá- 
nos

közepes
középzöld,
alsó levél
hüvely an- 
tociánoood-
hat

4* Szár:
a, járulé

kos gyö-
2* nóduson 
közepesen fejlett

2. internó
diumon köze
pesen fejlett

b, magasság 170 cm, köze-

1« nóduson
közepesen
fejlett
135—145 cm, 
közepes
1,6-1,8 cm, 
közepes

220 cm, magaspes>
c, vastagság 1,7-1*9 cm, 

2* iz- közepes 
köznél

d, izközök 19 db 
száma

e, fattyú- nincs 
hajtások 
virágzáskor

2,3-2,5 cm, köze
pes

14-16 db 17 db

számuk kévéinincs
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5. Levél:
a, száma a 19 db

főszáron
b, állása iveit

/szárhoz 
viszonyítva/

c, hossza-szé- 65-72 cm, 
lességé 7,5-9 cm

d, szőrözött- közepes 
sége

e, ezine

14-16 db 17 db

közbenső közbenső

52-55 cm 
6,0-6,2 cm
közepes

89 cm, 9 cm

kicsi

középzöld középzöld középzöld, nem 
antociánoe

kissé hullá- eima, de le- kissé hullámos 
hét enyhén 
hullámos

f, levélfelü
let jelle- mos
ge

6. Virág:
a, cimer tí

pusa
laza, nagy mé
retű

laza, köze- 
рез méretű

laza, kö
zepes mére
tű

antociánossárga, néha 
antociános
zöldeesárga

antociánosb, portok 
azine

c, bibe színe enyhén ibolyásIbolyás

7. Sermés:
1,5 db/tő1,3 db/tő 1,1 db/tőa, cső száma *, 

növényenként
középállásúközépállá- középállásub, cső állasa 

éréskor
c, cső alakja
d, sorok irá

nya

au
hengeres
egyenes

hengeres
egyenes

hengeres
egyenes

8. Szem:
lófogu
sárga

lófogu
sárga /mat
ti oa /
153 gr

lófogu
sárga

e, tipusa 

b, szine

294 grc, 1000 szem 210 gr 
súlya

d, termésátlag 14 q/ha 98,4 q/ha25 q/ha
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2. táblázat* A K^ /Р-j/ és а К, merevszáru paradicso
mok legfontosabb tulajdonságai

»4 /V К, merevszáru

1. Minősítési fokoza- Államilag elismert 
fajta, 1967Államilag elismert 

fajta, 1969

Mészöly Gyula és 
mta, Zöldségter
mesztés! Kút. Int. 
Kecskemét
Zöldségtermesztési 
Kút. Int.
Kecskemét
Kecskeméti export 
és Kecskeméti 
törpe 1081-83 
fajták hibridje

féldeterminált növ. 
40-50 cm magas

erős, bordázott, 
felálló, vagy 
gyengén elfekvő
sötétzöld szinti

ta:

2. Hemesitőt Mészöly Gyula és 
mts. Zöldségter
mesztési Kút. Int. 
Kecskemét

3. Pajtafenntartót Zöldségtermesztési 
Kút. Int.
Kecskemét

4* Származásai Kecskeméti 1 és 
Gruntov Gribovszky 
keresztezése

5. Leírás, jellem
zés: magassági

szárt

determinált növeke
désű 30-35 cm magas
erős, merev, felálló, 
rövid izközökkel

levélt kékeszöld szinü, 
alakja burgonyáéhoz 
hasonló
középnagyok, 50-60 gr 
átlagsulyuak

alakja lapított 
gömb
felülete sima, néha
gerezdes
3zine éretlenül
fciteípaöld
éretlen sötétpiros

bogyót középnagyok,
50-70 gr átlag
sulyuak
alakja kissé meg
nyúlt gömb, 
felülete sima 
szine éretlenül 
középzöld, 
éretíen sötétpi
ros
bogyórekeszek 
számát 2-3 
züldtalpasságra nem 
haj lamos
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6. Gazdasági érteke* Elsősorban friss
fogywztásra al-

Korai szabadföldi 
termesztésre,

kalmas csemegepara- hollandágyi és fó- 
dicsőm. Konzervipa- lia alatti hajtatás- 
ri feldolgozásra ra is alkalmas
kevésbé alkalmas. csemege-paradicsom. 
Legnagyobb értéke A Kecskeméti tör-
kitüno termőké- péhez hasonló
pessége. 15-20 %- habitusú, de
kai többet terem, termőképessége és
mint a többi ha- termésbiztonaága
zai korai tér- jobb. tenyészide-
mesztésre alkal- je 1-2 nappal rö-
mas fajta. videbb.
termőképessége Előnye, hogy erőa,
extenziv és in- merev szára miatt
tenziv körűimé- fényhiányos ter-
nyek között mesztéskor /fólia
egyaránt érvény- alatt/ ia kevésbé
re jut. tényész- hajlamos a megnyu-
ideje rövid. lásra.
Eréslefolyása len- Szélsőséges viszo- 
dületes. Fólia nyok és száraz
alatti termesz- időjárás esetén
tésre i3 alkal- is jól köt.

Bogyói elleposo- 
dásra nem hajla
mosak.
Betegségekkel 
szemben ellenálló. 
Várható termés 
szabadföldön *
200-270 q/ha

f

!

í

<

глав •
Bogyói repedés
re, napágésre 
kevésbé hajla
mosak
Dohánymozaik 
vírussal szem
ben ellenálló, 
termésbetegsé
gekre közepesen 
fogékony. 
Várható termés 
szabadföldön * 
500-600 q/ha

i i

•;

7. termesztési ja
vaslat*

Korai szabadföl
di termesztésre 
ajánlott, 
tápanyagéllátás- 
sál szemben igé
nyes.
Extenziv körül
mények között 
bogyói aprók ma
radnak. Korai kiül
tetést jól bírja. 
Ajánlható tőszám 
35-40 ezer/ha

Korai szabadföldi 
hollandágyi és fólia 
alatti termesztésre 
alkalmas.
Hektáronként 40-50 
ezer tő kiültetése 
szükségea.
Főleg a dunántúli 
körülményeket ked
veli*
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3* táblázati A morfológiai és fonológiai vizagálatok
íeldo3g>záoi adatai

■

IfüVény
neve

Fövény kora Feldolgozott 
feldolgozói)» növények száma 
kor /пар/

Kísérlet ideje

1.1980.okt.2D- 
nov.24.

II.1981.febr.5-
márc.9.

III .1981 .ciárc • 12- 
ápr.17.

34 3
P 165 

kukorica 832

36 12

8I.1980.okt.20» 
nov.24

II.1981.febr.5-
márc.9*

III.1981.márc.12- 
ápr*17.

34

1032P 523 

kukorica а3 £ t:

34 8I.1980.okt.20-
nov.24.

II.1981.febr.5-
márc.9.

III•1981•márc•12- 
apr.17.

8P*3901
kukorica

32(?

36 12

—
12I,1980.okt.20-

dec.ll.
II.19Bl.febr.5-

márc.16.
III.1981.márc.18-

máj.5*

52

W 1639
paradicsom

1248

1252I.1980.okt.20- 
de c.11.

II.1981.febr.5-
márc.l£.

Kecskeméti
merevszáru
paradicsom

1639

III.1981.márc.13- 1248
máj.5. ■ ■ -

V
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4. táblázat: A szövettani kísérletek földolgozás! adatai.

Kisérlet ideje Növény kora fel- Feldolgo- 
dolgozáokor /пап/ zott növé

nyek száma
Növény
neve

nyízXk32 reaztmet- keíeest

metszetekszetek
készítésénél készítésénél

1.1980.okt. 1.1980.okt. 31
20»nov.l9* 20-nov.24.

11.1981.febr. II.1991.febr. 28
5-márc.5* 5-márc.9.

III.1981.márо. III.1981.máro. 33 
12-ápr.l4. 12-ápr.l7.

34 4

32 4P 165 

kukorica
36 4

34 41.1980.okt. 32 
20-nov.24*

11.1981.febr. II.1981.febr. 29
5-márc.9.

III.1981.márс. III.1981.márc. 34 
12-ápr.l5.

I.1980.okt.
20-nov.20.

32 4P 523 

kukorica 5-márc.6.
36 4

12—ápr.17.

4341.1980.okt. 1.1980.okt. 33 
20-nov.21. 20-HOV.24.

II.1981.febr. II.1981.febr. 30 
5-márc.7* 5~márc.9.

III.1981.máro. III.1981.márc. 35 
12-ápr.l6. 12»ápr.l7.

432P*3901
kukorica

36 4

I.1980.okt.20- 
dec.11.

II.1981.febr. 
5-márc.l6.

1.1980.okt.
20-dec.l0.

II.1981.febr.
5-márc.l4.

III.1981.márc. III.1981.márc. 
18-máj.4.

451 52vv
paradicsom

43937

48 447
18—müj • 5 •

41.1980.okt. 
20-dec.ll.

II.1981.febr. 11.1981.febr. 37
5-márc.l6.

51 521.1980.okt. 
20-áec.l0.Kecskeméti

merevszá-
ru para
dicsom

39 4
5-márc.l4.

48 4III.1981.márc. III.1981.márc. 47
18-máj.5*18-máj.4.
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4. EREIHÉNYBK ÉRTÉKELÉSE

4.1* A rövid fény-estét periódusok hosszának és
a fényintenzitás változásának hatása a növények
fejlődésére és morfológiájára.t

4#1.1. A növénymagasság alakulása*

A morfológiai szempontok, közül először a növé
nyek magasságának változását elemezzük az alábbi 
szempontok szerint*

А/ A különböző hosszúságú /30 perc fény +15 perc 

sötét és 15 perc fény + 7,5 perc sötét/ rövid ritmu
sok hogyan hatnak a növények növekedésére?

В/ A fényintenzitás ritmikus változásának, vala
mint a különböző intenzitású fény-sötét periódusok 

hatása a növénymagasság alakulására.
А/ A különböző fény-sötét ciklusok hosszának 

hatása már csiranövény stádiumban megmutatkozott. 

Mindhárom kukorica és a két paradicsom fajta esetében 

megfigyeltük, hogy kb. két hetes korig mind a 30 

perc 4 15 perc, mind pedig a 15 perc + 7,5 perces 

rövid ritmusokkal kezelt növények növekedése gyorsabb 

volt, mint a kontroll /16 óra fény + 8 óra sötét/ 

növényeké.

v



Különböző hosszúságú fény-sötét ciklusok /FSC/hatása 
a P* 3901-es kukorica 1 2. 3. 4. levelének növekedésére. 
Az adtok két méréssorozat átlagai

■

«.»•»

16.6Ara FSC
30.15percFSC 
15.7,5p«rcFSC

i7 ie i9
Mérési időpontok

16

2. ábra nap

A 2* ábrán a P 3901-es hibrid 1* 2* 3* 4* 

levelinek növekedését ábrázoltuk a kontroll és a 

rövid ritmusú megvilágitás hatására. /А táblásatok 

az egye3 fejezetek végen találhatók./ Három hétig 

naponta mértük a levelek hosszúságát. A két mérés- 

sorozat átlagából származó adatok alapján a követ
kezeket emeljük ki:

1. A rövid ritmusú megvilágitás alatt nőtt nö
vényeknél általában a levelek 1-2 nappal korábban
jelentek meg, mint a kontroll növényeknél. Az egyed
fejlődés üteme felgyorsult a rövid PSC-k hatására.
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2* A levelek növekedése is gyorsabb volt a rö
vid ritmusú megvilágítás alatt nőtt növényeknél, 
mint a kontroll esetében* Az ábrán látható, hogy 

minden levélemeletnél, minden mérési időpontban 

a legkisebb hosszúsági értéket a kontroll növények 

levelei érték el.
3. A teljesen kifejlett levelek hosszúsága is

- minden levélemeletnél - a kontroll növényeknél volt 

a legkisebb*
4. A 2* és 3* levélnél jól látható, hogy a 

levelek növekedése nem egyenletes ütemü* A kezdeti 
gyors növekedés után stagnálás következett /2* levél
nél ötödik napon, 3* levélnél a nyolcadik napon/.
Ez után a levél újra gyorsabban nőtt, majd újabb 

1аззи növekedési szakasz figyelhető meg. А 1аззи nö
vekedési periódusok mindig a következő levél megje
lenésének idejére tehetők. Valősziníi a levelek között 

a tápanyagért, a vízért versengés alakult ki. A gyor
san növekvő, intenzív anyagcserét folytató uj levelek 

nagyobb tápanyagigénye miatt a már meglévő levelek 

- rövid ideig - kevesebb tápanyaghoz jutottak, és 

növekedésük lelassult. Az uj levél megjelenése után 

növekedésűit ismét intenzivebbé vált, és e szakasz 

a következő levél megjelenéséig tartott.
Két hét után a fent elemzett hatás mó-dosult, 

és , fajok, sőt fajták szerint differenciálódott 

a rövid ritmusú kezelés növekedésre kifejtett ha
tása.

A kukoricáknál a 30 perc + 15 perc fény-sötét 

periódusok növekedést-serkentő hatása 3 hetes korban 

még nem kifejezett, de 5 hetes korra jól mérhető 

magasságbeli különbségek jelentkeztek.
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Az egyes vonalak csak a növekedés mértékében tértek 

el. A P 523 és a P+3901-es kukoricáknál ez a kezelés 

5 hetes korra 13-15 $-kal nagyobb növényraagas ságot 
eredményezett. A P 165-ös vonalnál csak kis szár- 

megnyulást tapasztaltunk. /5« táblázat ée 1. tábla/. 

Ugyanezen fény-sötét ritmus alatt nevelt K^-as és K„ 

merevszáru paradicsomoknál a kezdeti intenziv növe
kedés a későbbiekben lelassult, és a 6. hét végére 

a magasságból! különbségek kiegyenlítődtek. /5* táb
lázat/.

A 15# perc + 7#5 perces fény-sötét periódusok
nak a növények magasságára gyakorolt hatása a kuko
ricáknál és paradicsomoknál azonos tendenciát muta
tott. E rövid ritmussal kezelt növények növekedése 

is kb. két hétig gyorsabb ütemű volt, mint a kontroll 
/16 óra fény + 8 óra sötét/ növényeké. Két hét után 

a növekedés annyira lelassult, hogy a kukoricáknál 
már a harmadik hét végén a 15 perc +7,5 perc és a 

16 óra + 8 óra fény-sötét periódussal kezelt növé
nyek magassága azonos volt. A P 523-as és a P*3901-es 

kukoricáknál a kontroll és a rövid ritmussal kezelt 

növények magassága az 5* hét végén sem mutatott jelentős 

eltérést. A P 165-bs vonalnál azonban a növekedésgátló 

hatás fokozódott, é3 az 5* hét végére a növénymagasság 

13 $-kal csökkent a kontrolihoz viszonyátva /5* táblá
zat ás 1. tábla/.

A vizsgált két paradicsomfajtánál - a kukoricák
hoz hasonlóan - a 15 perc +7,5 perces rövid ritmusú 

megvilágitás kezdetben intenzivebb növekedést eredmé
nyezett. A hatodik hét végére azonban a magasságbeli 
különbségek kiegyenlítődtek /5. táblázat/.

'

• *



- 52 -
♦

А/ A fényintenzitás változásának hatásai

A fényintenzitás változásának a növények 

magasságára kifejtett hatását két kombinációban 

vizsgáltuk*
а/ a rövid fényintenzitás ritmus hatása 

Ъ/ a különböző intenzitású fény-sötét periódusok 

hatása
a/ Az első kisérletsorozatban 30 perc maga3 

/30,7 W/e?/+15 perc alacsony /2,3 W/rf/ intenzitású 

fény ritmikus váltakozásának hatását hasonlítottuk 

össze a 30 perc fény /32 W/mV+15 perc sötét, vala
mint a 16 óra fény /32 T/r/+S óra sötét /kontroll/ 

periódusok ritmikus változásának hatásával. A napi 
összenergia mennyisége midhárom esetben azonos 

/312 W/n?/ volt.
Amint a 6, táblázatban összefoglalt mérési 

eredmények mutatják, a fényintenzitás ritmikus vál
takozása intenzivebb növekedést indukált, és igy 

e rövid ritmus alatt nevelt növények a 6. hét vé
gére valamivel nagyobb átlagmagasságot értek el, 

mint a 16 óra fény+8 óra sötét ciklusokkal kezelt 

növények. Legnagyobb mértékű volt a változás a kont
rolihoz viszonyítva a P 523-as kukoricánál, ahol a 

rövid fényintenzitás ritmus kb. 13 ?S-kal nagyobb növény
magasságot eredményezett. A P 165 és а Р*3901-ез kuko
ricáknál, valamint a két paradicsom fajtánál csak 5-7 

os növekedést tapasztaltunk /ld. még az 1. táblát/.
Érdekes megfigyelni, hogy a 30 perc /32 W/nf/fény 

+15 perc sötét periódusokkal kezelt növények magasság
ból! értékei nem különböztek lényegesen a rövid fény-
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intenzitás ritmus alatt nevelt növények magasságától. 
Tehát úgy tűnik, hogy a kísérleti növényeink növeke
dését elsősorban a ritmushatás befolyásolta, és a 

rövid fényintenzitás ritmus nem okozott lényeges 

eltérést a növények magasságában az azonos hosszúságú 

fény-sötét periódusok hatásához viszonyítva.
Ъ/ A második variációban a kísérleti növények 

egyik részénél a 15 percig tartó sötét szakaszt 30 

percig tartó 32 W/в? intenzitású fény követte, mig a 

tesztnövények másik részét 30 percig tartó magasabb 

/41 W/m*/ intenzitású fénnyel világítottuk meg a 15 

percig tartó sötét periódus után. Mindkét kezelés 

hatását összevetettük a 16 óra fény /32 WA?/+8 óra 

sötét átontroll/ periódusokkal kezelt növényeknél kapott 

magasságbeli értékekkel.
Általánosan elfogadott Kedar-Iíira /1969/ megálla- 

pitása, mely saerint a szár hossza a megvilágítás-erősség 

növekedésével csökken. Kísérleteinkben a fényintenzitás 

32 W/ii?-ről 41 W/sf-re történő emelése - ©z előbbi megál
lapítással egyezően - nagy mértékben csökkentette a 

növénymagasságot a 16 óra fény /32 W/s?/+8 óra sötét 

periódusok alatt nevelt növények átlagmagasságához 

képest. Az egyes fajok ill. fajták csak a magasság- 

csökkenés mértékében mutattak eltérést.
A magasabb intenzitású fény a P 165-ös kukorica 

és a paradicsom növekedését gátolta a legjobban.
A midtegy 25 %-os eltérés 1 $-on szignifikáns. Ennél 
kisebb mértékben /10-12 %/ csökkent a P 523-aa kuko
rica vonal és a Kecskeméti merevszáru paradicsom magas
sága. A P/*3901~es hibrid növénymagasság szempontjából 
igen ellenállónak bizonyult az erősebb intenzitású
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fénnyel szemben, és magassága alig változott a kont
roll növények értékeihez képest. /7. táblázat/.

Annak eldöntésére, hogy a növekedésgátlásért 

a ritmushatás, vagy a fényintenzitás emelése felelos-e, 

a 30 perc magas intenzitású /41 W/u?/ fény + 15 perc 

sötét ritmussal kezelt növények magasságát összehason
lítottuk az ugyanolyan hosszúságú, de alacsonyabb 

/32 W/b?/ intenzitású fény-sötét periódusok hatására 

létrejött magasságbeli értékekkel. A 7. táblázat 

adataiból látható, hogy a 32 W/nf intenzitású fény-sö
tét periódusok növelték, az ugyanolyan hosszúságú,
41 W/u? intenzitású fény-sötét ciklusok pedig csökken
tették a tesztnövények magasságát a kontroll növények
hez képest. Ebből következik, hogy a növekedésgátló 

hatást a fényintenzitás emelése váltotta ki.

4

t
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5. táblázati A különböző hosszúságú rövid fény-sötét 

eiklusok hatása a kukorica és paradicsom 

növények magasságára /cm/.
Az adatok három kisérlet-sorozat /1-11-111/ 

átlagai.
/А kísérleti körülmények leírását Id. a 

3. táblázatban./

PénzkezelésekIíövény Kis ér
neve let 15 perc fény 

/32 w/n?/+
+7,5 perc sö-

30 perc fény
/32 w/rf/+
+15 perc sö~

16 óra fény 
/32 W/s?/+ 
+18 óra sö-

3 zárna

téttét tét
38,6 35,3

30.1
40.2
35,2

I. 37,3
P 165 

kukorica
36,7
46,5
40,1

37,5II.
49,0III.

átlag 41,7
44.6
39.6

40,3
38,6
42,2

I. 35,7
36,6P 523 

kukorica
II.

47,0III. 43,5
38,6átlag 40,343,7

46,6
42,8
46,5

56,0
48.5
46.5

I. 42,1
P '■3901 

kukorica
II. 48,2

43,3III.
átlag 45,350,344,5

I. 8,7 9,5 10,0
W 9,1 9,3II. 10,4

11,0
10,0

10,0
9,5

9,2III.
paradicsom* 9,5at lag

8,48,9I. 3,3
К merev- II. 
szaru 
paradi
csom

5,45,35,9
7,1 7,2III. 7,5

átlag 7,1 7,07,2
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6. táblázati A rövid fényintenzitás ritmus hatása
kukorica és paradicsom növények magassá“ 

gára /cm/
Az adatok két kisérlotsorosat /1-11./ 

átlagai.
/А kisérleti körülmények leírását Id. 

a 3. táblázatban/.
у

FénykezelésekNövény
neve

Kisérlet
száma 30 perc fény 

/30,7 W/s?/+ 
+15 perc fény 
/2,5 W/rf/

16 óra fény 
/32 Vií/nf/+
+8 éra sötét +15 perc sö-

30 pere fény 
/32 V7af/+

tét
38,6 40,137,3

36,7
I.

P 165 

kukorica átlag
38,3II. 37,5

38,0 39,237,0
44.6
39.6
42,1

43,0
40,0
41,5

35,7
36,6

I.P 523 

kukorica
II.

36,1átlag

56,0
48,5
52,2

47,3I. 42.1
48.2
45,1

P 3901 

kukorica
49,3II.

átlag 48,3

9,8I. 8,7 9,5W
paradicsom átlag

10,6
10,2

II. 10,4 9,1
9,39,5

?,1
6,5

8,9I. 8,2K. merev- 
szárú 
paradicsom átlag

II. 5,35,9
7,87,0 7,1

. . , .,4 i !■ 1 ' ' 1

.1
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7* táblázat: A különböző intenzitású fény-sötét 

periódusok hatása kukorica és para
dicsom növények magasságára /от/
Az adatok a 3* táblázatban III, számmal 
Jelölt kiséílet eredményei.

Növény
neve

Fénykezelések

16 óra fény 
/32 W/tf/+
+8 óra sötét

30 perc fény
/32 W/a?/+
+15 perc sötét

30 perc fény 
/41 W/e?/*
+15 perc sötét 

■+5» 5 óra sötét
P 165 

kukorica
46,6 36,249*0

P 523 

kukorica
43,5 47,0 38,3

46,5P+3901
kukorica

42,, 3 41,7
I

к3/рх/
paradicsom

10,011,0 8,5

6,7K.merevszáru
paradicsom

7,5 7,1
1i

V

'• ■

V

i • I
к- ifi

■

■*
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4*1.2. A levélszám változása:

А/ A levelek számának alakulása a különböző 

hosszúságú fényeötét periódusok hatására.
Kísérleti növényeink fejlődéséről, a vegetativ 

szervek kialakulásának üteméről rendszeresen fel
jegyzéseket készítettünk, 

hasonlítottuk az azonos fényintenzitású /32 W/b?/, 

de eltérő hosszúságú rövid ritmusok alatt nevelt 

növények levélszámát. Az összenergia napi mennyisége 

minden kezelésnél azonos /512 W/e?/ volt.
Az tapasztaltuk, hogy a rövid ritmusú megvilá

gítás gyorsította a vegetativ szervek kidakulását.
E ritmusok alatt nevelt növényeknél például - a 

feljegyzéseink alapján - "a következő” levélemelet 

1-2 nappal hamarabb jelent meg a kontroll /16 óra 

fény + 8 óra sötét/ növényekhez képest. Ez a kis
mértékű időbeli "előny” azonban 6 hetes korban a 

levelek számának alakulásában sem a kukoriáknál, 

sem pedig a két paradicsom fajtánál nem okozott 
mérhető eltérést /8. táblázat/.

6 hetes korban össze-

В/ A fényintenzitás-változás hatása a növények 

levélszámára*

a/ A rövid fényintenzitás ritmus hatása
A 30,7 W/в? és a 2,5 W/e? intenzitású fény 30-15 

percenkénti váltakozása - az előbbiekben elemzett 
különböző hosszúságú ritmusokhoz hasonlóan - nem vál
toztatta meg a 6 hetes korú növények levélszámát 
sem a kontroll /16 óra fény + 8 óra sötét/, sem pedig
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az ugyanolyan hossuuságu /30 perc + 15 perc/ fény- 

-sötét periódusok alatt nevelt növények levélszámá
hoz viszonyítva* Az P 523 és P*3901-es kukoricáknál 
tapasztalt kismértékű növekedés valószínű a kissé 

felgyorsult fejlődés eredménye /9* táblázni/*
b/ A különböző intenzitású fény-sötét periódusok

hatása*
Az általunk ismert irodalomban ellentétes adatok 

találhatók a levélszám és a megvilágitáserősség kap
csolatáról. Takács /1971/ szerint a megvilágitáserőa- 

ség növeli a levélszámot, Hussey /1963/ viszont 

viszonylug alacsony /5000 Lux/ megvilágitáserŐ3ségen 

észlelt a legtöbb levelet.
Kísérleti körülményeink között a fényintenzitást 

32 W/tf-ről 41 V7/m*-re emelve, a levélszám alakulásában 

a faji ill* fajtareakciŐk nagy szerepet játszottak.
A kukoricák közül általában a ritmushatásokra a 

P 523-as vonal bizonyult legérzékenyebbnek, a két 

paradicsom d^jta közül pedig a K^-nál tapasztaltunk 

morfológiai szempontból a legerősebb változásokat.
A fényintenzitás növelése és a ritmusos kezelés együttes 

alkalmazása is csak e két fajta levélszámát változtat
ta meg. A P 523-as kukoricánál 20 $-оз, a paradi
csomnál pedig 10 #-os növekedést tapasztaltunk. A 

többi növény levélszáma gyakorlatilag nem változott 

a kontroll növényekhez képest /10. táblázat/.

:*y
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8# táblázati A különböző hosszúságú rövid fény-sötét 

ciklusok hatása kukorica és paradicsom 

növények levelssámára 

Az adatok három kisérletsorozat /1-11- 

III./ átlagai.
/А kisérleti körülmények leírását ld. 

a 3* táblázatban/

Kísérlet Pénzkezelések
száma 16 óra fény..rr lo‘ 'perc' fény"'""15' perc fény

/32 W/nf/+ /32 W/tf/+ /32 W/n?/+
+8 óra sötét +15 perc sötét +7*5 perc

ötét

Sövény
neve

s
6,0 6,7

6,0
6,0I.P.165

kukorica
6,0 6,0II.
6,0 6, 6 6,0III.

Átlag 6,0 6,26,2
6,0I. 5,3

6,0
5,8
6,0P.523

kukorica
6,0II.
6,0
6,0

6,0 6,1III.
Átlag 5,7 5,9

6,5 
6,0

6,0 6,5
6,5
6,0

I.
6,3
6,0

P*3901
kukorica

II.
6,4III.

Átlag 6,3 6,36,1
6,8 6,9

6,2
7,6I.W II. 5,8

6,4
5,7
6,46,3III.

Átlagparadicsom 6,3 6,56,4
I. 7,9

6,1
8,07,9

6,6K.merevszáru 6,1
6,8

II.
6,6III. 

Átlag
7,4

6,8 6,97,3
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9* táblázat« A rövid fény inten si táa ritmus hatása
kukorica és paradicsom növények levelszá- 

mára.
Az adatok két kisérletsorozat /I-П./ adat 
átlagai. /А kísérleti körülmények leírását 

Id, a 3. táblázatban./

Pénvke zelése кKisér-Uövény
neve let 30 perc fény 

/30,7 W/if-f 
+15 perc fény 
/2,5 W/r?/

16 óra fény 
/32 W/a7+
+8 óra sötét

30 perc fény 
/32 W/n?/+
+15 perc 3ö-

a zárna

tét
6,56,06,0

6,0
I.P I65 

kukorica
6,06,0II.

Átlag 6,0 6,0 6,2
6,0
6,05,86,0

I. 5,36,0P 523 

kukorica
II.
Átlag 5,6 6,05,9

6,5
6,5

6,0 7,0
6,3
b, b

I.P 3901 

kukorica
6,3II.

Átlag 6,1 6,5
6,96,2

6,8 7,8I.w
paradicsom

5,75,8II.
Átlag 6,76,56,3

1:1 3,27,9
6,1

I.K.aersvszáru
paradicsom

6,1II.
Átlag 7,17,27,0

■

< ?

i;
?

fí /. • I •

• *



- 62 -

10* táblázati Á különböző intenzitású fény-sötét perió
dusok hatása kukorica és paradicsom növé
nyek levelssámára*
Az adatok a 3* táblázatban III. számmal 
jelölt kisérlet eredményei.

ITövény
neve

Pénykeselések
16 óra fény 
/32 W/n?/+ 8 óra 

sötét

30 perc fény 
/41 W/n?/+

30 perc fény 
/32 W/m2/+
+15 perc sötét +5*5 óra sö

tét

6,6 6,36,0P 165 

kukorica

P 523 

kukorica
6,0 6,1 7,2

P*3901
kukoriCÄ

6,16,0 6,0

к3/Р1/ 

paradicsom
6*4 6,3 7,0

K.merevszáru
paradicsom 6,6 6,37,4

* ■ \

. -

\
\
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4.1.3. А 3#, 4.» 5• levél területének, friss- és ssa
rasa ulyának alakulása a rövid ritmusú megvi
lágítás hatására.

А/ A különböző hosszúságú fény-a ötét ciklusok
hatása*

Kísérleti körülményeink között a kukoricáknál 
5 hetes, a kőt paradicsom fajtánál 6 hetes korban 

a kifejlett, de még nem sárguló levelek a 3 4.,
5. levélemeletek voltak. így e levelek területét, 

friss-, és száraz, súly adatait kíilön-külön is vizs-

•»

gáltuk, ösasfüggést keresve a levél területe, friss- 

és szái^azsulya között.
A 30 perc + 15 pero fény-sötét periódusok hatása 

a kukoricáknál eléggi egyértelműnek tűnik. A vizsgált 

három levélemelet közül mindig a legfiatalabb, 5. 
levél területe nőtt a legnagyobb mértékben. A P 523-as 

kukoricánál ez a növekedés az 50 íS-ot is elérte, mig 

a P*3901 hibridnél és aKl65-ös vonalnál ez az érték 

csak 6-10 % között mozgott /11. táblásat/. Az eltéré
sek 1 #-on szignifikánsak.

A levélterülethez hasonlóan szintén az 5-ös levelek
nél mértük a legnagyobb friss- és 3záraz3ulyo!:at is 

ugyanezen rövid ritmus alatt nevelt kukoricáknál.
A levélterület értékeivel szinkronban a P 523-as vo
nal friss- és szárazsulya 50 % körüli növekedést mu
tatott. Ezt követte a P*3901-es kukorica, 14-17 % 

közötti súlynövekedéssel, mig a P 165-ös vonalnál 
nem tapasztaltunk változást. /13* és 15. táblázat./

Az idősebb, 3. és 4. levelek területe 5 hetes 

korban nem mutatott eltérést a kontroll növényekhez

}
!
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képest, vagy kismértékű csökkenést tapasztaltunk.
A 3. és 4. levélemeleteknél a friss-, és szá- 

razsuly eltérően alakult az egyes kukoricáknál.
A ritmusos kezelésre általában érzékenyen reagáló 

P 523-as vonalnál nemcsak az 5« levél friss- és 

szárazsulya nőtt, hanem - bár kisebb mértékben - a 

3* és 4. leveleké is. А 3^3901-ез hibrid 3.» 4. 

leveleinél 5 hetes korban már nem volt eltérés 

a kontrolihoz viszonyítva, mig a P 165-Ös vonalnál 
5 hetes korra kisebb friss- és szárazsuly értékeket 

kaptunk az idősebb két levélemeletnél a 30 perc + 15 

perces rövid ritmusú megvilágitás hatására /13« és 

15. táblázat/.
A tapasztalatok alapján általános tendenciának 

tűnik, hogy a 30 perc + 15 perc fény-sötét ciklus 

pozitív hatása a legfiatalabb leveleknél nyilvánul 
meg. és idővel ezek a különbségek kiegyenlítődnek, 

sőt negativ jellegű eltérésbe csapnak át.
A két paradicsom fajta ugyanezen vizsgálati 

szempontokat tekintve, eltérően reagált a 30 perc +
+ 15 perces rövid ritmusú kezelésre.

А Куаз fajta levélterülete egyik emeletnél 
sem mutatott eltérést a kontrolihoz képest. A K.me- 

revszárunál a legfiatalabb, 5-ös levélre az említett 

ritmus pozitívan hatot, és 30 ^-kal növelte a levél
területet, mig a korábban kifejlődött levelek /3 

4. levél/ területe kb. 10 %-kal volt kisebb, mint 
a kontroll növények ugyanezen levélemeleteinek terü
lete. /12. táblázat./ Hasonló tendencia szerint vál
tozott a két paradicsom fajta friss- és szárazsulya 

is az egyes levélemeleteknél. /14. és 16. táblázat./

• 9



- 65 -

A 15 perc + 7.5 perces rövid ritmusú me^vilá
gításnak szinte “fajtól független” általános ten
denciájú hatását tapasztaltuk,

A kukoricáknál ás paradicsom fajtáknál mind 

a levélterületet, mind pedig a friss- ós száraz- 

súlyokat csökkentette e rövid ritmus. A gátló 

hatás általában mindhárom levélemeletnél megnyilvá
nult. Kivételt képez az alól a P 523-as kukorica, 

amelynél a levélterület és a friss-súly értékek 

nem változtak egyik levélnél sem. A ssárazsuly 

azonban ennél a vonalnál is 10-15 kai csökkent.
Érdemes kiemelni, hogy a Ky-as paradicsom le

vélterületét és friss súlyát a 15 perc +7,5 per
ces ritmus a 30 perc + 15 perces fény-sötét eilu- 

sokhoz hasonlóan változtatta meg. Azaz az 5* levél
nél pozitívan hatott a rövid ritmusú megvilágítás, 

és a levélterület, valamint a friss-súly 15-20 í>-kal 
nagyobb volt a kontrolihoz képest. A 3 

nem volt jelentős változás, illetve kismértékű csök
kenést figyeltünk meg. A szárazsuly értékek azonban 

а К^-аз paradicsomnál is csökkentek a 15 perc +7,5 

perces fény-sötét periódusok hatására. /11-16. táb
lázat*/

4. levélnél•»

Az eredmények elemzése alapján úgy tűnik, hogy 

a 30 perc + 15 perces fény-sötét periódusok serken
tik a levelek fejlődését és növekedését, azonban a 

szövetek hamarabb állandósulnak, mint a kontroll 
/16 óra + 8 óra FSC/ növények leveleinél, s igy 

a teljesen kifejlődött, idősebb /3*/ leveleknél 
kapott levélterület, fris3-, és szárazsuly érté
kek kisebbek, mint a hosszabb ideig növekvő kontroll

*

\
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növények ugyanezen leveleinél mért értékek*
A rövidébb, 15 perc +7*5 perces fény-sötét 

ciklusok viszont kifejezetten gátolják a növekedést, 
igy e ritmus alatt fejlődött növények leveleinek 

területe, friss- és szárazsulya általában kisebb a 

kontrolihoz viszonyítva.
В/ A fényintenzitás változás hatása

a/ A rövid fényintenzitás ritmus hatása a 3 

5., levelek területére, friss- és szárazsulyára.
4.,• *

.

A 30,7 W/a? és a 2,5 W/rf intenzitású fény 30+15 

percenkénti váltakozásának hatása a fent említett 

szempontokban зок hasonlóságot mutatott a 30 perc 

fény /32 W/n?/ + 15 perc sötét ciklusok által kivál
tott hatásokhoz, ugyanakkor eltérések is tapasztal
hatók.

Adatainkat a 17-20. táblázatban foglaltuk 

ö33se* A tesztnövények vizsgált három levélemelete 

közül a legfiatalabb, 5* levélnél a fényintenzitás- 

-változás és a rövid ritmus együttes alkalmazása 

növelte a levélterületet és a levelek friss-sulyát,
A legérzékenyebben reagáló P 523-as kukoricánál az 

5. levél területe és friss súlya 40-50 %-kal volt na
gyobb, ming a kontroll /16 óra fény/ /32 W/e?/+8 óra 

sötét/ növényeknél mért ugyanezen értékek. A többi 
növénynél kisebb mértékben /10-15 ?$-kal/ nőtt az 

5. levél területe és friss súlya.
A 3* és 4* leveIsméiétnél is megfigyeltünk 

egy általános tendenciát a levélterület és frissé 

súly változásában, de itt a faji ill. fajtareakciók
'

V
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erősebben domináltak, mint az 5* levélnél. Általában 

jellemző, hogy az 5. levélemelettől a 3. levél felé 

haladva, a váltakozó intenzitású fénnyel megvilágí
tott növények levélterülete és friss súlya fokoza
tosan kisebb positiv eltérést mutatott a kontroll 
növények ugyanazon levelére vonatkoztatott értékei
hez viszonyítva, sőt a 3* levél területe és friss- 

súlya 5-6 hetes korra kisebb volt, mint a kontroll 
növényeknél mért értékek. /Р 165, P+3901 kukoricák, 

és K.mrevszáru paradicsom/. Kivételt képez ez alól 
a P 523-as kukorica és a K^-as paradicsom, amelyeknél 
a rövid fényintenzitás ritmus pozitiv hatása olyan

de a 3* és 4* levélnélerős volt, hogy nemcsak az 5 

Is növekvő érékeket kaptunk.
A vizsgált három levél területében és friss-sulyá- 

bsn nem találtunk lényeges eltérést a rövid fényinten
zitás ritmus és az ugyanolyan hosszúságú /30 perc + 15 

perc/ fény-sötét ciklusok által kiváltott hatások 

között.

•»

Külön értékeljük a levelek szárazanyag tartalmára 

vonatkozó adatokat, mert a rövid fényintenzitás ritmus 

tulajdonképpeni hatása itt mutatkozott meg a legszem
betűnőbben •

A váltakozó fényintenzitás és a rövid ritmusú ke
zelés együttes alkalmazása következtében a kukoricák 

5# levelének szárazsulya 10-17 $£-kal több volt, mint 

a kontroll növények ugyanezen levelének szárazsulya.
A következő /4./ levél szárazanyag tartalma már jelen
tősen nem tért el a kontroll kukoricák 4* levelének 

szárazanyag tartalmától, mig a 3. levélnél kisebb szá
raza ulyokát kaptunk a 16 éra fény + 8 óra sötét perió-

•Л
t \\
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dusok alatt nevelt növények értékeihez viszonyítva# 

Ellentétben a levélterület és friss-súly értékekkel, 

még a £ 523-аз vonalnál is csökkent a 3* levél száraz
anyag tartalma a kontrolihoz képest /21* táblázat/.

A két paradicsom fajtánál pedig mindhárom levél
nél kisebb volt a rövid fényintenzitás ritmus alatt 

nevelt növények levelének szárazsulya, mint a kont
roll növényeknél mért értékek /22. táblázat/.

A rövid fényintenzitás ritmus serkenti a növények 

fiatalkori növekedését és fejlődését. A vegetativ szer
vek növekedésének ill. fejlődésének üteme gyorsabb a 

kontrolihoz /16 éra + 8 óra ESC/ viszonyítva, azonban 

a szövetek hamarabb állandósulnak, mint a kontroll 
növényeknél. így a 16 óra + 8 óra fény-sötét ciklus 

alatt nevelt növények leveleinek hosszabb ideig tar
tó növekedése a teljesen kifejlett levelek esetén 

nagyobb levélterületet, friss- és 3zárazsulyt ered
ményez, mint a változó intenzitású fénnyel kezelt 

növényeiméi. Tehát a rövid fényintenzitás ritmus- 

a látszat ellenére- tulajdonképpen csökkenti a levelek 

tiS3- és ezárazsulyát ill. a teljesen kifejlett leve
lek területe is kisebb a kontroll növényekéhez képest.

Ъ/ A különböző intenzitású fény-sötét periódusok 

hatása a 3#, 4#, 5* levelek terültére, friss- és szá^ 

razsulyára.

Kísérleteinkben arra kerestünk választ, hogy a 

fényintenzitás 32 W/if-ről 41 W/if-re történő emelése 

és a fény-sötét ritmus együttes alkalmazása hogyan 

hat tesztnövényeink leveleinek területére, friss
éé száraz3ulyára* Mivel a levelek területe és friss*
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-súlya azonos tendencia szerint, és kb* azonos mér
tékben változott az egye3 növényfajtáknál, így 

ezeket az adatokat párhuzamosan elemezzük* Erre vo
natkozó eredmények a 23-24^ táblázatban láthatók.

A megvilágításerősség növelése és a fény-sötét 

periódusok együttes hatására a - K. merevasáru 

paradicsom kivételével - a növények levélteiiileté- 

nek és friss levélsulyának változásában a következő 

általános tendenciát figyeltük meg.
A kukoricáknál és a K^-as paradicsomnál az 5* 

levélterülete és a friss-súly vagy nem tért el a 

kontroll /16 óra fény /32 Y//s?/+8 óra sötét/ értékek
től /К^-as ^adicsom, P 523-as kukorica/, vagy 10-20 

5‘j-kal kisebb volt a magas intenzitású fény-sötét; cik
lus alatt nevelt növények levélterülete és friss 

levélsulya*
A 4* levélnél már kisebb mértékű volt a csökkenés, 

sőt pl. a P 165-ös kukorica és a K^-as paradicsom 

levélterületo azonos volt a kontroll növények levél- 

területével*
A3* levélnél pedig általában nagyobb volt a 

levélterület és a friss-súly, mint a kontroll nővé-
g-Gknél*

Kivétel ez alól a Kecskeméti meróvszáru paradicsom, 
amelynél meglepően nem a 3., hanem az 5* levél területe 

és friss súlya volt nagyobb mintegy 65 (3-kal, és a 

változás iránya is ellentétes volt,mint a többi növény
nél* (Tehátц kontrolitól való pozitív eltfSrés az 5* 

levéltől a 3. felé haladva csökkent, azonban a 3*
és 4. levelek területe és friss súlya sem volt ki
sebb, mint a kontroll növényeknél kapott értékek*
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A 41 W/п? és a 32 W/nf intenzitás«, 30 perc + 15 

perces fény-sötét ritmusokat egymáshoz viszonyítva 

ellentétes irányú változást tapasztaltunk az emele
tenkénti levélterület és friss-súly tekintetében.
A 32 W/f intenzitású, 30 perc + 15 perces rövid rit
musnál a legfiatalatt, 5. levélnél mértük a legna
gyobb levélterületet és fri3s levélsulyt, s 3. levél 
felé haladva az értékek a kontrolihoz viszonyítva ne
gativ jellegű eltérésbe csaptak át. Ezzel ellentétben 

a 41 W/f intenzitású fény-sötét periódusoknál az 5* 

levél területe és friss-súlya kisebb volt általában 

a kontrolinál, és a 3» levél felé haladva az eltérés 

pozitiv jellegűvé vált a kontrolihoz képest.
Az elmondottakból úgy tűnik, hogy a megvilágitás- 

erosség fokozása és a rövid ritmusú kezelés együttes 

hatására a levél fejlődése lelassul, a szövetek csak 

később állandósulnak, mint a kontroll növényeknél. így 

- az előzőekben ismertetett rövid fényintenaitá3 

ritmussal szemben - a magasabb intenzitású /41 W/f/ 

rövid ritmussal kezelt növények leveleinek hosszabb 

ideig tartó növekedése nagyobb levélterületet és 

friss-súlyt eredményes a kifejlett leveleknél.
A levelek száranyag felhalmozódásában nem 

találtunk egyértelmű tendenciát a magas intenzitású 

/41 W/e?/ fény-sötét periódusok hatására. Fajok, sőt 

fajták szerint változott a levelek emeletenkénti 
s zárazanyag felhalmo sódása[2fytaU ozof./.

A P 165- és P*3901-es kukoricáknál és a K^-as 

paradicsomnál a megvilágitáserősség növelésével min
den vizsgált levélnél csökkent, esetleg nem változott 

a szárazsuly a kontrolihoz képest.
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Q.

A P 523-as kukorica vonal és IC* s^-evszáru 

paradicsom 5* levelének szárazsulya 13, illetve 

50 ;á-kal több volt, mint a kontroll érték 

ugyanakkor a 3* és 4. levél szárazanyag tartalma 

10-20 Sí-kal kisebb volt a kontroll növények ugyane
zen leveleinek szárazáulyától.

*

í

i
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11. táblásat* A különböző hosszúságú rövid fény-sötét 

ciklusok hatása kukorica növények levél» 

területére /cnf/
Az adatok három kisérletsorozat /I-II-III./ 

átlagai. /А kiaérleti körülmények leírá
sát Id. a 3. táblázatban./

Hovény Kísérlet Levél
neve száma emelet

Pénvkezelések
16 óra fény 30 perc fény 15 perc fény 
/32 W/+ /32 W/bP/+ /32 W/я?/+
+8 óra sötét +15 perc sö- +7,5 perc sö

tét tét

17.5
21.6 
18,8
19,3

27,4
19,1
16,6
22,0

I. 3. 21,2
20.3
19.4
20,2

II.
III.
átlag

28,8
26,6
27,4
27,6

28,9
29.5
28.6
29,0

4.I. 30,5cű
о :!и. 29и

III.Sh 31О
r4 átlag 30,63

26,6
28,3
36,1

31,7
1.7.1 
26,5
25.1

32,8
31,1
31,8
31,9

I. 5.:.Гчо II.гЧ
III.
átlag

ßt

30,3

22,8
22,3
20,2
21,7

20.4
25.5
25.6
23,8

I. 3. 22,4
22,1
18,6
21,0

II.
III.
átlag

38,433,8
34,4
22,0
30,0

I. 31,1
32.6
34.6

4.8 30,4II.Ии 33,5III.о
átlag 34,132,7

43,5 29,9
20,4
30,7
27.0

23,2
30,1
26,2
26.5

I.гл 5.N II. 31,1
42,7III.

átlag м
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FérivkezeléaekNüvény Kisér- Levél- 
neve let emelet 16 óra fény 30 perc fény 15 perc fény

/32 W/a?+ /32 WA?/+ /32 W/i?/+
+8 óra aötét +15 perc 8ö~ +7,5 perc sö

téttét

23,6
21.9
22.9
22,8

I. 3. 24.4
20.9
24.9
23.4

22,5
18,1
23,0
21,2

II.
III.
átlag

37,14. 42,3
41,2
40,7
40,7

I. 38,0
39,3ce 33,3II.ü

tо 38,0
эМ

40,4III.
átlag 40,4л?з

54,9 50,9
37,2
45,1
44,4

44,8
47,0

I. 5.И
48,3II.оо III. 49,148,3

46,7p« átlag 50,7
í

1

‘

* 1

Г \

г
V V V

*А

1

'г.' > »

■ it
V

'• ' •*
3- »

•Í
4

■9

\
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12. táblázat* Különböző hosszúságú, rövid fény-sötét
ciklusok hatása paradicsom növények levél
területére /mV
Az adatok három kisérletsorozat /I-II-III./ 

átlagai* /А kísérleti körülmények leirását 

Id. a 3. táblázatban/

ffémrkezelésekHövény Kísérlet Levél
száma emelet 16 éra fény 30 perc fény 16 perc fény

/32 w/ii?/+ /32 W/íf/+ /32 W/3?/+
+8 éra sötét +15 perc sö- +7,5 perc sö-

neve

téttét
I. 22v4

19,5
29.8
23.9

20,8
20.4
25.5
22,2

3. 24.5
16.5 
29,0
23,3

II.
III.£3О
átlagraоs 16,0

15,8
23,7
18,5

20,6
14,8
27,3
20,9

I. 4. 19,1
17,9
19,4
18,8

я II.8
Pj III.

átlagи
12,6I. 5. 14,1 19,4
7,6C' II. 7,0 5,5M III. 9,7 9,5 11,0

11,9átlag 10,2 9,9
со 16,8

12.4
19.4
16,2

I. 19.7
13.7
20.8
18,0

22,1
18,8
20.3
20.4

3.о
II.И

В III.
Я átlagо
В I. 4. 25,2

15.4
21.5
20,7

19,2
11,6
23,4
18,0

22,0
11,9
22,5

18,8
cs

II.
III.

о átlagио
16,1 19,6I. 5. 17,8

5,7
11,8
11*7

II. 5,7 5,2
III.
átlag

8,8 14,5
10,2 13,1

í

я.
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13* táblázati Különböző hosszúságú rövid fény-sötét cik
lusok hatása a kukorica levelek-^iss-sulyára 

/tag/növény/. Az adatok három kisérletsorozat 

/I-II-III./ átlagai. /А kisérleti körülmények 

leírását id. a 3. táblázatban/.

Pénzkezeléseklíövény Kísérlet Levél- 
száma emeletneve 16 óra fény 30 pero fény 15 perc fény 

/32 W/b?/+ /32 W/n?/+ /32 И/Ф
+8 óra sö- +15 perc sö- +7,5 perc sö

tét téttét

267.5 
343,7
291.6
300,9

337.5 
331,2
291.6
320,1

I. 3. 370,8
318,7
308,3
332,6

II.
III.
átlag

a
661.5
512.5 
508,3
560,7

437,5
456.2
433.3
442.3

I. 4. 512,5
493,7
449,9
485,3

о•и II.и
Q III.Л1
3 átlag..V,

637,6
598,0
499,9
578,5

637,5
468.7 
633,3
579.8

450,0
400,0
391,6
413,8

I. 5.iH II.
Рч III.

átlag I

337.5 
372,9
316.6
342,3

318,7
358.3
308.3
328.4

312.5 
358,3 
450,0
373.6

I. 3.
II.

III.
átlag

d 562.5 
502,0 
533,3
532.6

I. 450,0
578,5
583,3
537,2

582.5 
600,0 
583,3
588.6

4.о
tо II.

III.м
3 átlagAJ

rm
337.5
316.6 
466,6
№,2

705,0
443,7
658.3
602.3

381,2
412.5 
375,0
389.5

I.N 5.ил II.
P« III.

átlag
í
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líövóny Kísérlet Levél- 
neve száma emelet

Fénykezelések
16 óra ff'ny 30 pere fény 15 nerc fény 
/32 W/rf+ /32 W/cf/+ /32 W/e?A
+8 óra sö- +15 pere sö- +7*5 pere sö

téttéttét
375,0
369,7
441,6
395,1

I. 450,0
400,0
374,9
408,3

375,0
337,5
383,3
365,2

3.
II,

III.
átlag

cd 662,5
662.5691.6
672,2

862,1
800,0
658.3
773.4

625,0
725,0
737,5
695,8

4.I.о£ II.
III.ом3 átlag

850,0
681,2
791,6
774,3

I, 700,0
875,0
733.3
769.4

1025,0
850,0
824.9
889.9

5.оON II.П III.P,
átlag

r •?

4

• -* ■ ‘ * '

-

■I,

.,лЧ. '

• > -
■

'

:4

í
..; .
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14. táblázati Különböző hosszúságú fény-sötét ciklusok 

hatása paradicsom levelek friae-sulyára 

/mg/n övény/.
Az adatok három kisérletsorozat /I»II-III./ 

átlagai. /Kísérleti körülmények leírását 

Id. a 3. táblázatban./■' \"

FénykezelésekNövény Kisér- 
neve

Levél
emeletlet 16 óa?a fény 30 perc fény 15 perc fény 

/32 W/o?/+ /32 W/rf/+ /32 W/bPA
+S éra sö- +15 perc sö- +7,5 perc sö

tét

száma

téttét
441,6
429,4
525,0
465,3

479.1
331.2 
475,0
428,4

458.3 
366,6
558.3
461,0

I. 3.
XI.

III.aо átlagr?о
*H
1 416,6

327,6
383,3
375,8

474,9
287.5
466.6
409,6

408,3
300,0
450,0
386,1

4.I.
II.I III.

atlag
266,6
127,7
183,3
192,5

368,0
106,2
183,3
219,1

224,9
150,0
191,6
188,8

I. 5.n II.
III.
átlag

“

446,6 324.9
249.9
349.9
308,2

504,0
356.5
391.6
417,3

3.I.aо 279,1
399,9

II.«иna III.da átlag 395,2

391,6
222,2
350,0
321,2

408.3 
222,9
433.3
354,8

I. 4. 483,3
280.5
391.6
335,1

Iи II.
III.
átlag

a
:■

о

316,6
111.1
199,9
203.2

333,3
104.1 
250,0
229.1

I. 308,3
106.5
166.6
193,8

5.
II.

M III.
átlag

. Л

:,l : .
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15* táblázati Különböző hosszúságú fény-sötét ciklusok 

hatása kukorica levelek száraz-súlyára 

/mg/növény/.
Az adatok három kisérletsorozat /I-II-I.II./ 

átlagai. /А kísérleti körülméiy2k leiratát 

Id. a 3. táblázatban./

ffénvkeselésekIfdvény Kisár- Levél
neve let emelet 

száma 16 éra fény 30 perc fény 15 perc fény 
/32 W/s?/+ /32 W/rf/4 /32 W/sf/+
+8 éra so— +15 perc sö- +7t5^perc sö

téttét

39,4I, 3. 50.4 
46,6
43.4
46,8

45,5
42,6 45,2II.

46,144,8III.
43,6átlag 44,3

61.7
65.7 
68,6

86.5
77.6 
88,9

T 4. 71,9
69,0
69,7
70,2

о
Яо II.

III.ы
65,3я átlag 84,3м

in 65.9 
52,6 
61,2
59.9

95,0 
68,0 

103,6
89,7
89.9 
87,2
88.9

I. 5.voн II.
III.
átlag. 88,8

40,2
43,1
35,3

3. 83,4
45,6
60,8
63,3

I. 42,9
II. 47,3

43,2III.
44,5átlag 39,5

6l,é63,8
78,2
88.9
76.9

4.I. 79,7
82,5

111,0
91,0

и
72,9
63,3
66,1

II.о III.
átlag

ГАг: 56,1
56.7
68.8
61,0

103,8
65,2
98,0
89,0

59.1
46,8
62.1
56,0

I. 5.in
II. 

til.
átlag

f.
V !
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Kísér
let
száma

Hövény
neve

Levél
emelet

Fénykezelések
16 éra fény 30 perc fény 15 öerc fény 
/32 WA7+ /32 W/u?/+ /32 W/if/+
+8 éra sö— +15 pere sö- +7>5 perc зо-

tét téttét

60,6 67,1
62,8
54,7

3. 48,5
55,7
53,3

56.7
65.7
61,0

III.
átlag 61,5 52,5

£
О I. 4. 109,9

123,5
127.2
120.2

88.4 
102,2
97.4
96,0

131,4
131,6
105,6
122,8

II.N
О III.

átlagM

Hl 116,5
140,0
114,9
124,8

161.9 
140,0
125.9
142,6

117,6
99,8
96,3

104,6

I. 5.о
II.сл III.

ßt
átlag

t-*v

5i
I?

s . .
í<r*

■

*'«r*
5

■ >

?

V-

Jk
■ <!.' ‘V

*
JV,

V.. V

_ L l
*■ ■ - •

y-

*-
u

4

■ V
... - ~.

. . .. -w '* <- • •

l
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2б. táblásat: Különböző hosszúsága főny-sötét ciklusok 

hatása paradicsom levelek szárazsulyára 

/mg/növény/*
Az adatok három ki3órbtsorozat /I-II-IIJ./ 

átlagai. /А kisárleti körülmények leírását 

Id. a 3. táblázatban•/' .1 J .1 J ■ J .Г ;•

■ t

FcnykezelésekEisér- Levól- 
let emelet
száma

Tlövdny-
neve

16 óra fény 30 perc fény 15 perc fény 
/32 W/rf/+ /32 V/k?/+ /32 W/tí*/+
+8 óra sö- +15 nerc sö- +7,5 perc sö

téttéttét
116,7
85,1

111,9
104,6

75,0
82,7
84.3
80.3

108.3 
111,1 
147,6
112.3

I. 3.
II.

III.
Átlagвz

3 33,3100,0
78.8

107,1
95,3

I. 4. 100,0
66,1
80,5
82,2

79,5
91,4

II.•H
III.C3I 84,7átlag

66,766,750.3
28.3 
39,2
41,9

I. 5.H 39,4
31,8

28.7
36.7

II.
III.
átlag

Pl
-

M
44,0 39,4

91,6
90.2
92.3
91.4

58,3 58,33.I.в 49,944,3
64,0

II.о
о III.

átlag
40,7о

Н : 49,6•о 55,5I 66,733.3 
67,2
84.3

53,3
42,1
44,0
48,1

4.I.
35,9
70,6

II.1
N

III.
57,7átlag 78,3

66,6
22,9
33,3

50,0
21,4
26,7
22*1

58,3
18,6
48,0
41.6

I. 5.к
II.о

III.
М

átlag 40.9
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17* táblásat* A rövid fényintenzitás ritmus hatása
kukorica növények levélterületére /си?/
Az adatok két kisérlet3orozat /1-11/ átlagai 
/А kisérleti körülmények leírását Id. a 3. 
táblázatban/

fénykezelésekNövény Kísérlet Levél
száma emelet 16 óra fény 30 perc fény 30 perc fény

/32 W/eP/ + /32 W/e?/+ /30,7 W/e?/+
+óra óra sö— +15 perc sö- + 15 perG fény 

tét tét /2,5 W/n?/

neve

22,8
18,0
20,4

3. 27,4 21,2
20,3
20,6

I.
II. 19,9
átlag 23,2

caо 28,9
29,5
29,2

38,0
26,5
32,2

I. 4. 30,5
29,8
30,1

•Hи II.ом átlags
26, 6
28.3
27.4

32,8
31,1
31,9

40,8
23,1
31,9

in I. 5.vo
II.гЧ

* átlag

23,2
21,6
22.4

20.4
25.5
22.9

22,4
22,1
22.2

I. 3.
II.
átlafföо

33,8 33,3
32,1

I. 4. 31,1
32,6
31,В

м 34,4II.ом
32,7átlag 34,1зм

г\ 45,5 36,2
25,0
30. б

23,2
30,1
2б. 6

I. 5.см
31,1II.in

РЧ átlart 37.3
23,6
21,9
22,7

24,4
20,9
22,6

21.3 
21,5
21.4

I. 3.н *н о и
£ О ö 
(Л Л о 
* 3

Ач М

II.
átlag
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ÍTövény Kisér- Levél
neve let

száma

Fény-Kezelések
emelet 16 óra fény 30 perc fény 

/32 W/«?/+ /32 W/n?/+
+8 óra sötét +15 perc sö-

30 perc fény
/30,7 W/b7+ 
+15 perc fény 
/2,5 vV/cf/tét

I
И I. 4. 38,0

39,3
42,3
41,2
41,7

39,3H II. 35,9оi
g8,6 37,6átlagpда

tó
«4 о 44,8I. 54,85. 54,9о

II. 47,0 48,3 43,2CTin
átla^ 51.6 49.045.9

18. táblázati A rövid fényintenzitás ritmus hatása paradicsom 

növények levélberületére /си?/.
Az adatok két kiaérletsorozat /1-11,/ átlagai.
/А kisérleti körülmények leírását Id. a 3. táblá
zatban./

ITövény Kísérlet Levél
neve

Fénvkezelések 
emelet 16 óra fény perc fény 3Ó perc fény 

/32 W/b?/+ /32 W/n?/+ /30,7 W/asf/+
+8 óra sötét +15 perc sö- +15 perc fény

/2,5 W/t?/

száma

tét

I. 3. 22.4
19.5
20,9

20,8
20,4
20,6

32,9
18,0
25,4

II.
átlagaоmо 16,0

15,8
15,9

I. 4. 19,1
17,9
18,5

30,8
17,8
24,3

fd и.£3
ÍH átlagCŰ

ГЛ 12,6
20,8
16.1

I. 5. 14,1 22,5
7,6;-4 II. 7,0

15.0át lap: 10.5
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Ilöveny Kis ér- Levél
neve let ' 

száma

Fénykezelései: 
emelet 16 őrá fény 3Ö‘ perc fény 3o perc fény' 

/32 W/c?/+ /32 W/n?/+ /30,7 W/n?/+
+8 éra sö- +15 pere sö- +15 perc fény

/2,5 W/d?/tét tét

i. 3, 22,1
18,8
20,4

19,7 19.3
16.4
17,8É

&

II. 13,7
átlag 16,7

я
48 4.I. 25.2 

15,4
20.3

19,2
11,6
15,4

20,2
14,3
17,2

II.N a 
а о
i> *H 
о 'd átlag
N
3 16,1 19,6I. 5. 19,3

6,5II. 5,7 5,2
átlag 12,4 12,910,9

19* táblázat: A rövid fényintenzitás ritmus hatása kukorica 

növények friss levélsulyára /mg/növény/
Az adatok két kisérletsorozat /I-П./ átlagai 
/А kisérleti körülmények leírását Id. a 3* 

táblázatban./

Fövény Kisér- Levél- 
neve let

száma

Fénykezelések 
emelet 16 őrá fény perc fény 3Ö perc fény 

/32 W/n?/+ /32 W/e?/+ /30,7 W/n?/+
+8 óra sö- +15 perc sö- +15 perc fény

/2,5 W/nf/tét tét

I. 3. 370,8
318.7
344.7

337,5
331,2
33 4,3

375,0
287,5
331,2

II.
d átlagоu
о 612.5

437.5
525,0

661.5
512.5
587,0

I. 4. 512,5
493,7
503,1

II.aM átlagin\o
гЧ 637,5

468,7
553.1

607,5
498,0
517.7

I. 725*0
331,0
528.0

5.
II.P*

átlare

11
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Fétxrke ge-lésok _
16 ore fény 35 perc fány 30 perc fény

............................ /30,7 W/n?/+
+15 pora fény 
/2,5 W/nf/

Hövény Kísér- Levél- 
neve let

száma
emelet

/32 W/n?/+
+15 perc зо-

/32 WAP/+ 
+3 óra sö

tét tét

350,0
350,0
350,0

313,7
358,3
333,5

312,5
358,3
333,9

I. 3.
II.
átlagC3о

575,0
558,0
566,5

582,5
600,0
591,2

450,0
578,5
514,2

4.I.H

5 II.
3 átlag
C.J 587,5705,0

443,7
574,3

381,2
412,5
396*8

I. 5.in 300,0II.Рч
443.7át laß:

337.5
362.5
350,0

375,0
369.7
371.8

470,0
400,0
425,0

I. 3*
II.
átlagио

tо 862,1
800,0
831,0

625,0
725,0
675,0

675,0
662,5
668,7

I. 4.
II.

м átlag
ы
:: 1050,0

800,0
925.0

700,0
875,0
787.5

1025,0
850,0

-22L&

I. 5.сг>
(Л II.
Рч átlag

*

. i,. •;
I

■

■

*

........ - , . » -
. ■

*
► *• ‘ * - ?

....
• . I
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20. tábládat* A rövid fényintenzitás ritmus hatása
paradicsom növények friss levélsulyára 

/rag/növény/.
Az adatok két kisérletsorozat /I-П./ átlagai 
/А kisérleti körülmények leirását Id. a 

3. táblázatban./

.■> ■»»

-I—< -I
■ i

Kövény Kisér- Levél- 
neve let

száma
Pénzkezelések

emelet ib őrá fény 
/32 W/n?/+
+8 éra sö-

0 perc fény 30 perc fény
/32 W/uf/+ /30,7 W/fif/+
+15 perc sö- +15 perc fény 

/2,5 V;/aVtét tét

441,6
429.4
435.5

745.3
333,8
542.3

458.3 
366,6
412.4

I. 3.
II.

I
со átlag
о

1 416,6
327,6
372,1

674,3
301,0
487,9

4. 408,3
300,0
354,1

I.
II.
átlag

266,6
127,7
197,1

224,9
150,0
187,4

433,3
136,0
284,6

I. 5.r-i и.
átlag

446,6
279,1
362,8

474,9
309,3
392,1

I. 3. 504,0
356,5
430,2ia II.

átlag

453,3
255,5
35 6,3

408,3
222,9
315,6

li 4. 3,83,3
280,5
381,9

I.
II.N a
átlagoS

366,6
119,1
242,8

I. 308.3 
106,5
207.4

333,3
104,1
218,7

5.I II.
átlag

*

* ‘ ‘
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21. táblázati A rövid fényintenzitás ritmus hatásakukorica 

levelek szárassulyára /rag/növény/.
Az adatok két kisérletsorozat /1-11/ átlagai. 

/А kisérlöti körülmények leírását Id. a 3. 

táblázatban./

Fénykezeléeek
16 óra fény 3ö perc lény 3Ö perc fény
/32 W/nf/+ /32 V7/s?/+ 30,7 W/nV+
+8 óra sö- +15 pőre sö- +15 perc fény

/2,5 W/n?/

Növény Kisér- Levél- 
neve let

száma
emelet

tét tét

45.5
42.6

I. 50,4
46,6

59,13.
44,3II.

átlag 48,4 51,744,0s3
о
fi 86.5

77.6
82,0

71,9
69,0

103,8
73,1
88,4

I. 4.S4
О II.

átlag
M
я
A) 70,4
in

89,7 121,4
54,4
87.9

I. 95,0
68,0
81.5

vű 5.г-j 89,9II.
89.8átlag
83,4
45,6

42,9 39,5I. 3.
45.2
42.3

II. 47,3
64,5átlag 45,1a

о
63,8
78,2
71,0

79,7
82,5
81,1

83,0
76,1
79,5

4.I.H
О II.•i I
3 átlagAJ

<Л
56,1
56,7
56.4

cvi 88.7 
45,0
66.8

103,8
65,2

I. 5.1П II.£4 s,átlaí?: 84.5
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Pénzkezelések
16 óra fény 30 perc' i'er^'
/32 W/rf/4- /32 W/rf/+
+8 óra sötét +15 perc sö-

Uövény Kis ér- Levél- 
neve emeletlet

száma
30 perc fény
/30,7 W/e?/+ 
+15 perc fény 
/2,5 W/cf/tét

60,6
56,7

67,1
62,8
64,9

I. 3* 52.9 
59,0
55.9

II.
átlagCSJ 53,6aи

h
115,4
113,3
116,8

4*I. 109,9
123,5
116,7

131.4 
131,6
131.5

о
II....

м
átlagp t

©
a\ 162,5

140.3
151.4

116.5 
140,8
123.6

161.9 
140,0
150.9

I. 5.
II.04
átla.^

22. táblázati A rövid fényintenzitás ritmus hatása a para
dicsom levelek azárazsulyára /mg/növény/*
Az adatok két kisérletsorosat /I-П./ átlagai. 

/А lisorleti körülmények leirását Id. a 3* 

táblázatban./

PénzkezelésekITövény Kisér- Levél- 
neve let emelet 

száma
ХБ óra fény 30 perc fény 30 perc fény
/32 W/rf/+ /32 W/u?/+ /30,7 W/af/+
+8 óra sötét +15 perc sö- +15 perc fény

/2,5 W/tf/tót
116,7 100,4

96,0
98,2

108,3
111,1
109,7

I. 3.
35,1II.8я átlag 100,8

•H
112,5
74,9
93,7

I. 4. 100,0
78,8
89,4

100,0
66,1
83,0

II.
átlag

r-íч 66.7
23.7
47.6

47,4
23,2
35.3

58.3
28.3
43.3

I. 5.
II.ryм
átla^
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Fdnvliegelések- • ■
Iß' óra f'é'ny jb perc ’fény 30 perc Toby
/32 W/riP/+ /32 W/nf/+ /30,7 W/c?/+
+8 óra sü- +15 perc 3Ö- +15 perc fény

/2,5 W/rf/

Levél-
emelet

ITövény Kísér 
neve let

száma
téttét

60,2
55,8
58,0

91,6
90,2
90,8

58,3I. 3*3 44,3II.8
EJ átlag 51,3Cu

6 68,8
41,2
55,0

66,733,3
67,2

I. 4.о
4i СО 35,9II.о
g #$» »ö átlag 75,2 51,2
8 47,666,6

22,9
44,7

58,3
38,6

I. 5.оa 23,8II.
35,748,4átlag

.

:«

•n

-I

Г*

rl‘ r %

-
• .. .. *

,

• - ... ... -

.
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23* táblásat! A különböző intenzitású fény-sötét perió
dusok hatása kukorica és paradicsom növé
nyek levélterületére /с?/.
Az adatok a 3. számú táblázat III* kísér
letének átlagai* /А kísérleti körülmények 

leírását Id* a 3. táblázatban./
* I

PénykezelásekSövény Levél- 
neve emelet 30 perc fény 30 perc fény 

/32 W/«?/+ /41 W/s?/+
+15 perc so- +15 perc sö

tét
+ 5»5 óra sötét

16 óra fény 
/32 яЛ?/+
+8 óra sö

tét tét

19,6P 165 

kukorica 4.
22,513,4

28,6
38,8

3.
36,831,5
26,736,15.

15,6
22,0
42,7

18,6
34,6
26,2

27,43.P 523 

kukorica 36,94.
43,75.
27,422,9

40t7
3. 24,9P+3901

kukorica 36,940,44.
43,749,148,33,

25,529,8
23,7

25,5
24,0
9,5

W 5*
paradicsom 4* 19,4

9,7 9,55*
21,5
22,1
14,7

K.merev-
e zárna pa- p 
rádiósom r*

20,8
23.4
14.5

3. 20,3
21,5
8,85.
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24Уд táblásat! A különbőzé Intenzitású fény~3ötét
periódusok hstáse a kukorica es paradicsom 

levél friss-súlyára /mg/növény/*
Az adtok a 3. táblázat III* kísérletének 

átlagai. /А kísérleti körülmények leírását 

Id. a 3. táblázatban./

. .

ffénykezelések
Г&..óra fifny 30 perc’ fény 30 'perc "fény"
/32 W/a?/+ /32 W/m7+ /41 W/n?/+
+8 óra sö- 4-15 perc sö- +15 perc sötét

+5*5 óra sötét

Növény Levél
neve emelet

téttét
291,6
449.9
499.9

P 165 

kukorica 4.
308.3
508.3
633.3

300,0
475,0
474,9

3.

5.
362.5 
504,0
316.5

450,0
593.3
658.3

308,5
583,3
375,0

3.P 523 

kukorica 4*
5.

441,6
737,5
733,3

374.9 

658,3
824.9

453,1
604,0
624,6

3.P*3901
kukorica 4*

5.

598.3
483.3
191,5

558.3 

450,0
183.3

3. 525,0
383,3
191,6

K3/V 4.
paradicsom ^

399.6
416.6 

274,9

391.6 

391,4
166.6

399,9
433,3
250,0

3.K. ierev- 
esáru pa- 4. 
radiosom 5.

*

I
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25/jy táblázati A különböző intenzitású fény-sötét perió
dusok hatása kukorica és paradicsom levelek 

azárasaulyára /mg/növány/.
Az adatok a 3# táblázat III. kísérletének 

átlagai. /А kísérleti körülmények leírását 

Id. a 3. táblázatban./
4,

,• fi ( t

Fán:; ke se löse кÍTövény
neve eme le t 16 óra fény 5Ö perc Г dny 3Ö porc iény

/32 W/b?/+ /32 W/Í/+ /41 WAV*
+8 óra sötét +lr> perc sö- +15 perc sötét

+5»5 éra sötéttét
43,3 44,7 41,33.P 165 

kukorica 69,6
87,2

88,9
103,5

73,44»
71,35.

60,G 

111,0 

98,0

36,843.2
88.3 

68,7

3.P 523 

kukorica 76,04.
77,15.

64,6
125,5
125,9

65,7
127,2
114,9

53.2
97.3 

36,2

3.P#3901
kukorica 4.

5.
147,6
107,0
39,1

114,0
109,9
39,9

111,9
80,4
36,6

3.w 4.
paradicsom 5*

60,963,992.2
84.3 

33,2

K.marevszá- -3* 

ru paradi
csom

70,5
48,0

70,74 •
50,75.

V

\

Л
'

;\
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4.1.4* Az összlevéli területe, friss- és szárazsulya

А/ A különböző hosszúságú fény-sötét ciklusok
hatása.

A rövid ritmusú megvilágítás hatásának tanulmá
nyozása során mértük az egy növényre jutó összlevélterü- 

letet, és Összehasonlítottuk az egy növényre eső össz- 

levél friss- és szárazanyag mennyiségével,
A 30 perc 4" 15 perces fény-3ötét ciklusokra a 

két növényfaj eltérően reagált az emlitett szempontok
ban. A kukoricákra ez a rövid ritmus általában kedve
zően hatott. A P 523-aa vonalnál és a P*3901-es hibrid
nél jelentős mértékben növekedett a növényenkénti összle- 

vélterület, és ezzel szinkronban emelkedett az összlevél 
friss- és szárazsulya. Legjobban megnyilvánult ez a ha
tás a P 523-as vonalnál, amelynél a növekedés 20-40 %~os 

volt. A P 165-ös kukoricánál nem tapasztaltunk változást 

sem az összlevélterületben, sem pedig az összes friss-, 

ás szárazsulyban /24. 26. táblázat/.
A 30 perc + 15 perces fény-sötét ciklusok tehát 

általában növelik a levelek területét, frise-, és 

szárazanyag mennyiségét. Azonban e rövid ritmus tulaj
donképpeni hatásáról akkor kapunk teljes képet, ha 

nem elsősorban az egész levélmennyiség területét, 

friss-, és szárazsulyát figyeljük, hanem levélemele
tenként elemezzük az említett szempontok szerinti 
változást. Ugyanis a 30 perc + 15 perces rövid ritmus 

összlevélterület, friss-, és 3zárazsuly növelő hatása 

abból adódott, hogy az éppen fejlődésben levő levelek 

növekedése gyorsult fel. így például az 5* é3 ennél
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fiatalabb un. egyéb levelek értékei nagymértékben 

emelkedtek, mig a 3-4* emeletnél általában nem volt 

változás, sót csökkenést is tapasztaltunk. Uagyon 

szemléletesen megmutatkozott ez a hatás pl. a P 165-ös 

kukorica vonalnál.
A 30 perc + 15 perces fény-sötét ciklusok hatására 

a két paradicsom fajta összlevélteriilete és friss-súlya 

jelentősen nem változott /K^/, vagy csökkenést tapasz
taltunk /К. mer»V3záru/. E ritmus nagymértékben gátol
ta mindkét fajtánál a szárazanyag felhalmozódást. 

Meglepő, hogy mindkét fajtánál csökkent még az un. 
egyéb levél területe, fris3- é3 szárazsulya is, ellen
tétben a kukoricáknál tapasztaltakkal /24j?26. táblázat/.

A 15 perc +7.5 perces fény-sötét periódusok 

"negativ" hatása általánosnak mondható mind a kukori
cáknál, mind pedig a paradicsomoknál.

Csak a K^-as paradicsom, a P 523-as és P+3901-es 

kukoricák összlevél-területében és friss-súlyában nem 

találtunk változást, egyébként minden esetben csökkent 
az összlevélterület, friss- és szárazsuly. Különösen 

gátolta e rövid ritmusú megvilágítás a paradicsomok 

szárazanyag felhalmozódását. Pontos kiemelni, hogy a 

15 perc +7,5 perces fény-sötét ciklusok hatására 

a P 523 és Pí3901-ea kukoricáknál bár az összlevél
terület és friss-súly nem változott a kontrolihoz 

viszonyítva, de ez abból adódott, hogy - a 30 perc +
+ 15 peroes fény-sötét periódusokhoz hasonlóan - 

az 5* és egyéb levél területe és friss-súlya növe
kedett, és ezt kompenzálta a 3* és 4. levél ugyanezen 

értékeinek csökkenése.
Valószínű tehát, hogy a rövid 15 perc +7,5 perces
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ritmus a 30 perc + 15 percea ciklusokhoz hasonló 

hatást fejt ki, és a periódusok hosszának rövidülé
sével a ritmushatás fokozódik.

В/ A fényintenzitás változásának hatása:

a/ A rövid fényintenzitás ritmus hatása a növé
nyek összlevéli területére, friss-, és szárazsulyára*

A 30 + 15 percenként ritmikusan váltakozó 30,7 

W/r? és 2,5 W/e? intenzitású fény az egyes kukoricáknál 
eltérő módon és mértékben változtatta meg az összle- 

vél4;erUletet, fris»- és szárazanyag mennyiséget a kont
rolihoz /16 óra fény /32 W/n?/+8 óra sötét/ viszonyit- 

A P 523-as és P*3901-es kukoricáknál kismértékűva.
növekedést tapasztaltunk az említett paraméterekben. 
A P 165-ös vonalnál gyakorlatilag nem volt változás
egyik szempontot tekintve sem.

A rövid fényintenzitás ritmus indukálta válto
zások a kukoricáknál azonos tendenciát mutáltak а 

30 perc fény /32 W/c?/+15 perc sötét ciklusokkal ke
zelt növényeknél tapasztaltakkal, azonban a változás 

mértéke az előbbi esetben jóval kisebb volt. Vagyis 

a ritmushatás mérsékeltebb formában jelentkezett, 

ha a 30 percig tartó 30,7 W/a? intenzitású fényt 

nem sötét, hanem egy gyengébb intenzitású /2,5 W/a?/ 
fényszakasz váltotta fel. A kukoricáknál közös az 

említett két rövid ritmusú kezelés hatása abban is, 

hogy a P l65“ös vonalnál éa а B*3901-es hibridnél 
az ösazlevébterületben, friss-, és szárazsulyban 

jelentkező növekedés általában úgy jött létre, hogy 

az un. egyéb levél területe, friss- és szárazsulya

í;
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nőtt, aig a 3. és 4. levélnél ugyanezen értékek 

csökkentek. A kettő eredményeként jelentkezett a 

kismértékű növekedés. Kivétel ez alól a P 523-as 

vonal, amelynél minden levél területe friss- és 3zá- 

razsulya növekedett a kontrolihoz viszonyítva a rövid 

fényintenzitás ritmus hatására. /27-29. táblázat,/
A két paradicsom fajtánál a kukoricáktól eltérő 

módon hatott a rövid fényintenzitás ritmus. A K^-as 

fajta összlevélterülete és friss-3ulya 10-27 $-kal 
volt több, mint a kontroll növényeké. Ugyanezen para
méterekben a K. merevszárunál nem tapasztaltunk vál
tozást. A szárazanyag felhalmozódást viszont ez a 

kezelés mindkét fajtánál gátolta /27-29. táblázat/.
Ъ/ A különböző intenzitású fény-sötét perió

dusok hatása növények öoszlevéls területére, friss
es szárazsulyára.

32 W/ü?/-ről 41 W/rf-re emelve a 30 perc + 15 per
ces fény-sötét periódusok fényszakaszának intenzitá
sát - mint az előző fejezetben a levelek emeleten
kénti területének, friss- ез szárazsulyának elemzé
séből kitűnt - a kisérleti növények leveleinek nö
vekedése lelassult, de hosszabb ideig tartott növe
kedésük, mint a kontroll /16 óra fény /32 W/a?/+S óra 

sötét/ növények leveleinek. Kisérleti növényeink ösaz- 

levél-területére vonatkozó értékek alakulása nagyon 

jól alátámasztja ezt az elképzelést /30. táblázat/.
A magasabb /41 W/n?/ intenzitású fény-sötét 

periódusok alatt nevelt növények közül a P 165 és 

P*3901-es kukoricák összlevél-területe nem változott. 

Ez abból adódott, hogy bár az 5. levél területe kisebb
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volt mint a kontroll növényeké, de as un. "egyéb" 

levél területének növekedése kompenzálta a csök
kenést, Az "egyéb" levél kategóriában szereplő 

1. és 2. levelek tovább növekedtek a kontroll le
velekhez képest, igy e levelek a kontrolihoz 

viszonyított nagy területükkel megemelték az un. 
egyéb levelek területét.

A ritmushatásokra érzékeny P 523-as vonal 
ös3zlevélterülete és friss-aulya a magasabb 

/41 W/e?/ intenzitású fény-sötét ciklusok hatására 

mintegy 25%-os növekedést mutatott. Ugyanis ennél 
a vonalnál az 1. és 2, levelek jóvalnagyobbak voltak 

a kontroll növények első és második levelénél, és 

úgy megemelték az "egyéb" levél területét és 

fri33-sulyát, hogy a kontrolihoz viszonyítva átlag
ban 145 í&-os növekedést mértünk /30*-31* táblázat/.

A két paradicsom jfejta közül az összlevél-terü- 

let és friss-súly a K. merevazárunál nem változott, 

mit a K^-as fajtánál csökkenést tapasztaltunk a 

kontrolihoz viszonyítva /30-31* táblázat/.
A maga3 intenzitású fény és rövid ritmusú keze

lés együttes alkalmazása mind a kukoricák, mind pedig 

a paradicsomok szárazanyag tartalmát csökkentette. 

Kivétel a P 523-as kukorica, amelynél nem volt lénye
ges eltérés. A szárazanyag felhalmozódás gátlásának 

mértéke az egyes növényfajtáknál eltérő volt. A P 165- 

és P*3901-és kukoricáknál a csökkenés 15-20 S-os volt, 

mig a ipradicsomoknál 20-28 %-kal volt kisebb az összle- 

vel szárazanyag tartalma a kontrolihoz viszonyítva 

/32. táblázat/.
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Kivel kísérleti növényeink össslevélterülete 

nőtt /kukoricák/ vagy csak kismértékben csökkent, 

a szárazanyag tartalom ilyen mértékű csökkenése 

valószinü azzal magyarázható, hogy a kezelés hatá
sára a levelek víztartalma megemelkedett.
\

4

/

*

4

*
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24<^ táblázats A különböző hosszúsága fény-sötét cik
lusok hatása kukorica és paraiicsom növé
nyek összlevélterületére /ec?/
Az adatok három kiserletsorozat /I-II-III./ 

átlagai# /А kisérleti körülmények leirását 

Id. a 3* táblázatban#/

Fénykezelések
ib óra fény 3o perc fény 15 perc fény
/32 W/n?/+ /32 W/rf/+ /32 W/sf/+
+8 óra sö- +15 perc ab- +7,5 perc sötét

Növény Levél
neve emelet

tét tét

19,3
27,6
25,1
21.5
93.5

3. 22,0
30,6
30,3
22,9

105,8

20,2
29,0
31,9
28,1

109,2

P 165
kukorica 5#

egyéb
összes

4#

21.7
32.7 
27,0
19.7

101,1

3# 23,8
30,0
39,1
23,6

121,5

21,0
32,7
26.5 
17,4
97.6

P 523 4.
kukorica 5#

egyéb
összes

21,2
36,1
44,4
30,6

23,4 22,8
41,4
50,7
40,0

154,9

3.
P*3901 4#
kukorica

39,2
46,7

28,6
137,9

5.
egyéb
összes 132,3

22,2
13,8

23,3
22.5 
11,9
44.5

102,2

23,9
13.5 
10,2
45.6
93,2

3#W
paradi
csom

4.
9,35#

egyéb
összes

43,0
93,9

16,2
18,8
11,7
35,3
82,0

18,0
18,0
13,1
37.3
86.4

20,4
20,?
10,2
43,0
94,3

3#К.merev- 
szárú pa
radicsom

4.
5.

egyéb
összes
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25^ táblázat: Különböző hosszúságú fény-sötét ciklusok 

hatása kukorica és paradicsom növények 

összlevél friss-súlyára /mg/növény/
Az adatok három kisérletsorozat /I-II-III./ 

átlagai. /А kísérleti körülmények leírását 

Id. a 3. táblázatban*/

növény
neve

Levél-
emelet

Kénykezelések
Í6 ora'/eny jö perc Mny"" Tu"'"pérc fény"
/32 W/n?/+ /32 W/e?/ + /32 W/b?/+
+8 éra aö- +15 perc sö- +7,5 perc sö

tét téttét

332,6
560.5
579.6 
388,1

1860,8

300,9
442.3 
413,6
328.4

1845,2

320,1
485,3
554,1
468,0

1827,5

3.P 165 

kukorica
4.
5.

egyéb
összes

373.6
588.6 
602,3 
468,7

2033,2

328.4 
540,2
389.5 
270,9

1529,0

342,3
532,6
390.2
297.2

1562,3

3.
P 523 

kukorica
4.
5.

egyéb
összes

365.2
672.2
774.3
533,8

2350,5

408.3
773.4 
899,9
725,6

2807,2

3. 395,1
695,8
769.4
485.5 

2345,8

P*3901 4.
kukorica 5.

egyéb
összes

461,0
386,1
192.5
867.5

1907,1

465,3
375.8
188.8 
834,0

1863,9

428.4 
409,6 
219,1
803.4

1360,5

3.VV 4.
5.

egyéb
összes

paradi
csom

417,3
385,1
193.8
829.8

1826,0

308.2
321.2
209.2
633.2

1471,8

3. 395,2
354.8 
229,1
729.8

1708,9

К«merev- 4.
szárú 
paradi
csom

5.
egyéb
összes
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26. táblásat: Különböző hosesueágu fény-sötét ciki sói 
hatása kukorica ás paradicsom növények 

összlevél szárássolyára /mg/növény/
Az adatok három kisérletsorosat /I-II-III./ 

átlagai. /А kísérleti körülmények leírását 

Id. a 3. oldalon./

Fényhezelések
U' óra fény 3o perc fény Ip perc fény
/32 W/nf/ + /32 W/b*/+ /32 W/s?/+
+8 óra sö- +15 perc so- +7,5 perc sötét

Sfövény
neve

Levél
emelet

téttét

43,6
65,3

46,8 44,3
70.2
80.3 
72,7

267,5

3.
P.165
kukorica

4. 84,4
88,9
65,1

285,2

59,95.
egyéb 54,7

223,5összes
63,3
91,1
89,0
73,0

316,4

44,5 33,5
66,1
56,0
45,1

206,7

3.
77,0
60.5
45.5

227,5

P 523 

kukorica
4.
5.

egyéb
összes

61,5
122,3
142,6
123,8
450,8

62,43. 52,5
96,0

104,6
82,0

335,1

P*39Q1
kukorica

120,2
124,1
89,6

4.
5.

egyéb
összes 396,3

122,4
95,3

104,5
82,2
44,0

134,7
365,4

80,8
79,5
39,4

112,8
312,5

3.w
paradicsomi^

összes

4.
41,9

190,7
450,3

55.6
57.7
41.7

103.5
258.5

49.6
43,1
32.7 
39,6

220,0

E.merev- 3.
szárú 
paradi
csom

91.3
78.3 
40,9

151,7
362,2

4.
5.

egyéb
Összes é ••

t •
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27, táblázat« A rövid fényintenzitás ritmus hatása
kukorica és paradicsom növények összlevél- 

területére /се?/
Az adatok két kisérletsorozat /1-11,/ át
lagai, /А kisérleti körülmények leírását 

Id, a 3, táblázatban,/
*

Hövény
neve

Levél-
emelet

Fényire zeléaek
lb" éra fény 3Ó perc lény jlö perc fény
/32 W/e?/+
+3 óra 3ö<^

/30,7 W/b?/+ 
+15 perc fény 
/2,5 W/s?/

/32 W/c?/+
+15 perc sö

téttét
20,6
29,2
31,9
28,2

109,9

3. 20,4
32,2
31.9
26.9

111,4

23,2
30.1 
27,4
22.2

102,9

P 165 

kukorica
4.
5.

egyéb
összes

22,93. 22.4 
32,7 
30,6
19.5

105,2

22,2
31,8
26,6
18,1
98,7

P 523 

kukorica
4. 34,1

37,3
26,5

120,8

5.
egyéb
összes

22,6
38,6
45,9
30,2

137,3

22.7
41.7
51.6
42.6

158,6

21,4
37,6
49,0
41,1

149,1

3.P^3901
kukorica

4.
5.

egyéb
összes

20,6
18,5
10,1
38,1
87,3

25,4
24.3 
15,0
46.4

111,1

3. 20.9
15.9
10.5
40.6
87.9

W 4.
5.paradi

csom
egyéb
összes

16,7
15.4
12.4
29.4
73,9

20,4
20,3

10,5
40,6
92,2

17,8
17,2
12.9 
40,0
87.9

3.
K.merev- 
s záru 
paradicsom egyéb

összes

4*
5.
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28. táblázat* A rövid fényintenzitás ritmus hatása kuko
rica és paradicsom növények összlevél frits- 

-öulyára /mg/növény/
Az adatok két kisérletsorozat /I-П./ át
lagai. /А kisérleti körülmények leírását 

Id, a 3* táblázatban/.

Pénzkezelések
ife óra fény 3o perc fény
/32 W/mV+ /32 W/uf/+
+3 éra sötét +15 perc sö

tét

Levél-
emelet

Hövény
neve 30 perc fény

/30,7 W/n?/+ 
+15 perc fény 
/2,5 WA?/

344,7
587,0
553.1
382.2

1867,0

334,3 
503,1 
517,7 
437,5

1842,6

331,2
525,0
528,0
437,5

1821,7

3.
P 165 

kukorica
4.
5.

egyéb
összes

3. 328,5
514.2 
396,8
279.2

1528,7

334,9
591.2
574.3 
419,7

350,0
531.2 
443,7
308.2

1633,1

P 523 

kukorica
4.
5*

egyéb
összes

350,0
668,7
900,0
725,0

2643,7

3. 371,8
675,0
787.5
512.5

2346,8

425,0
831,0
937,5
796,8

2990,3

P*3901
kukorica

4.
5.

egyéb
összes

542,1
487,9
284,6
641,3

1935,9

412.4
354.1
197.1
780.5

1744,1

435,5
372,1
187,4
755,3

1750,3

3.vv 5.
paradicsom egyéb 

összes

460,2
381.3
207.4 
794,7

1814,2

362,8
315.6
213.7
640,6

1537,7

3. 392,1
356,9
242,8
823,5

1815,3

K. me re vs sá
rii paradi
csom

4.
5.

egyéb
összes
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29. táblázat: A rövid fényintenzitás ritmus hatása kuko

rica és paradicsom növények összlevél szá- 

razsulyára /mg/növény/
Az adatok két kis éri ets or ozat /I-П./ átlagai. 

/А kísérleti felkelek leírását Id. a 3* 

táblázatban./

Levél
emelet

FénykezeléaekNövény
neve 18 őrá fény 3.0 perc fény 30 perceiény

+15 perc fény 
/2,5 W/uf/

/32 W/e?/+
+15 perc sö-

/32 W/e?/+
+8 óra sö

téttét

44,0 51,7
88.4
63.4
74.5

278,0

48.5 
82,1
81.5 
64,2

276,3

3.
P 165 

kukorica
70,4
89,8
75,3

4.
5.

egyéb
összes 279,5

64,5
81,1
84,4
68,2

298,2

41,945,13.
P 523 

kukorica
79,5
66,8
49,8

238,0

70,9
56,3
45,6

217,9

4.
5.

egyéb
összes

64,9
131.4 
150,9 
142,3
489.5

58,3
116.7 
128,6
97,2

400.8

55,9116,8
151.4
131.4
455.5

3.P+3901
kukorica

4 •
5.egyéb

összes
98,2
93,7

100,8
83,0
47,6

123,6
355,0

109,73.w 89,44. •V :'ü

35,3
149,0

43,3
165,2
407,6

5.
paradicsom egyéb 

összes 376,2

90,8
75,2
44,7

53,0
55,0
35,7

104,2
252,9

31.3 
51,2
38.4 
96,2

217,1

3.
K.aerevszá- 4. 
ru paradi- 5.

csőm egyéb
összes

132,9
343,6

-

*
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30. táblásat# A különböző intenzitású féi^y-sötét perió
dusok hatása kukorica ás paradicsom nüvó- 

щгок üsszlevól-terülütére /cd/
As adatok a 3* táblásat III. ssámu kísér
letének átlagai.

TJöVÓnyneve _______ №.v!;azsl<SaeH __________
ra fény 30 perc fény 30 porc fény 

/32 :/d/* /32 Ar/+ /41 IS/fif/t
+8 óra oö- +15 perc aö- +15 porc sötét

tót +5*5 óra sötét

Levél-
emelőt 16 6

tót
тштш

19,6 19,G 
30,2

3. 19,4
28f6
30,0
27,9

114,7

I 165
kukorica

4. 31,5
36,1
24,4

111,6

30,35.
egyéb
összes

26,3
106,4

18,6 
34, G 
26,2 
16,0
95,4

15.6 
22,0
42.7 
32,9

113,2

22,5
30.3 
26,7
39.4

3.
* 523 
kukorica

4.
5.

egyéb
összes 119,4

—«
24,9

P+3301 4. 40,4
bukorioe ÍI'J

összes 139,0

3* 27,4
36,9

22,9 
40,7
43,1
34,8

147,5

43,7
30,9

136,9
3. 29,8 25,5

19,4
25,3VV

paradicsom egyéb 

összes

4. 23,7 
9S7 

55,6
118,8

24,0
5. 9,5

52,7
9,5

43,5
102,5107,1

3. 20.3 
21,5
0,8

47,8
96.4

21,5
22,1
14,7
43,3

101,6

20,В
23.4
14.5 
45,1

103,8

K.3orovuzá
ra paradi

csom
4.
5*egyéb

összes

■ 1 ■
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31* táblásat* A különböző intenzitású fény-sötét perió
dusok hatása kukorica és paradicsom növé
nyek össalevél friss-súlyára /mg/növény/ 
Az adatok a 3* táblázat III. számú kísér
letének átlagai*

ffénvkezelésefeLevél
emelet

Növény
neve 16 óra fény 30 perc fény 30 perc fény 

/32 W/n?/+ /32 ЧМ/+ /41 W/rf/+
+8 óra sö- +15 perc sö- +15 perc sö

tét +5,5 óra 
sötét

tét tét
■

291,6
449.9
499.9 
429,1

1670,5

♦ 300,0 
475,0 
474,6 
408,0

1657,6

3. 308.3
508.3
633.3 
399,9

1849,8

4.P 165 

kukorica egyéb 

összes

5.

362.5 
504,0
416.5 
629,0

1912,0

450,0
593.3
658.3 
566,6

2268,2

308.3
583.3 
375,0
254.4

1521,0

3*
4.P 523 

kukorica egyéb 

összes

5.

441,6
737.5 
733,3
431.6

2344,0

433,1604,0
624,6
474,8

2136,5

374.9 
658,3
824.9 
583,0

2441,1

3*
P*3901
kukorica

4.
5.egyéb

összes
508,3
433,0
191.5
874.6

2057,4

525,0
383,3
191.6
991.6

2091,5

558.3 
450,0
183.3 

1041,6
2233,2

3*vv
paradi

csom

4.
5.

egyéb 

ös szes
391.6 
391,4
166.6 
899,9

1849,5

399.6
416.6
274.6 
808,0

1898,8

3. 399,9
433.3 
250,0
908.3

1991,5

Khmerev- 
száru 
paradi- egyéb 
csőm

5*

összes1

/
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32# táblásat: A különböző intenzitású fény-sötét ciklusok 

hatása kukorica és paradicsom növények 

összlevél szárassulyára /mg/növény/
Az adatok a 3# táblázat III* számú kísér
letének átlagai*

Fénykezelések
16 óra fény 3Ó perc xény' 30 perc fény
/32 W/tf/+ /32 W/s?/+ /41 WA?/+
+3 óra sö- +15 perc sö- +15 perc sö

tét tét + 5»5 óra
sötét

Levél
emelet

ííövény
neve

tét

41,344,7
69,6

43,3
38,9

3.
P 165 

kukorica
73,4
71,3
60,7

4.
103.5 66,8
302.5

87,2
Sr»5

269,0

5*egyéb
összes 246,7

60,8
111,0
98,0
82,4

352,2

46,8
76,0
77*1
59,1

259,0

43.2 
88,8 
68,7
45.2

245,9

3.
P 523 

kukorica
4*
5*

egyéb
összes

54.6 
105,5 
145,9
86.6

65,7
127,2
114,9
74,4

382,2

53.2
97.3 
96,2 
75,9

322,6

3.
4.P«3901

kukorica 5.egyéb
Összes 392,6

147.6 
107,0
39,1

241.6
535,3

114,8
109,9
39,9

160,6
425,2

111,3
80,4
36,6

156,6
385,5

3*k3/V
paradicsom

4.
5.egyéb

összes
63,9
70,5
48,0

118,2
300,6

60,9
70.7
50.7 

106,3
288,6

92,23.
IC »merevszá
ri; paradi
csom

84,3
33,2

189,0
4.
5*

egyéb
összes 398,7j •

T,
• V



■

4- •

- 107 —

4*1.5* Az egész növény szárazsulya /gyökér, szár, 

levél súlyára bontva/
А/ A különböző hosszúságú fény-sötét ciklusok 

hatása a szárazanyag felhalmozódásba*

A rövid ritmusú megvilágitás hatására a kukorica ез 

paradicsom növények összes szárazanyag mennyiségében 

bekövotkezett változásokat két szempont szerint ele
mezzük.
X« Hogyan változott az egész növény szárazsulya a fony- 

-sötét periódusok hatására?
II. A szárazanyag szervenkénti megoszlásának módosulá
sa a különböző hosszúságú fény-sötét ciklusok hatására.
I. Az egy növényre vonatkoztatott ssáras3uly adatokat a 

33. táblázatban foglaltuk össze.
A 30 perc + 15 регсез fény-sötét ciklusok hatá

sára a szárazanyag felhalmozódás csak a ritmusos 

kezelésire általában érzékeny P 523-as kukoricánál 
emelkedett, de 5 hetes korban ez a növekedés sem 

haladta meg a 20 í£-ot. A P 165-öa és P.*3901-os kuko
ricák, valamint a két paradicsom fajta összes száraz
sulya kissé csökkent. A csökkenés mértéke fajok ill. 

fajták szerint változott.
A 15 perc +7,5 perces fény-sötét periódusokra 

a kísérleti növények szinte fajtól függetlenül egysé
gesen reagáltak* Minden növénynél csökkent az Összes 

szárazanyag mennyisége a rövid ritmusú megvilágitás 

hatására. A P 523-as kukoricánál és a K. merevszáru 

paradicsomnál a csökkenés mintegy 20-30 fa-os volt a 

kontrolihoz viszonyítva, mig a többi növénynél ez

&
/

/
h
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az érték 10-15 £*-ot tett ki.
II* A rövid fény-sötét periódusok a szervek részesedési 

arányát csal: kis mértékben változtatták meg, /34. 

táblázat/ A szervek súlyaránya részben taxonómiai 
sajátság, másrészt a növény korától függ,

A 30 nerc + 15 perces ritmus az 5 hetes korú 

kukoricáknál az intenziven növekvő levelek részesedé
si arányát növelte, mig a gyökér részesedési aránya 

csökkent.
Ezzel szemben ugyanez a ritmus a paradicsomok 

gyorsén fejlődő gyökerének és szárának részesedési 
arányát emelte, a levelekét pedig 10-20 53-kal csökken
tette.

A rövid 15 nerc -»7.5 perces ritmus hatására 

kukoricáknál a szár, paradicsomoknál pedig a levél 
részesedési aránya lett kisebb.

Megfigyeléseink szerint az egyes fénykezelések 

"pozitiv" vagy "negativ” hatása általában a leginten
zivebben növekvő szerv részesedési arányának növeke
désében vagy csökkenésében mutatkozik meg.

В/ A fényintenzitás változásának hatása a kísér
leti növények szárazanyagának felhalmozódására

a/ A rövid fényintenzitás ritmus hatása

A 35* táblásat alapján látható, hogy a folytonos, 

de ritmikusan változó erősségű, fény hatására a növények 

összes szárazanyag tartalma gyakorlatilag nem változott 

a kontrolihoz /16 óra fény' /32 W/if/+8 óra sötét/ képest. 

Sem a kukoricák, sem pedig a paradicsomok ssárazanyagtár
talma nem mutatott 5 /*-nál nagyobb eltérést a kontroll

.
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növényeknél mért értékektől, és ez a különbség sem 

szignifikáns,
Érdekes eredményt kapunk viszont akkor, ha e 

kezelés hatását az ugyanilyen hosszúságú /30 perc + 15 

perc/ fény-sötét periódusok által létrehozott válto
zásokkal hasonlítjuk össze. Mig a 30 perc + 15 perc 

fény-sötét ciklus 20 ?5-kal növelte a P 523-as kuko
rica szárazanyag mennyiségét, addig ez a növekedés 

a folytonos fény hatására 5 $-ra mérséklődött,
A K. merevszáru paradicsom összszárazanyag felhalmo
zódását a 30 perc + 15 perc fény-sötét ritmus nagy
mértékben gátolta, A mintegy 27 SS-oa csökkenés a 

folytonos fény hatására 5 #-re módosult.
Az eredmények elemzése alapján úgy tűnik, hogy 

a 30 perc + 15 perc fény-sötét ciklusok által a 

szárazanyagdelhalmoződásban létrehozott - akár po
zitív, akár negativ jellegű - változások a folytonos 

fény hatására mérséklődnek,
A szervek részesedési aránya hasonlő módon és 

mértékben változott a kétféle /30 perc fény/32 W/mV 

+ 15 perc sötét és a 30 perc fény /30,7 W/u?/+15 perc 

fény /2,5 W/в?/ ritmusos megvilágítás hatására a kont
rolihoz viszonyítva, növekedett a P*3901 és P 523-as 

kukoricák levelének szárazanyag tartalma, mig a gyökér 

és szár szárazanyag mennyisége csökkent, A paradicsomok
nál ezzel szemben mindkét kezelés gátolta a levél szá
razanyag felhalmozódását, mig a gyökérnél és szárnál 
növekedést tapasztaltunk a kontrolihoz viszonyítva 

/36. táblázat/.
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Ъ/ Különböző intenuitásu fény-sötét ciklusok 

hatása növények szárazanyagartalmára.

A 30 perces 41 W/e? intenzitású fény + 13 perc 

sötét periódusoknak a tesztnövények. szárazanyag felhal
mozódására kifejtett gátló hatása általánosnak mondható. 
A 37. táblázat adatai mutatják, hogy a kontrolihoz 

/16 óra fény /32 W/mY+8 óra sötét/ képest 10-27 ;S-kal 
csökkent a növényok összes szárazanyag mennyisége. 
Legnagyobb mértékű volt a csökkenés a P I65-03 kuko
ricánál és a Kyas paradicsomnál. Ezt követte a P 323-as 

és P*3901-es kukorica. Legkisebb mértékű /10 %/ eltérést 

a K* merevszáru paradicsomnál mértünk. Összevetve a 

magas /41 W/e?/ intenzitású, 30 perc + 15 perces fény- 

sötét periódusoknak és az ugyanilyen hosszúságú, 32 W/h? 

erősségű fény-esetét ciklusoknak a szárazanyag felhal
mozódásra kifejtett hatását azt tapasztaltuk, hogy 

összes szárazanyag tartalom csökkenése a fényintenzi
tás 32 W/tf-ről 41 W/tf-re való emelésével fokozódik.
A 32 VЫ erősségű fény-sötét ritmus listására a P.
165-ö'a kukoricavonalnál bekövetkezett 18 íj-os csökke
nés a fényerősség emelésével 27 ÍJ-ot is elérte. Az 

eltérés 1 £—on szignifikáns. A P*3901~es hibrid összes 

szárasanyag^artalma a kontrolihoz képest 17 Íj-kai lett 

kevesebb a 41 W/в* erősségű rövid ritmus hatására, mig 

a csökkenés mértéke a 32 W/в? intenzitású fény-sötét 

periódusok alatt nevelt növényeknél csak 10 íá-оз volt. 

/Seignifikancia szint: 1 #, ill. 5 %/•
A K. merevssáru paradicsomnál a 32 W/в? intenzi

tású rövid fény-sötét ciklusok hatására nem változott 

az összes szárazanyag mennyisége, ugyanakkor a íény-
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erősség emelése 10 >-os csökkenést eredményezett*
begnagyobb mértékű volt as eltérés a két azonos 

hosszúságú, de különböző erősségű fény-sötét ritmus 

hatására a P 523-аз kukorica vonalnál* A 32 W/m* 
erősségű fény-sötét oiklus 17 %-kal növelte a kuko
rica összes szárazanyag tartalmát* A fényintenzitás 

41 W/nf-re való emelésével viszont 13 os csökkenést 
értünk el. A két %-érték közötti különbség 30.

Az elmondottakból következik, hogy a rövid rit
musú megvilágítás hatására az összes szárazanyag 

tartalomban bekövetkezett változások a fényintenzi
tás emelésével fokozódnak, kiéleződnek.

A 41 W/b? erősségű fény-sötét ritmus a száraz
anyag szervenként! megoszlását a kontrolihoz viszo
nyítva a két növényfajnál eltérő módon változtatta meg.

Kukoricáknál a levél szárazanyag felhalmozódása 

fokozódott, és csökkent a szárban és a gyökérben, mig 

a paradicsomnál éppen forditvai a levél szárazanyag 

tartalma csökkent,a gyökéré és száré pedig növekedett 
/ld. 38. táblázat/.

• ■

i

v
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33« táblázat* A különböző hosszúságú fény-sötét perió
dusok hatása kukorica és paradicsom növé
nyek összes szárazanyag mennyiségére 

/mg/növény/.
Az adatok három kisérletsorozat /I-IX-III./ 

átlagai. /А kísérleti körülmények leírását 

Is. a 3. táblázatban/

Fémrkezelések
lb óra fény 3Ö perc fény 15 perc fény
/32 W/n?/+ /32 W/e?/+ /32 W/b?/+
+8 éra sö- +15 perc sö- +7*5 perc eö-

Iíovény
neve

líövény
szerve

téttéttét
464,2
285.1
116.1
865,4

gyökér
levél
egyéb
összes

492,2
223,5
75,3

791,0

400,9
267,5
86,3

P 165 

kukorica
754,7

gyökér 
levél 
egyéb
összes

419,2
206,6

517,5
316,3
118,1
951,9

470,7
227,4
100,0
798,1

P 523 

kukorica 75,3
701,1
678,0
335,0
127,3

1140,3

699,9
396,3
166,8

1263,0

638,8
450,7
148,1

1237,6

gyökér
levél
egyéb
összes

P+3901
kukorica

156,2
312,6
222,2
691,0

165,7
450,3
211,1
827,1

gyökér
levél
szár
összes

171,8
365.4 
226,2
763.4

W
paradicsom

214.6
189.7 
258,4
662.7

gyökér
szár
levél
összes

148,1
133,6
220,0
501,7'

173.8
190.9 
362,2
726.9

K.merev- 
szárú pa
radicsom

"egyébi szár+1evélhüvely nv

\
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34* táblázat: A különböző hosszúságii fény-sötét perió
dusok hatása paradicsom és kukorica növények 

szárazanyagának szervenkénti eloszlására /%/ 

Az adatok három kisérletsorozat /I-II-III./ 

átlagai. /А kísérleti körülmények leirását 

Id. a 3. táblázatban./

FénykezelésekNövény
szerve lb óra fény 30 perc fény 15 perc fény 

/32 W/e?/4 /32 W/e?/+ /32 W/b?/+
+8 óra sötét +15 perc sö- +7,5 perc sötét

Növény
neve

tét
62,053,6gyökér

egyéb
levél

53,1
11,4
35,6

P 165 

kukorica 9,413,4
28,033,1

gyökér
egyéb
levél

54,3 59,9
10,6
29,0

58,8
12,5
28,4

P 523 

kukorica 12,3
33,1

gyökér
egyéb
levél

59,455,4
13,1
31,3

51,5P*3901
kukorica 11,1

29,3
11.3
36.3

gyökér
szár
levél

22,4
29,6
47,8

20,0
25,5
54,4

22,5
32,1
45,1

Кэ/¥г/

paradicsom
gyökér
szár
levél

23.7 

26,2
49.7

32,3 29,5K.merevasá
ru paradi
csom

26,528,5
39,0 44,0

egyéb: szár+levélhüvely V
f II
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35« táblázat» A rövid fényintenzitás ritmus hatása
kukorica és paradicsom növények száraz
anyag tartalmára /mg/növény/
Az adatok két kisérletsorozat /1-11,/ 

átlagai* /А kísérleti körülmények leirását 

Id* a 3* táblázatban./

Fénvkezelések
16 óra fény 3Ö perc fény 3Ö perc fény
/32 ВД/+ /32 V//j?/+ /30,7 W/rf/+
+8 óra sötét +15 pero sö- +15 perc fény

/2,5 W/e?/

Fövény
neve

Növény
szerve

tét

430.6 
91,6

279.6
801,8

gyökér
egyéb
levél
összes

511,8 
111,7 
278,0
901,5

473.7
107.8 
276,2
857,7

P 165 

kukorica

gyökér
egyéb
levél
ÖS3Z03

538,7
107,0
298,2
943,9

475,0
95,4

238,0
808,4

474.7 
94,1

217.8
786,6

P 523 

kukorica

662.5169.6 
489,5

1321,6

681,2
168,9
455,5

1305,6

gyökér
egyéb
levél
összes

725,0
170,2
400,8

1296,0

P+3901
kukorica

gyökér
szár
levél
összes

153,7
244,4
376.2
774.3

140,2
187,4
407,6
735,2

153,5
218,4
355,0
726,9

W
paradicsom

183.2
214.3

gyökér
szár
levél
összes

152,4
183,6
243.6
679.6

180,2
172,0
217,1
569,3

K.merevszá- 
ru paradi
csom 252s9

650,4
—»

egyéb: szár+levélhüvely
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36, táblázat: A rövid fényintenzitás ritmus hatása kuko
rica és paradicsom növények szárazanyag 

tartalmának 3zervenkénti megoszlására /%/
Az adatok két kisérletsorozat átlagai /1-11/, 

/А kísérleti körülmények leírását Id, a 3* 

táblázatban./

Hövény
neve

Növény
szerve

Pénzkezelések
16..óra fény 3o perc1 fény 13Ö perc..fény
/32 W/a7+ /32 W/n?/+ /30,7 W/n?/+
+8 óra sö- +15 perc so- +15 perc fény

tét tét /2,5 W/tí*/
gyökér
egyéb
levél

5655 53P 165 

kukorica 12 11 12
33 34 32

gyökér
egyéb
levél

60 57 4 58P 523 

kukorica 1112 12
28 32 30

gyökér
egyéb
levél

56 5250P*3901
kukorica 1313 13

3631 . 37
gyökér
szár
levél

19
25 ,

22 19K3/V
30 31paradicsom 56 48 50

K.merevszá- gyökér 
ru paradi
csom

S • ■31 2822
szár 27 30 33

39 :levél 51 39
v'

egyéb: az ár+1évélhüvely i t
1
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37* táblásat* Különböző intenzitású fény-3ötét ciklusok
hatása kukorica ás paradicsom növények szá
ra гзи1у ár a /mg/növény/
Az adaok a 3* táblázat III* számu kísérleté
nek átüggai*

llövény
neve

líövény
szerve

Pénzkezelések
io' "óra Tény 3Ó perc fény j5Ö perc fény
/32 W/в?/+ /32 W/tí8/* /41 W/e?/+
+8 óra aö- +15 perc aö- +15 perc sötét

+5»5 óra sötéttéttét
341,6
75,5

268,9
686,0

291.6 
73,2

246.7
611,5

gyökér
egyéb
levél
összes

400,0
132.5
302.5
835,0

P 165 

kukorica

462,5
111,8
245,9
820,2

gyökér
egyéb
levél
összes

375,0
81,9

259,0
715,9

474,9
140.3 
352,2
967.4

P 523
kukorica

691,6
104,3
392,6

1089,1

649,9
160,0
384,0

1193,9

gyökér
egyéb
levél
összes

574,9
97,6

322,6
995,1

P*3901
kukorica

216,6
258,3
535,0

1010,2

199,9
203,3
425,2
833,4

gyökér 
szár

paradicsom levél 
összes

208.3 
241,6 
385,5
835.4

vv
216,6
205,5
398.7
820.8

gyökér
szár
levél
összes

283.3
224.3 
300,6
808,8

224,9 
• 216,6 

281,6
730,1

IC * merev-
szárú
paradi
csom

egyéb: szár+lcvélhüvely i

\\
\и < *

Г
1
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38* táblázat: Különböző intenzitású fény-sötét perió
dusok hatása kukorica ás paradicsom nö
vények szárazanyag tartalmának ssérven
ként i megoszlására /$/
Az adatok a 3* táblázat III* számú kísér
letének átlagai*

■ *

Fénykezelések
30 perc tény 30 perc fény
/32 W/rf/+ /41 W/e?/+
+15 perc sö- +15 perc sö

tét tét+5*5 óra
sötét

növény
neve

Hövény
szerve 16 óra fény

/32 W/e?/+
+8 óra sö

tét

gyökér
egyéb
levél

49 4748P 165 

kukorica 16 1110
36 40 42
56gyökér

egyéb
levél

49 52P 523 

kukorica 14 1214
3630 37

gyökér
egyéb
levél

5754 54P+3901
kukorica 1014 10

36 3332
24gyökér

szár
levél

21 25VV
paradicsom

26 29 25
46 5153

26 30gyökér
szár
levél

35X.merev- 
szaru pa
radicsom 27 2925

413349
*

egyéb* szár+levélhüvely





- 119 -
у

mis a paradicsomoknál kissé csökkenti, 

е/ As egész növény száraz-súlya fajtától függően 

no, /Р 523/, vagy kissé csökken /Р 1б5, Р*Э901/, 
Kjj, K.merevasáru/.

В/ A 15+7,5 oeroes fény-sötét periédusok gátló
hatása:

a/ Kismértékben csökkenti a növények magasságát, 
b/ A levelek száma nem változik, 

с/ A 3. 4, 5. levelek területe és friss-súlya 

csökken, kivétel a P 523-as kukorica és a 

két paradicsom fajta 5» levele, ahol növeke
dést tapasztaltunk,

d/ A szárazauly minden fajtánál csökken az emlí
tett levélemeleteknél,

e/ Kisebb /Р 165, К3» K# merevszára/, vagy nem 

változik /? 523, P*3901/ az egy növényre jutó 

ös3zlevél: területe és friss-súlya, 

f/ A levelek szárazanyag felhalmozódását jelentősen 

gátolja.
jg/ Az egész növény szárazanyag mennyisége csökken. 
Külön értékeljük az azonos hosszúságú /30+15 perc/, 

de eltérő intenzitású fénykezelásekre bekövetkezett 

változásokat.

Folytonos megvilágításnál a 30+15 percenként 
váltakozó 30,7 W/c?, ill. 2,5 W/tf intenzitású fény 

által indukált változások nagy mértékben egyeznek 

az ugyanilyen hosszúságú /30+15 perc/ 32 W/tf inten
zitása fény-sötét ritmus alatt nőtt növényeknél
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tapasztalt változásokkal* A folyamatos fény alkalma- 

• zása során a fény-sötét ritmushatásokkal megegyezően* 

a/ A tesztnövények átlagmaga3sága meghaladja 

a kontroll növényeknél mórt értékeket, 

b/ Az 5* levél területe, friss- és szárazsulya 

növekszik, mig a 3* és 4* levél ugyanezen 

értékei általában csökkennek, 
с/ Azonos tendencia szerint változik az egész 

levél területe, friss- és szárazsulya, 
valamint az egész növény szárazanyag mennyi
sége a kétféle kezelés hatására.

Lényeges különbség azonban a két kezelés között, 

hogy a vizsgált szempontokban a 30415 perces fény-sö
tét ritmus hatására létrejött változások a folyamatos 

fény alkalmazásakor mérsékeltebb formában jelentkeznek.

A 30+15 perces fény-sötét periódusok fényszakaszá
nak 32 w/af-ről 41 W/íf-re történő emelése elsősorban ne
gativ jellegű változásokat okozott a vizsgált szempontok
ban.

a/ A növények alacsonyabbak voltak, mint a kontroll, 

b/ Kisebb volt az 5- levél területe és friss súlya 

/kivétel a P 523 kukorica és K. merevszáru para
dicsom/

с/ Ősökként az üsszlevél /kivétel P 523/* és az 

egész növény 3zárazany’agtartalma,
Pontos kiemelni azonban, hogy iáig az 5* levél terü

lete és friss súlya csökkent, addig a 3-4* levélnél nem 

volt változás, vagy növekedést tapasztaltunk.
Teliát a nagyobb erősségű fény-sötét periódusok 

alatt nevelt növények levelei bár lassabban, de
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hosszabb ideig növekedtek mint a kontroll levelek 

a es as említett leveleknél nagyobb levélterületet ás 

frias-aulyt eredményezett.

*

■i

■

ti

<
*

s

*



* '

- 122 -

4.2, A rövid ritmusú nerviláritás hatása a növények
levelének szöveti szerkezetére.

4*2.1. A kukorica és paradicsom levél általános szö
veti jellemzése:

A Zea гочуз L. levele hosszú, lándzsás, párhuza
mos erezetű, A levéllemez csaknem izolaterális homo
gén: a mezofilium neía mutat szöveti tagolódást, a 

felazin és fonák epidermisz azonban nem teljesen 

azonos felépítésű.
Az epidermisz sűrűn hullámos radiális falu tég

lalap alakú bőrezöveti sejtekből áll, amelyekhez ko
vasejtek, sztómák, mozgatósejtek /bulliform/, szőr
képletek kapcsolódnak.

A levél nagy erei felett és között a fonák epi
dermiszben kévéé számú kosztálÍ3 zóna és széles in- 

terkosztális mező váltalkozik. A kosztális rész a 

levéllemez nagy nyalábjainak felszínig terjedő szkte- 

renhima hidja felett fut, Б sávban az epidermisz 

sejtek keskenyebbek az interkosztális mező sejtjei
nél, és a disztális, ill. apikális végükön 1 vagy 2 

rövid sejttel szomszédosak. Ezek a rövid sejtek az 

un, kovasejtek, melyek általában trapéz vagy kereszt 

alakúak, és Si02-t tartalmaznak. Az interkosztális 

mezőben sztómális és intersztómális sejtsorok válta
koznak. A sztómális sejtsorokban a zárósejtek ál
talában szabályosan váltakoznak az epidermisz sej
tekkel.

A felszín epidermiszen a nagyobb másod-, és 

kisebb harmadrendű mellékerekfölötti részen találha
tó az un, bulliform vagy mozgatósejtes pászta.
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A bullifors sejtek a bőrszövet! szintből kiemelked
nek és a levél belsejébe is mélyebben benyomulnak, 
mint a többi bőrszöveti 3ejt. Ezek nagy izodiometri- 

kus sejtek, radiális faluk vastag és nem hullámos, 

általában erősen vakuolizáltak. Főleg vizet raktá
roznak •

A sztómák az epidermisz sejtekkel általában 

szabályosan váltakoznak, a sztómális sorokban* A 

füfélékre jellemző az un. Gramineae tipusuak, két 

zárósejtből és két melléksejtből állnak* A zároséjtek 

megnyúltak, felülnézetben súlyozó alakulak* Középtá
jon a sejtfaluk megvastagodott, mig két végükön el
vékonyodó, és itt a 3ejtüreg kiszélesedik. Az epi
dermisz sejtjeivel ellentétben a zárósejtek kloro- 

plaszttal teltek. A melléksejtek háromszög alakúak, 

a légrés mozgásában is közreműködnek.
A lamina belsejében asszimiláló alapszövet/kioren- 

himsf, valamint edőnynyalábok találhatók. A parenhima 

sejtek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, alig hagyva 

maguk között oejtközötti járatot, csak a légzőnyilá- 

sok alatti részen alakul ki nagyobb sejtüreg, A fel
szín epidermisz alatt levő parauhima sejtek antikliná- 

lis irányban megnyúltak, paliszád-szerüek.
A nyalábok kollaterális zártak, és köréjük ke

resztmetszeten izodiametrikus, hosszmetszeten tégla
lap alakú sejtekből álló nyalábhüvely-parenhiraa ren
deződik. Ezekben a sejtekben kevesebb, de nagyobb 

kloroplaszt van, mint a környezetükben lévő mezo- 

fill sejtekben.

'Л
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3* ábra: A kukorica levél felszín epidermiszének 

felépítése.

1

w^elBZln epld*ielS!!
yS^.kollateráli3 zárt 

:^nyaláb^ny alábhüvely- 
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I—asszimiláló alapszövet 
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4* ábra: A kukorica levél keresztmetszeti képe



- 125 -

A Xycopersicon esculentum Mill, levele össze
tett, szaggatottan szárnyas. Szövettani szempontból 
a bifaciális heterogén levelek csoportjába tartozik.
A felszín és fonák epidermisz egy 3ejtsoros, amelyet 
cuticula réteg borit. Fedőszőrök nagy mennyiségben 

találhatók a bőrszöveten, ezen kivül az erek mentén 

mirigyszőrök vannak* A szőrök alakja és mérete igen 

változatos. Az epidermisz sejtek radiális fala a 

levél színén gyengén hullámos lefutású, niig a fonák! 

oldalon erősen karéjós.
A levél ömfisztómatikus. A sztónák anomocitikusak: 

melléksejt nincs, a zárósejtek 3-4, ritkáb\n*n 5-6 

epidermiszsejt között helyezkednek el. Az enyhén kie
melkedő sztómákat határoló bőrszöveti sejtek széleik
kel kissé a aárósejtek alá türődnek. A sztóraák száma 

a fonákon lényegesen több, mint a felszínen.
A levél mezofillumát egy sejtrétegü paliszád, és 

több sejtsoros szivacsos parenhima tölti ki* Az utób
biban kri3tályt*rtó 3ojtek találhatók* A mezofHiúm
ban kollaterális zárt, ill. záródó nyalábok futnak*

«

*т^'? /^'anomocitikus sztómák
3“—karéjos epidermi3Z3ejtek

5* ábrás A paradicsom levél epidermiszének felépítése
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^mirigye »őr
^^felszin epidermisz 

(egy eejtsoros paliszád 

arenhima
zivaoaos parenhima

onák epidermisz

fiV ft

6. ábra* A paradicsom levél szöveti szerkezete kereszt
metszetben.

4.2.2. A rövid fény-sötét periódusok hosszának hatása 

a felszin és fonák epiderdlsz szerkezetére.
Az előző fejezetben leirtuk, hogy a különböző 

hosszúságú fény-sötét ciklusok jelentős változásokat 

okoznak a növények morfológiai tulajdonságaiban, vala
mint a szervesanyag felhalmozódásban. Fénymikroazkópos 

szövettani vizsgálatok segítségével pedig azt tanul
mányoztuk, hogyan nyilvánulnak meg ezek a hatások a 

levél szöveti szerkezetében.
A/ A felszin és fonák epidermisz-sejtek számának

alakulásai
Az epidermisz-sejtek mf-kénti ®ámát lanométer
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segítségével állapítottuk meg* A két paradicsom
fajtánál a 4« levélről készítettünk nyugtokat, a 

három kukoricánál pedig külön-külön vizsgáltuk a 

jól kifejlett 3*4.5. levélemelet epidermisz-sejt
jeinek számát mind a felszín, mind pedig a fonák 

bőrszöveten* /39* táblázat/*
A kontroll /16+3 óra FSC/ növények mrf-kénti 

sejtszámának abszolút értékeit összehasonlítva 

látható, hogy:
- a ma#-kénti epidermisz-sejtszám a három kukoricá
nál eltérő, és meghatározott körülmények között jel
lemző az adott vonalra* Mind a felszin, mind pedig
a fonák epidermiszt nézve a legmagasabb sejtszám
mal a P 523-as vonal rendelkezik. Ezt követi a P*3901- 

ез hibrid, és legkisebb az egységnyi terülfefcre eső 

epidermisz sejtszám a P 165-os kukoricánál* A két 

paradicsom fajta közül a K. merevszárura jellemző 

a magasabb epidermisz-sejtszám*
- Az egyeз kukorica vonalakat, ill. a hib-ridet 

külön-külön vizsgálva a felszín és fonák epidermisz 

sejtszámában nem találtunk jelentős különbséget.
- A levélemeletenkénti sejtazám alulról fölfelé ha
ladva nő /Zalenszkij, 1904/.

A 30+15 perces ritmus a kukorcáknál nem okozott 
jelentős változást az egységnyi területre eső epider
misz-sejtek számában* Bár a sejtek száma e kezelés 

hatására mindhárom kukoricánál kismértékben nőtt, de 

kapott eltérések esetleg 10 fS-on szignifikánsak* 

Kivétel ez alól: a P 165-ös vonal 3. levelének fonák 

epidermisze, ahol a sejtszám mintegy 16 %-kal emel
kedett, és e különbség 1 ‘5-os szignifikancia ozin-

í
\
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töt ért el, valamint a P*3901-es hibrid 3* levelé
nek fonák epidermisz-sejtssáma 8 $-os eltéréssel 
/ssignifikancia: 5 $/•

A 30+15 perces fény-sötét ciklus а К merevszáru 

paradicsomnál - a kukoricákhoz hasonlóan - nem oko
zott jelentős eltérést a Esf-kénti sejtszámban a 

kontroll növényekhez viszonyítva* A K^-as fajtánál 
azonban e kezelés hatására az epidermisz-sejtek 

mérete jelentősen csökkent, igy az 1 racf-re eső sejt
szám 18 íi-kal emelkedett* A különbség 1 $-on szigni- 

fikáns*
A rövidebb, 15+7*5 perces ritmus alatt nevelt 

növények ntf-kénti epidermisz-sejtszámára vonatkozó 

adatok szintén a 39* táblázatban találhatók# 33 rö
vid fény-sötét ciklus jelentősebb változást okozott 

a sejtek mnf-kénti sűrűségében, mint a hosszabb perió
dusa 30+15 perces ritmus*

A kukoricák epidermisz-sejtszámát emeletenként 
elemezve azt tapasztaltuk, hogy a kontroll növények
hez képest a sejtszám mindhárom kukoricánál, minden 

levélemeletnél nőtt. A változás mértéke azonban 

vonalanként és emeletenként eltérő* Mindhárom kuko
ricánál a legjelentősebb változást a felszínen бз 

fonákon egyaránt a 3. levélnél találtuk* A 4. és 5. 
levélnél mutatkozó sejtszámnövekedés általában az 

5 $-os szignifikancia szintet sem éri el. A legna
gyobb mértékben a P 165-ös vonal 3. levelének epi
dermis z-3ejtszárna emelkedett. Mind a felszín, mind 

pedig a fonák epidermisz egységnyi területre eső 

sejtszáma 13 $-kal haladta meg a kontroll növényekre 

vonatkozó értékeket, és az eltérések 1 $-on szigni
fikánsak. A P 523-as kukorica 3. levelénél hasonló

i

/
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növekedést csak a felszir^fepidermiszen tapasztaltunk. 

Legkevésbé változtatta meg a 15+7,5 perces ciklus 

а Р*3901-ез hibrid epidermisz-sejtszámát. Itt csak 

5-6 %-os eltérést kaptunk, és ezek az értékek is csak 

5-10 %-on szignifikánsak.
A két paradicsom fajta sejtszámára vonatkozó 

adatokból kitűnik, hogy a 15+7,5 perces FSC, a 

30+15 perceshez hasonlóan, a K^-as paradicsomnál 
növelte jelentősebb mértékben az epidermisz-sejtek 

számát. A mintegy 43 #-os eltérés 1 ^-on szignifikáns, 

A Kecskeméti merevszáru fajtánál kapott 16 Jí-os növe
kedés csak 5 %-os szignifikancia szintet ér el.

В/ A felszin és fonák epidermisz sztómaszárná
nak változása a rövid ritmusú kezelés hatására 

/40. táblázat/.
A kontroll növények Bm?-bénti sztómaszáma a ku

koricáknál és a paradicsom fajtáknál a következőkkel 
jellemezhetőt
- Az egyes kukoricák között a sztómaszámban nem talál
tunk lényeges különbséget, azaz - a sejtszámmal el
lentétben - a sztómák rmf-kénti száma alapján az egyes 

vonalak, ill. a hibrid nem különíthető el. A paradi
csom fajták közül a sztómaszám - a sejtszámhoz hason
lóan - a K. merevszárimál magasabb, és ez a különbség 

a fénykezelé3ek ellenére is megmaradt.
- A kontroll növények felszin, és fonák epidermisz 

sztómaszámát összehasonlítva látható, hogy mind a 

három kukorica vonalnál a fonákon több az egységnyi 
területre eső sztóma.
- A sztémaszám levélemeletenként alulról fölfelé 

haladva nő /Zalenszkij 1904/.
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Az eredmények részletes elemzése előtt, a követ
kező általános tendenciákat emeljük ki.

a/ A különböző hosszúságú rövid fény-sötét 

periódusokra a növények sztómaszám tekintetében jó
val érzékenyebben reagáltak, mint a sejtsaám eseté* 

ben.
b/ Az alkalmazott kezelések a fonák epidermiszen 

nagyobb mértékű változást okoztak, mint a felszin 

epidermiszen.
с/ A kukoricáknál vizsgált három levélemelet 

közül minden esetben a 3 

létnél volt a legnagyobb mértékű a változás, és a 

változás mértéke alulról fölfelé haladva csökkent.
d/ A 30+15 регсез és a 15+1,5 perces PSC-k közül 

a rövidebb, 15+7*5 perces ciklus bizonyult hatásosabb
nak.

legalacsonyabb levéleme-•»

A 30+15 perces PSQ hatására mindhárom kukoricá
nál nőtt a mif-kénti sztómaszám, mind a fdszin, mind 

pedig a fonák epidermiszen, de a ritmus sztóma3zám- 

növelő hatása a fonák epidermiszen kifejezettebb.
A változás a vizsgált 3 levélemelet közül minden 

kukoricánál a 3» emeletnél volt a legnagyobb mérté
kű. Bár a 4. és 5. levélnél is minden esetben nőtt 

a sztómaszám, a növekedés azonban csak 4-8 % közötti, 

sok esetben még a 10 %-os szignifikancia szintet sem 

éri el. így a továbbiakban csak a 3. emeletre vonatkozó 

aztómaszámadatokat elemezzük.
А ЗО+15 perces ESC a P*39Q1- és 3? 165-ös kukori

cáknál 10-14 &-kal növelte a 3» levél felszin epider
misz sztómaszámát, és az eltérések 1 1Д-оп szignifi
kánsak. Érdekes megfigyelni, hogy a fénykezelésekre 

morfológiai szempontból érzékenyen reagáló P 523-as
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vonalnál a felssin epidermisz sztómas Barnában nem ta
láltunk eltérést a kontrolihoz viszonyítva.

A fonák epidermiszen a ritmus alatt nőtt kuko
ricák közül a P*3901-es hibrid sztómaszárna - 0,1 %-os 

szinten mintegy 20 $-kal növekedett a kontrolihoz vi
szonyítva. A P 165-ös ás P 523-as vonalaknál kapott 

14-20 %-oa növekedés 1 %-on szignifikáns. A paradicso
mok kosul - a sejtszámhoz hasonlóan - a sztómaszám 

a K^-as fajtánál 20 %-kal haladta meg a kontroll ér
tekeket, mig a K. merevszárunál lényeges változás 

nem volt.
A 15+7,5 perces FSC jelentősebb változást idé

zett elő a kísérleti növények sztóraszámában, mint 
a 30 + 15 perces fóny-sötét periódusok. S ciklus is 

a kukoricák vizsgált három levélemelete közül csak
legalacsonyabb emeletnél okozott olyan nagymór-a 3

tékü sztómaazám-növekedést, amely kizárja a kísérleti 
hibából adódó eltérést. A4, és 5* emeletnél bár

•»

minden esetben nőtt a rövid ritmusa megvilágitás ha
tására is a sztómasürüség, azonban a 3-10 %-oa el
térés nem,vagy csak 10 íi-on szignifikáns. így a kuko
ricáknál csak a 3. levél sztómaszámára vonatkozó 

adatokat elemezzük.
A 15+7,5 perces fény-3ötét periódusok hatására 

a 3. levél felszín epidermiszén mindhárom kukoricánál 
több aztóma alakult ki, mint ami a kontroll növények
re jellemző. A növekedés mértéke 1 %-os szignifikancia 

szinten 10-20 %-oa. Az érzékenységi sorrendi PX39017" 

P 523^ P 165.
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A fonák epidermiszen a 15+7,5 perces ESC hatására 

az egységnyi területre eso S2tómaszám jóval nagyobb 

óértékben emelkedett - a kontroll növények setőmeszá- 

mához viszonyítva - mint a felszín epidermiszen*
A P 165-ös vonalnál mintegy 27 ?a-kal nőtt a sztómeszám, 
és az eltérés 1 %-on szignifikáns* Ezt követi a P*3901-©s 

hibrid 15 %-os, majd a P 523-as vonal, 13 á-os sztó- 

maasám növekedéssel* Az előbbi különbsfig 0,1 $-on, 

az utóbbi pedig 1 >á-on szignifikáns*
A 15+7,5 perces ritmus a paradicsom fajták sztó- 

raeszámát is jelentősebb mértékben emeltes mint a 

30+15 perces fény-sötét periódusok* A K^-as fajta 

- az epidermisz sejtszámhoz hasonlóan - a aztómaszám 

alapján is érzékenyebben reagált e kezelésre, mint 
a K* merevszáru. A raf-kénti sztőmaaürüaég a K^-as 

fajtánál 1 iá-os ssignifikancia szinten 43 %-kal 
emelkedett. A K* raerevezárunál mért 22 %~oa növeke
dés 5 %-on szignifikáns*
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4*2*3* A levélvastagság és a s2ivacз о з -оal.lazád 

parenhimairányának alakulása.

A szövettani vizsgálatok keretében mikroszkóp
ban mértük a különböző hosszúságú fény-sötét perió
dusok hatását a kísérleti növények levélvastagságára, 

és a paradicsom fajtáknál külön értékeltük a paliszád 

és szivacsos oarenhima vastagságának változását.
A különböző hosszúságú rövid, fény-sötét ciklus

sal kezelt növényekre vonatkozó adatok értékelése 

előtt röviden elemezzük a kontroll növények levélke
reszt metszet ere kapott eredményeket* á kukoricáknál a 

3.* a két paradicsom fajtánál pedig a 4* levélnél 
végeztük el a méréseket.

A 41. táblázat adatai alapján a kontroll kuko
rica növények közül a legvékonyabb levél a P 165-os 

vonalra jellemző. Ennél valamivel vastagabb a 

P 523 és Pr3901-es kukoricák levele. E két utóbbi, 

levélvastagsági méretek alapján nem különíthető el, 

de különbözik a két vonal a mezofilium vastagságá
ban* Ugyanis kb. azonos levélvastagság mellett a 

P*3901-es hibridre vastagabb mezofilium,és véko
nyabb epidermisz jellemző, mint a P 523-as vonalra.

A két paradicsom fajta közül a lu~nál fértünk 

nagyobb levélvastagságot. A vastagságbeli különbség 

a két fajta között mintegy 40 ид. Az eltérő levélvas
tagság mellett azonban, a paliszád és a szivacsos 

parenhima részesedése az ösazlevélvastagságból a 

két fajtánál kb. azonos? a paliszád parenhima a 

mezofillum 45-46 vS-át teszi ki.
Általános törvényszerűségként ismert? a fényerő
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csökkenésével csökken a levéllomez vastagsága. Kísér
leteinkben a kontroll ás a fény-eötét periódusokkal 
kezelt növényeket azonos Intenzitású fénnyel világí
tottuk meg, azonos volt a napi összenergía mennyisége 

is. Bnnek ellenére a rövid fény-sötét periódusok 

váltakozása a kontrolitól éltéró levélvas tagságot 

eredményezett. Az alkalmazott kétféle rövid ritmusú 

megvilágítás közül azonban csak a 15+7 perces ciklu
sok hatására kaptunk szignifikáns eltérést a levél- 

lemez vastagságában.
A 30+15 perces F3C alatt nevelt kukoricáknál 

csak kismértékben csökkent a levéllemez vastagsága 

a kontrolihoz viszonyítva. A két paradicsom fajta 

levélvastagsága sem változott számottevőén e ritmus 

hatására.
A 41. táblázat adatai alapján, a 15+7,5 perces 

xítmus hatására a levél vastagaága - a P*3901-es 

kukorica kivételével - minden teaztnövénynél csök
kent. A csökkenés mértéke faji reakcióktól függően 

eltérő. Kukoricáknál az érzékenységi sorrend: P 523>
P 1б5кР*3901. A P 523-as vonalnál a kontrolihoz 

viszonyítva a rövid ritmus mintegy 23 kai véko
nyabb levéllemezt indukált, és a különbség 1 ;S-on 

szignifikáns. Ezt követi a P 165-ös vonal, amelynél 
a 15+7,5 perces ?SC alatt kifejlődött levelek 5 í»-oa 

biztonsággal választhatók el a 16+8 óra fény-sötét 

periódusok alatt nevelt növények leveleitől. A P*-3901- 

es hibrid levélvastagsága nem változott lényegesen 

a rövid ritmus hatására sem.
Szintén vékonyabb levelek fejlődtek ugyanezen 

rövid ritmus hatására a két paradicsom fajtánál is.
A szövettani vizsgálatoknál általában azt tapasztaltuk,
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begy a K3 fajta а гit mu a hatás о kra jóval érzékenyeb
ben reagált, taint a К* merevszáru. A sejt- és sztóma- 

ssámhos hasonlóan, a levél vastagsága is ennél a faj
tánál változott nagyobb mértékben.

A rövid 15+7»5 peroes ciklusra bár mindkét para
dicsom fajta azonos módon - a levélvastagság csökken
tésével - reagált, azonban ez a változás a két fajtá
nál a raezofilium szerkezetét nézve egészen eltérő 

módon realizálódott. A K^-nál mind a paliszád, mind 

pedig a szivacsos yaremiima vastagsága csökkent, 
azonban mig a csökkenés mértéke a paliszádnál csak 

17 yá-os volt, addig a szivacsos réteg mintegy 28 %- 

kai lett vékonyabb. Ezzel szemben a K* merevuzárunál 
a paliszád réteg csökkenését részben ellensúlyozta 

a szivacsos parenhima vastagodása, igy a levél teljes 

vastagsága csak kismértékű csökkenést mutatott*
А Ко-as fajtánál a szivacsos réteg vastagsága 

nagyobb mértékben csökkent mint a paliszád parenhima, 
Így a paliszád réteg mezofillumból való részesedése 

nőtt. Ezzel szemben a K« mercvszárunál csak a pali
szád parenhima vékonyodott, mig a szivacsos paren
hima abszolút értékben is vastagabb lett, s ez 

utóbbi réteg mezofillimból való %-os részesedési ará
nya is emelkedett.



39. táblázat* A rövid ritmusú megvilágítás hatása 5 hetes kukoriea ás 6 hetes 

paradicsom növények leveleinek ntf-kénti epidermisz-sejtszámára 

Az adatok három mérés sorozat átlagai. /А kísérleti körülmények 

letórát Id* a 4. táblázatban./

Növény
neve

16 óra fény 
/32 W/c?/
+8 óra sötét +15 perc sö- szignifi-

kancia

Levél-
emelet

15 perc fény 
/32 W/a?/
+7,5 perc sö- szignifi- 

tét kancia

30 perc fény 
/32 W/b?/+

tét
H27n 47 67 77

P 165 felszín 3. 
kuko
rica

1 %310.7 
337,5
342.8
321,4
333,2
344,0

289,2
322.5
329.6
276.5 
318,1
326.5

327,3
350,0
370,9
313.7 
337,5
356.8

10 <44.
5 %5.

1 %fonák 3* 1 % 14. M5. u

10 %P 523 felszín 3. 
kuko
rica

340.7 
370,0 
375,5
335.7 
342,9 
366,4

334,0
361,8
367.5
334,4
341,8
373.6

377,4
382.7
427.7
350,3
358,9
402,2

1
4.

10 % 

10 %
5.

fonák 3.
4.
5.

306,3
333,5
337.8
320,0
327.9 
356,2

10 %P^3901 felszin 3. 
kuko
rica

315.3
335.3 
368,7
315,6
336,2
351,5

299,0
325,6
343,2
295,0
321,8
343,1

4.
10 %5.

5 % 5 %fonák 3.
10 %4.

5.
K3/V fonák 4. 

paradicsom
1 %890,0 1 %1052,0 1277,0

K.merev- fonák 4.szaru paradicsom
1295,0 1387,0 5 % 1512,0 5 %



40, táblását: A rövid ritmusú megvilagitas hatása 5 hetes kukorica es 6 hetes
paradicsoma növények leveleinek mcf-kénti epidermisz eztomaszámára 

Az adatok három mérés sorozat átlagai. /А kisérleti körülmények leí
rását Iá. а 4. táblázatban./

15 perc fény 
/32 V.'Af/
■f?f5 perc sö

tét

Levél- 16 óra fény 30 perc fény 
emelet /32 W/nrf/+ /32 W/tf/+

4-8 óra ab- +15 perc sö- szignifi-
tét kancia

Fövény
neve

szignlfi-
kanciatét

60, 4
4. 72,8
5. 75*0

fonák 3. 74,6
4. 91,5
5. 102,7

66,1
80,1
92,5
92,0

101,8
105,4

P 165 
kukorica

1% 69, 3 1 %felszin 3.
76,81 %

5 % 10 %83,1
1 %1 % 94,0

102,0
115,6

10 % 10 %
5 %

60,0
67.1 
69,3
84,0
93,0
96.2

61,7
70,0
71,2
96,0
98,2

104,8

69,0 1 %P 523 
kukorica

felszin 3.
71,2
74,3

4. »5. >■-

US1 %

10 %
1 %fonák 3. 95,0 . 

107,2 
115,0

10 %
5 Я

4. i5.
62,0
77,4

65,054,6
72,1
75,0

1 % 1 %P*3901
kukorica

felszin 3.
74,34.

5 % 10 % 

0,1 %
84,985,45.

77,6 0,1 * 
10 %

fonák 3. 93,4
101,5
109,4

89.3
97.3 

110,0
4. 94,9

107,15.
К3/Рх/ fonák 4. 320,0
paradicsom

1 %10 % 457385

5 %K.merevszá- fonák 4. 420,0
ru paradi

csom
442 512



41. taeiázat: A rövid ritmusú megvilágítás hatása 5 hetes kukoricák 3. levelének
és 6 hetes paradicsomok 4. levelének vastagságára Ад/.
Az adatok három mérés sorozat átlagai. /А kísérleti körülmények
leírását Id. a 4. táblázatban./

*- ■

16 óra fény 
/32 W/e?/+
+8 óra sö-

ÍJÖvény
neve

Levél
emelet

30 perc fény 
/32 W/mV+
+15 perc sö-

15 perc fény 
/32 WA?/+

szignifi- +7,5 perc sö- szxgnifi-
tettét tét kancia kancia

P 165
kukori- Mezofillum

teljes vastagság 108,7
58,4

5 %104,8
56,6

99,4
52,7 5

ca
P 523 Teljes vastagság 

kukori- Mezofillum
1 %118,5

59,3
108,3
55,6

1 95,3
46,5 0,1 %

ca f
P*3901 Teljes vastagság 116,4 

kukori- Mezofillum
116,5
60,6

114,4
60,4

H
63,4 10 %

«ca
1U/F-,/ Teljes vastagság 

1 Mezofillum 
Paliszád p. 

dicsőm Szivacsos p.

0,1 % 
1 %

144.4
121.4 
59,0 
62,4

183,0
156,8

180,0
156,2
70,4
85,8

para- 71,2
85,6 1 %

K.me- Teljes vastagság 142,8 
rév- Mezofillum 119,0
szárú Paliszád p. 
paradi- Szivacsos p. 
csőm

5 %142,0
120,0

52,6
67,4

134,0
114,4
46.2

5 %
1 %55,4

63,6 68,2 1 %
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4.2.4* Cfoazefo^lfAlás

A szövettani vizsgálatok eredményeinek elemzése 

azt mutatja, hogy az egyes növényfajok, sőt növényfajták 

eltérő mértékben, esetleg eltérő módon reagálnak az 

alkalmazott fény-sötét periódusokra.
Az eredményekből azonban az is nyilvánvaló, 

hogy az eltérő faji reakciók ellenére általános 

tendenciák figyelhetők meg a kísérleti növények leve
lének szövettani struktúrájában bekövetkezett változá
sokban. Székét az általános tendenciákat a következők
ben foglalhatjuk össze:

1* Az alkalmazott rövid fény-sötét periódusok 

csökkentették a levelek epidermisz sejtjeinek 

méretét, s igy növelték az egységnyi testületre 

eső' epidermisz sejt- és sztómsszámot*
2. A ritmusos kezelésre általában csökkent a le

vél vastagsága*
3. A fény-sötét periódusok hosszának rövidülésé

vel az említett hatások fokozódtak, a igy a 

13+7,5 perces FSG hatásosabbnak bizonyult a 

30+15 perces fény-sötét ritmusnál*
4* Az epidermisz sejt- és sztómaszám a kukori

cáknál vizsgált három levélemelet közül 
minden esetben a legalacsonyabb, 3. levélnél 
változott a legnagyobb mértékben*

5. Általában a fonák epidermisz- a sajt - és 

sztómaszám szempontjából- érzékenyebben rea
gált az alkalmazott rövid ritmusa kezelésekre, 

mint a felszín epidermisz.

t
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б* A rövid ritmusa megvilágítás nagyobb mérté

kű változást idézett ölő a teaatnövények 

levelének sztóraszámában, sint az epidermisz 

sejtszámban*
7* A sejt- és aztóraaazám változása alapján a rö

vid ritmusú kezelésre a legérzékenyebben a 

P I65 és P*3901~e8 kukoricák, valamint a 

K^-as paradicsom reagált.
B* A levéllemez vastagsága a P 523-as kukoricák

nál és a K^-as paradicsomnál csökkent a leg
nagyobb mértékben.

9* A rövids 15+7,5 perces fény-setét ciklus 

levélvastagság-csökkentő hatása a K^-aa 

paradicsomnál a szivacsos és a paliszád, 

а К.merevszárunál pedig e paliszád parenhiaa 

csökkentésén keresztül valósult meg.

»

í

i

■i
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4.3. -V .lev'I iclutlv yigtartnlia&inli aaai vdltogfljn

4*3.1* A rövid fóny-sötát periódusok hatŰPa о levél

А/ А különböző hosszúságú fóny-aötét oiklueok ha-

A K^fP1/ á3 K.aorevssáru paraűioeon fajtáknál 

7-1*5 óráig kát óránként mértük a kisórloti növények 

4# levelének frloa-oülyát /a módszertani fejesőtben 

Ismertetett kombinációk oeerint/* 4e óbból а зпагаг- 

auly ieem’etáben kiszámítottuk a levelei vietartalaá*.
a lovolek

r
A 42-43. táblázatban foglaltuk Ue

friss- óo ezdrazauly adatait* valamint as óbból 
tott vlstartalora-váltoeáot а пап folyamán a kontroll 
/16 óm fény. 32 W/a* ♦óm oütót/* és a kát hülünbösó 

hossz iöágu fány-antót ciklussal kezeit növényeknél.

grafikusan ábrázoltuk*
A 7. ábrán a különböző hosszúságú, a ß. ábrán 

pedig as azonos hosszúságú, de eltáró fényintenzitású 

fóny-sötót periódusok alatt nőtt növények víztartalmát 

hasonlítottuk össze a kontroll növények leveleinek 
víztartalmával.

—-



Különböző hosszúságú fény-sötét periódusok hatása paradicsom levél 
relativ víztartóimánok napi változására (%).

Az adatok két méréssorozat átlagai.

«3^)16 óra fény (32W/m2) 
♦6 óra sötét

-A---------К^F^30 perc fény(32W/m2)
♦15 perc sötét 

K^MSperc fény (32W/nA 
♦ 7,5 perc sötét

K.merevszárú 16 óra fényi 32W/m2)
♦8 óra sötét

K. me rév szárú 30 perc -fény (32W/mz) 
♦15 perc sötét

K.merevszárú 15 perc tény (32W/m2) 
♦7,5 perc sötét

-Д-
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A megvilágrtóserösség-növelés és о ritmusos fénykezelés hatása 

paradicsom levél relatív víztartalmának napi változására (%) 
Az adatok két méréssorozat átlagai

K.merevszárú 16óra fény (32W/m21 
♦ 8 óra sötét

K3(Fi) 16 óra fény (32W/m2)
♦ 8 óra sötét

------- Д-------- K3( F^ )30 perc fény (32W/m2)
♦ 15 perc sötét

- K3(F1)X perc fény (41W/m2)
♦ 15 perc sötét
♦ 45 óra sötét

-A-

----- —o---------K.merevszárú 30 perc fény (32W/nD
♦ 15 perc sötét

—o.......... K.merevszárú ЭОрегс fény (41W/m2)
♦ 15 perc sötét
♦ 5,5 óra sötét
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A táblásatok és as ábraiíalapján látható, hogy a 

levelek víztartalma a kontroll növényeknél napi rit
must mutatott. Mindkét fajtánál a levelök víztartalma 

11 órakor volt a legmagasabbj kb. 3 &-kal haladva 

meg a 7 órakor mért értékeket. Majd 11 óra után 

K. merevszáru fajta víztartalma a 7 órakor mért érték
hez közelitett, bár még 15 órakor is több vizet tartal
maztak a levelek, mint 7 órakor. A K--ae paradicsomnál 
pedig a 11 órás maximum után erősebben csökkent a le
velek víztartalma, és 15 órára a 7 órakor mért érték
nél is kevesebb lett.

A + 15 nerc sötét perió
dusok lényeges változást hoztak létre a tesztnövények 

levelének relativ víztartalmában.
Egyrészt* a ritmusos kezelés hatására növekedett a 

levelek víztartalma. A növekedés mértéke fajták szerint 

változott. A Ky-аз fajtánál nem volt jelentős változás, 

nig a K.merevssáru paradicsom érzékenyebben reagált a 

rövid ritmusú megvilágításra, és 6-9 %-oо emelkedést 
tapasztaltunk a kontroll növények leveleihez képest.
A 43* táblázat adatait elemezve látható, hogy a Ky-as 

fajtánál a leveleknek mind a friss-, mind pedig a 

szárazsulya emelkedett körülbelül azonos mértékben, 
s Így пай változott jelentősen a víztartalom. A K. 
merevszáru paradicsom viatartalom-nUvekedése viszont 

abból adódott, hogy a fény-sötét periódusok alatt 

nevelt növények leveleinek friss-súlya nőtt, a 

szárazanyag tartalom viszont csökkent a kontrolihoz 

képest /42. táblásat/.
A másik fontos változást a kontroll növényeiméi jól 
követhető víztartalom - napi ritmus a 30+15 perces

a
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fény-sötét ciklusok hatására annyira mérséklődött, 

hogy a oaííinália 11 órás vistartaloa csak 1 (.j-kal tárt 

el a 7 árakor mért értéktől*
,a ---'Ш

oikl,.:aJiiKdkát paradicsom fajtánál 
tiv vist ártalmát* Ш a kasaié» - о 30 pero+15 porcos 

fénylőiét Ciklusoktól tMÜToen - а К^аэ fajtánál Is 

jelentősebb /4-6 %/ viztartalom-aövakedést indukált»
A JUmorevaeánmál pedig mintegy 10-14 ?S-oa viztartaloti- 

novekedéat tapasztaltunk*
A fenti elemzésből látható, hogy a ritommm perió

dusok hosszának rövidülésével növekedett a levelek vie

lte a levél róla-

tartaloa« A 30+15 perces fény-sötét ciklusok hatásától 
éltáráén azonban,a 15+7,5 perces fény-sötét periódusok- 

a levél friss- 4a szára®súlyának együttes csökkentésén 

keresztül emelték a levél vi2tartalmát mindkét paradi
csom fajtánál* Az utóbbi rövid ritmus hatására a viz-

a 30+15 perces fény-sötéttartalom napi
ciklusoknál tapasztalt mérsékelt formában sem jelentke
zett* A X*aor©vasáru fajtánál például a nap folyamán 

minden esetben 89,9 é-oe víztartalmat mértünk«
В/ A fényerősség nevelésének ás a ritmasoo köze

idé együttes alkalmazásának itatása a levél relativ vi 
tartalmára*

a 10-15 nercenként váltakozó fénf-oötét periódusok 

fényszakaszának erősségét 32 V?/t/-ről 41 W/sf-re 

a levél viztartalaa lényegesen шш változott /44-45« 

táblázat/* A kontrolihoz /16 óra fény /32 W/af + 8 óra 

□ötét/ viszonyítva mindkét kezelésnél növekedett a le
velek víztartalma* A 41 w/tf/ erősségű fény-sötét cik
lus alatt nevelt E^-as paradicsom levelei 2-4, a K.

Ive

У
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revasára fajta levelei pedig 5-7 fS~kal tübb vizot
tartalmaztak, aint a kontroll »«vények levelei* A víz
tartalom napi ritmusa mérsékelt formában vagy egyál
talán jelentkezett*

Érdekes megfigyelni azonban, bogy a 32 W/rf erős
ségű 304-15 perces fény-eütét ciklus listására a víztar
talom a levél frlus súlyának növekedése 

keöett* Az ugyanilyen bosszúsága fény-alátét perlédu-
elésekor /41 v;/if/ azonban,

1-llefct

sok fényeié as égének
minden esetben csökkent a levelek &tau~sulya isi

viztartalom 'fcffríLs~ éö seárazanly együttes
csökkenésén keresztül valósult mog, és ebben a vonat
kozásban a 41 W/s? erősségű 304-15 perces iéay-cUtét 

periódusok hatása a rövicebb, 154*7,5 percei /32 W/if 
fény—sötét ciklus hatásával egyezett meg*

/
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42* táblásat: Különböző hosszúságú fény-sötét periódusok 

Iiatá3a К. merev3sáru paradicsom levél re
lativ víztartalmának napi változására /$/.
A növények a méréskor 6 hetesek voltak,
A víztartalmat a nyers-súly - szárazauly /mg/ 
különbsége alapján ,á-ban adtuk meg,
A méréseket a módszertani fejezdben közölt 

kombinációk szerint a 4, levél levélkéivel 
végeztük.

Pénvkezelések _
3o perc fény Vd perc

/32 \W/+ /32 W/aV+
Mérési Mérési 
idő
pontok pontok

16 óra fény
/32 W/b?/+
8 óra sötét 15 perc sötét 7»5 perc sötét

azem-

/h/
0,4764
0,0669

35,9

0,3112
0,0315

89,8

ITyars-suly 
Szárazsuly
Víztartalom 79,0

0,4102
0,08597

0,33880,4372
0,0609

86,0

0,4042
0,0858

líyers-suly 
Szárazsuly
Víztartalom 78,8

0,03429
89,9
0,3278
0,0330

89,9

0,4214
0,0790

0,4942
0,0670

86,4

ÍTyers-suly 
Szárazsuly
Víztartalom 81,в

11

0,3218
0,0323

89,9

0,4019
0,0770

0,5255
0,0736

líyers-suly 
Szárazsuly
Víztartalom 80,8

13
35,9

0,4877
0,0705

85,5

0,3422
0,0343

89,9

0,4130
0,0818

líyers-suly 
Szárazsuly
Víztartalom 80,1

15
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43* táblásat* Különböző hosszúságú féy-sötét periódusok 

hatása a /P^/ paradicsom levél relatív 

viztartalmának napi változására /$/•
A növények a méréskor 6 hetesek voltak*
A víztartalmat a nyers-suly - szárazauly 

/mg/ különbsége alapján >*~ban adtuk meg.
A méréseket a módszertani fejezetben közölt 

kombinációk szerint a 4* levél levélkéivel 
végeztük.

Mérési Iáérési 
időpon szempon
tok /h/ tok

Fénykczelések
30 perc fény Ti? perc fény
/32 W/if/+ /32 W/üf/+

15 perc sötét 7,5 perc sötét

lb óra fény
/32 W/b?/+

8 óra sötét

0,4636
0,0954

0,5160
0,1044

79,7

Nyera-súly 
Szárazouly
Víztartalom 79*4

0,3957
0,0703

82,1
7

Hyers-suly
Szárazouly
Víztartalom

0,3897
0,0687

82,3

0,4217
0,0786

81,3

0,4753
0,0972

79,5
9

0,4626
0,0940

79,6

Uyers-súly 
Szárazouly
Vistartalom 81,6

0,3730
0,0700

0,4141
0,0671

83,711

Kyers-suly 
Szárassuly
Víztartalom

0,4522
0,0697

30,1

0,4377
0,0858

80,3

0,3588
0,0592

83,5
13

Ilye rs~s uly 
Szárazouly
Víztartalom 78,9

0,4570
0,0899

80,2

0,3982
0,0641

83,6

0,4220
0,088715

\
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44« táblázat: A fényerősség-növelés és a ritmuson kezeld 

együttes alkalmazásának hatása a /Jj 

paradicsom levél relativ víztartalmának 

napi változására /%/•
A növények a méréskor 6 hetesek voltak*
A víztartalmat a nyers-súly - szárazauly 

/mg/ különbsége alapján 55-ban adtuk meg.
A méréseket a módszertani fejezetben kö
zölt kombinációk szerint a 4* levél le
vélkéivel végeztük.

Mérési Mérési 
időpon- szempon
tok /h/ tok

Fénykezelések
16 óra í.Jény 3Ö perc rény 5o nerc fény"
/32 W/e?/ + /32 W/n?/+ /41 W/tf/+i5> istát
8 óra sötét 15 perc sötét 5*5 óra sötét

0,4636
0,0954

0,5160
0,1044

79,7

0,3409
0,0602

82,3

Nyers-súly 
Szárausuly
Víztartalom 79,4

7

Nye rs-súly
sadra zsuly
Víztartalom 81,3

0,4217
0,0786

0,4753
0,0972

79,5

0,3915
0,0667

82,9
9

0,4626
,0,0940
79,6

0,3628
0,0635

82,9

0,3730
0,0700

Nyers-súly 
Szárazauly
Víztartalom 81,6

11

0,3633
0,0636

82,4

0,4377
0,0858

80,3

Nyers-súly 
Szárazauly
Víztartalom 80,1

0,4522
0,089713

0,4570
0/Б99

80,2

Nyers-súly 
Szárazauly
Víztartalom 78,9

0,4220
0,0887

0,3480
0,0618

82,2
15
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45* táblásat: A fényerősség-növelés és a ritmusoe keselés 

együttes alkalmazásának hatása К«merevasáru 

paradicsom levél relativ víztartalmának napi 
változására /ff/
A növények a méréskor 6 hetesek voltak.
A víztartalmat a nyers-súly - szárazsuly /mg/ 
különbsége alapján 55-ban adtuk meg.
A méréseket a módszertani fejezetben közölt 

kombinációk szerint a 4* levél levélkéivel 
végeztük.

Mérési Mérési 
időpon- szempontok
tok

Fénykezelések
lt óra £eny 3Ö perc lény 36 perc fény ,
/32 W/s?/+ /32 W/b?/+ /41 ?7/it?/+^>-sö^tt
8 óra sötét 15 perc sötét 5#5 óra sötét

0,4764
0,0669

0,3488
0,0557

84,0

0,4102
0,0359

79,0

Syera-súly 
Szárazsuly
Víztartalom

7
85,9

0,3025
0,0598

84,3

0,4372
0,0609

86,0

0,4042
0,0858

78,7

Hyers-suly
Szárazsuly
Víztartalom

0,3444
0,0550

84,6

0,4942
0,0670

86,4

0,4214
0,0790

81,2

líyers-su 
Szárassá
Víztartalom

g11

0,5255
0,0736

85,9

0,3537
0,0560

84,1

0,4019
0,0770

80,8

Hyers-suly
Szárazsuly
Víztartalom

13

0,4877
0,0705

85,5

0,3790
0,0603

0,4130
0,0318

80,1

IHyerse uly 
Szárazsuly
Víztartalom

15
84,0
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4»3*2, Összefoglalás

A levél víztartalmának változása fontos fizikai, 

fizikai-kémiai és biokémiai változások eredményeként 
jöhet létre* A különböző hosszúságú és erősségű fény- 

-sötét ritmusok víztartalmat befolyásoló hatásának 

mechanizmusa kövessé ismert*
Az általunk vizsgált 30 perc +15 perc, és 

15+7*5 perces fény-sötét ciklusok, valamint a 

30+15 perces fény-sötét periódusok és a fényerősség- 

-növelés együttes alkalmazásának a levél víztartalmára 

gyakorolt hatása a következőkben foglalható össae*
&/ A Víztartalom váltízása a kontroll növényeknél 

napi ritmust mutatott.
A maximumot 11 órakor mértük*

Ъ/ A természetes ritmustól eltérő fénykezeléaek 

növelték a levél relativ víztartalmát* 

с/ A ritmusos periódusok hosszának rövidülésével 
növekedett a tesztaövények levelének relativ 

víztartalma*
d/ A víztartalom napi ritmusa a fény-sötét perió

dusok hatására mérséklődött, esetleg nem Is je
lentkezett*

e/ Az általunk vizsgált 30 perc +15 perc, és 

15+7*5 perces ritmusok megegyeztek a víz
tartalom növelésében, de eltértek abban, 
hogy*
- A 30+15 perces ciklus hatására a levél 

friss-súlyának növekedése mellett nőtt a 

víztartalom*
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- A 15+7»5 perces ciklusok a friss«, és a 

szárasauly együttes csökkentésén keresztül 
emelték a levél víztartalmát*

f/ A féryintensitás-nüvelés és a ritmusom fényke- 

solés együttes hatására*
- A levél víztartalma a nyers-súly és a száraz- 

súly együttes сзЗккепезе mellett nőtt.
- A víztartalom napi ritmusa erősen mérséklő

dött, vagy nem jelentkezett.

.♦

>

\
n



- 152"

4.4. A levél zárósejtjeinek napi mozgása.
4.4.1* A kiiliinböző hosszúságú fény-sötét periódusok 

hatása paradicsom levél sároséjtjeinek napi 
mozgására.

А/ A 16 éra fény /32 W/ af/+8 óra sötét ciklus 

hatása a zárosé j tele napi mozgására.
A rövid fényritmásoknak a zárosénak mozgására 

kifejtett hatásának ismertetése előtt röviden elemezzük 

a kontroll /16+8 óra fény-sötét/ növények sztómamozgásá- 

ra vonatkozó megfigyeléseinket, amelyek a 9. ábra alap
ján követhetők.

A K3 (Fi) és K. merevszárú paradicsomok zárósejtjeinek napi mozgása 16óra fény (32W/rrí)*8óra 
sötét ciklus hatására.

Az adatok 3 méréssorozat (3. táblázat I-П-Ш kísérlet) átlagai

■ zárt
О résnyire nyitott
□ félig nyitott
□ teljesen nyitott

I60 J 60-

50I c 50 
■O

J? 40 £ 40
-S' cn-a
= 30-

I».
5 30i i
>4

о 5 20
-I-о

“ 10"> ю- I шII ] 1юIk0 0
7 h 9 h 11h 13h 15h Mérési időpontok
sötét fény fény fény fény

7h 9h Uh 13h 15h Mérési időpontok
sötét fény fény fény fény

K. merevszárú*3 (Fi)

9. ábra
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Jól látható, hogy mindkét paradicsom fajtánál 
a eztómák mozgása napi ritmust mutatott. A zártsági fok 

a legmagasabb , 7 órakor, a sötétben vett epiderrodsz 

minta aztómáinál volt. A zárósejteknek mintegy 45-50 %~ 

a zárt volt, és teljesen nyitott sztómát а K^/Fj/ 

paradicsomnál nem, a K.merevszárunál pedig csak ki3 

számban /2 %/ találtunk.
A fény bekapcsolása után /a 7 órás első mintavé

telt követően/ fokozatos nyitódá3 következett. Mindkét 
fajtánál 11 óraikor mértük a legnagyobb fokú nyitóűást.
A teljesen zárt sztornók száma a K^-nál 30 % a E.merev- 

szárunál pedig csak 8 СЛ körül voit, és teljesen nyitott 

légréseket a K3-nál 7 a K.merevszáru fajtánál pedig 

zároséjtek mintegy 25 /5-nál figyeltünk meg. Az utóbbi 
fajtánál 11 órakor a legmagasabb értéket a félig nyi
tott aztómák száma adta /40 %/, mig a K^-nál a réonyire 

nyitott sárósejtek fordultak elő a legnagyobb, mintegy

a

50 5-ban.
A 11 órakor mért maximális nyitóddá után, 13 órára 

a zárósejtek nagy része újra bezáródott, azonban a fé
lig és teljesen nyitott forma ekkor már magasabb %-ban 

fordult elő, mint a 7 órás mérésnél.

A nagyfokú záródás a K.merevszáru paradicsomnál 
15 órára mérséklődött. Érdekes, hogy a K3-as paradi
csomnál még 15 órakor is folytatódott a aztómák záró
dása, és a teljesen zárt formák száma a 7 órakor mért 
értéket is meghaladta.

Ha a két fajtánál bármelyik időpontban összehason
lítottuk a zárósejtek nyitottságát, egyértelműen kitűnt5 
hogy a K.morevezárura nagyobb nyitottsági fok volt 

lemzo, mint a K^-as fajtára. Például 11 órakor a teljesen
jel-
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ás félis nyitott forma együtt a K. merevszárunál 
mintegy 65 $-0t adott, mig a K^-nál ugyanessen érték 

сзак 28-30 $S között volt*
Szintén a fajtákra Jellemző vonás, hogy a sztóma- 

mozgás napi ritmusban a K^—nál kisebb értékek között 

változott, mint a K.merevazárunál. Például a zárt ezto- 

mák száma iUmerevssáru fajtánál 50 fi-ről 8 %-ra csök
kent 11 órára, mig s Kyítál 45 %-rol csak 20 %-ra 

esett viasza*
В/ A 30 perc fény /32 W/ s?/+15 perc sötét, éa 

a 15 perc fény /32 W/ mV+7,5 perc sötét ciklusok 

hatása a zárósejtek napi mozgására*
S két rövid ritmussal kezelt növények zároséjtjei

nek napi mozgását a 10.és 11* ábrán mutatjuk be*

Különböző hosszúságú fény-sötét ciklusok hatása Кз-as paradicsom zárósejtjeinek napi mozgására 
Az adatok 3 méréssorozat (3.táblázat I-П-Ш kísérlet) átlagai.

■ zárt
О résnyire nyitott
□ félig nyitott
□ teljesen nyitott

60- 60-

50-

I 40*
CTI

'S 30-

L1
J
£ 10

0
7h 9h 11h 13h 15h Mérési

16 óra fény (32W/m2) ♦ 8 óra sötét 30perc fény I 32W/rrf)*15 perc sötét

10* ábra
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Különböző hosszúságú fény-sötét ciklusok hatása K. merevszárú zárósejtjeinek napi mozgására 
Az adatok 3 méréssorozat ( 3. táblázat I-П-Ш kísérlet! átlagai.

■ zárt
Щ résnyire nyitott
□ félig nyitott
□ teljesen nyitott

*
60- 60-

50- 50-
cs
s «- *
X

'S 30-Г i-
120- 

5,0,

§20- 

i/) 10-

-I Hl
9h 11 h 13h

-I

i 0‘
7h

01
7h 9h 11 h 13h 15h Mérési

időpontok
15h Mérési 

időpontok

15 perc fény ( 32 W/m2} ♦ 7,5 perc sötét

időpontok

ЗОрегс fény (32W/m2) ♦ 15perc sötét16 óra fény {32 W/m2)♦ 8 óra sötét

II» ábve
A kát sfSrté ritmus hatását öaaaabaaealitva, a 

eztóaák neagáaának napi ritmusában lé&yag»* kUlSJobaáget 
nem tapasmtalti.sk» így a kővetkezőkbe» e két
tét rite» s hatását együtt eleaczzUk*

Az ábrái, alapján látható, hogy a rövid ritaueu 

megvilágítáznál n eáróaejtak napi mozgása a Kontrolihoz 

hasonlóan napi ritkát mutatott mindkét fajtánál*
Lényv&w különbsség №5a!:»öu, bogjr a rthriá ritmusú 

igvilágltáa hatására a kontrolihoz viszonyítva & 

aetáwtmou&áu napi ritwu&a »'isókló’clut’j* lüg például 
a K#aereva«á2u fajta kontroll ebedéinél a teljesen 

sárt asrténák saára* 7-tál 11 óráig öO vWrél S ?***a 

ősükként, adóig e eaéiüonéu a rövid ritmusa kezelésnél 
etlag 10 5* к Ürüli Tolt* Igyi egyreset. a rövid rituua 

alatt nevelt növények záróaejtjeinek mozgása napi 
ritmusban kisebb értékek között változott, másrészt
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A fényintenzitás emelés és a rövid ritmusú megvilágítás együttes alkalmazásának 
hatása Kg-as paradicsom zárósejtjeinek napi mozgására.
Az adtok a 3. táblázat Ш kísérletének átlagai■/

■ zárt
□ résnyire nyitott
□ félig nyitott
□ teljesen nyitott* A

60- 60-

50- 50-

§ c
5n

40- 40-*
cn

-o CT1-o
Г 30~ » 30-

1£

I 20" § 20-

Ю 10- to io-

IL Ш- £b ÜL ÜL11±l EL
7h 9h 11 h 13h 15h Mérési időpontok 
30 perc fény (32W/m2) ♦ 15 perc sötét

0 0
7h 9h 11h 13h 15h Mérési időpontok

30 perc fény (41 W/m2)* 15 perc sötét *5,Sóra sötét

12* ábra
A fényintenzitás emelés és a rövid ritmusú megvilágítás együttes alkalmazásának 
hatása К merevszárú zárósejtjeinek napi mozgására 
Az adatok a 3 táblázat 1П kísérletének átlagai

■ zárt
□ résnyire nyitott
□ félig nyitott
□ teljesen nyitott

A I

60- 60-

50 50
8
? 40- I

' 40-*
I 30, b 30£1 'I>4

20 § 20о

.1 I"Ii/> Ю 5 10-

iL Íiж0L
0-

9b 11h 13h 15h Mérési időpontok
30 perc fény (3 2 W/m2) ♦ 15 perc sötét

7h 9h 11 h 13h 15h Mérési időpontok
30 perc fény (41 W/rrf) ♦ 15 perc sötét* 5,5 óra sötét

13* ábra
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Különbséget a következőkben találtunk, as 

hosszúságú /30+15 pere/» de eltérő fényintenszltáau 

fény-sötét ciklus hatásában#
A fényintenzitás növelésével a eztámák zártági 

foka minden »érési időpontban, ée mindkét fajtánál 
növekedett. Ли egyébként ia »zártabb jellegű« %3 

fajtánál a fényintenzitás 

kezelés együtt
a nap folyamán a 5 mérési időponttá! 3 esetben a

zárt sztoaa-tipus

lése éa a rövid ritmusa
alkalmazása azt eredméjsezte, hogy

a teljle,
fordult elő, Bzt követte a réanyire nyitott az tőmái: 
szintén éa telj félig nyitott
záráséjteket 

kor is.
nyitottsági típusoknálA nap folyamán az 

a változás mértékében nem volt egyértelmű növekedés 

vagy csökkenés a fényintenzitás emelésének listására, 

íehát egyes nyitottsági állapotok mennyiségének 

változása a nap folyamán kb. azonoo értékek között 

Ingadozott a két kezelés esetén.

4*4,3* A fény-sötét periódusok változásának /15+7,5
pere FSCW16+Ö éra PSC/ hatása a zárésejtek napi 
ritmusára.

A ritmusváltás hatásának vizsgálatát K.aerevazá- 

ru paradicsomnál végeztük el az Anyag és módszer című 

fejezetben ismertetett mádon, A rövid /15+7*5 perc/ 

fény-sötét ciklus alatt nevelt négy paradicsom növényt 
a kontroll /16+6 ára fény-sötét/ fülkébe helyeztük át, 

és a 8 órás sötét periódus letelte után, a 16 őrás fény
szakaszban vizsgáltuk a zárésejtek mozgását. Az eredmé
nyeket a 14, ábrán látható grafikonok alapján elemezzük.
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A 15+7,5 perc FSC-bon 43 napig nőtt és 8 óra folytonos sötétbe helyezett 
K3 (Fi) paradicsomok napi sztómamozgása folytonos fényben.

Az adatok két méréssorozat (3. táblázat: П-Ш kísérlet) átlagai

■ zárt
□ résnyire nyitott
□ félig nyitott
□ teljesen nyitott

l

60 60 60

s bo
ss
CT

'2 40

5
Л 50 * 
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'2 40-

i 50*
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•2 40-

I 1 i

i: 130
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«Й 20cn 20-1 •IliitI10 10-i o. HL lib
7h 9h

HL D0
7h 9h 11h 13h 15h Mérés«

«dSponlok
15 perc fény<32WM»2h7.5pefC »tét

11 h 13h 15h Mérési
időpontok

7h 9h 11 h 13h 15h Mérési
időpontok

16 óra tóny I32W/.TI21 • 8 óra sótól ISperc fóny I 32W/m2l-7,5p*rc 
sótól =*■ 16óra fóny ( 32 Wlrrr)« 
♦ 8 óra sötét

14* ábra

A zárosejtok mozgásának napi ritmusa részben a rö
vid, ritmusú fénykezeléseknél, részben pedig a kontroll 
növényeknél tapasztalt Jellemzőket mutatta.

A aztómák mozgása ebben az esetben is a kontroli
nál /16 óra fény + 8 óra sötét/ már elemzett napi ritmust 

mutatta, amely azonban osak a 15+7,5 perces ciklusoknál 
ismertetett mérsékelt formában Jelentkezett. Például 7 

órától a teljesen zárt légréssel rendelkező zárósejtek 

mennyisége a kontroll növényeknél 50 £-ről 10 #-ra ősök
ként, mig a ritmusváltásnak kitett növényeiméi e for
ma számba 45 ; 5-ról 13 í5-ra csökkent. Tehát a rövid ritmu
sú kamrából a kontroll fülkébe helyezett növényeknél az
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egyes sstóaatipuook mennyiségének a napi ritmus 

során bekövetkezett változása kisebb szélső értékek 

között mozgott, mint a kontroll növényeknél.
A ritmusváltásnak kitett növények aztőmái a 

nap folyamán minden időpontban össsességükben zártabb 

jelleget mutattak a kontrolinál. 7 érakor a résnyire 

nyitott és zárt sztómák száma együtt a kontrolinál 
85 %f az előzetesen rövid ritmussal kezelt növények
nél pedig 95 % volt. 11 órakor ugyanezen arány 36 %9 ill. 

55 % volt. A fent említett változások a 15 * 7,5 

perces rövid ritmusnál tapasztáltálra emlékeztettek.
A kontroll növényekhez hasonlóan azonban, a 

ritmusváltás után# legmagasabb $-ban nem a résnyire 

nyitott sztómák fordultak elő minúen mérési időpontban. 

Például 11 órakor a félig nyitott zárósejtek száma érte 

el a legmagasabb értéket.

4.4.4. A rövid fény-sötét ciklusok hatnak-e a záró
sejtek mozgására a napi ritmuson belül?

A fenti kérdésre keresve a választ, az általunk 

megállapított 4 sstóoatipuo 5i-os megoszlását a rövid 

ritmusa fény-, illetve sötét periódusok végén vett 

mintákon vizsgáltuk, és ábrázoltuk a 15* számú ábrán.

’ '

- ■

:
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30+15 perc ill. 15+7,5perc FSC-bon 43 napig nőtt 
K3 (Fi) és K. merevszórú paradicsomok zórósejtjeinek 
nyitottsági állapota a sötét (SP) ill. a tény (FP) periódus 
végén.

Az adatok két méréssorozat/3.tóbl. П-Ш kísérlet/átlagai

■ zárt
Ш résnyir* nyitott
□ félig nyitott
□ teljesen nyitott

60cs
I 50*

О
Г 40-

I2
5 30

I
J!

10

FP Hm; időpontok SP FP Mérési időpontok 
15p*nc fény

(32W/nA»7!5p*rc sötét

SP FP 
ЗОрегс fény(32Wénfy 
♦15p»rc sötét

III \
* 15p*fc sötét *75 perc sötét

K3(F1> К. merevszárú

15. ábra

Általában eliaondható, hogy mindkét fajta paradi» 

ош áztatnál érzékelték mind a 30+15 perc, ssind pedig 

a 15+?* 5 percos fénye Ötét periódusok váltakozását*
A változás «értékében azonban fajták ás kezelések sze
rint eltérést tapasztaltunké

A rittdkus periódusok hosszának rövidülésével 
a változás »értéke esek kissé ősökként» А ку?}/ 

pamdicoon estédéinek Vb. 4 £-• volt félig nyitott 

állapotban, & 30+15 percen ritmus sötét periódusának 4

végén, taig a fényből a sötét szakaszba való átmenetkor
ее az érték 10 % volt. A váltósán e setébanyitottsági 
típusnál kb. 6 % volt* A rövidóbb, 15+7*5 perces rit
musnál a sötét, 111» világos periódus végén vett min
tákon a azt ónált 5* ill* 8 f^a tartozott a félig nyitott
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típusba. Itt tollát csak kb* 3 >-os oltéréasel értékelték 

a növények satunál a fény- éa sötét szakasz, váltakozását.
A paradicsomnál a zárt, réenyi éo teljesen

nyitott Bztómák и zárna le csak kismértékben változott a 

fény-sötét váltáskor. A K.aerevozáru paradicsomnál ál
talában nagyobb ingadozást tapasztaltunk a astésaaozgáa- 

ban a fény bál sötétbe, ill. a sötétből fénybe való átme
netkor, saint a EyPj/ fajtánál. A 30+15 pe 

alkalmazásakor a K.merevszáru fajta félig nyitott azté- 

siái 10 ’»-oá változással érzékelték a periódusok válta
kozását. Ugyanezen típus а 15+7,5 perces periódusoknál 
6 íí-ban változott.

Hasonlóképpen érzékelték a növények aztúaái a 

gasabb, 41 t/в? intenzitású fényeötét ritmust is, és a 

16. ábra adatai mutatják, hogy a fényintenzitás
okozott lényeges változást a sztőaák reagálásának 

mértékében a 32 W/t? intenzitású fény-eötét ciklushoz 

viszonyítva.

lése

A megvilágitóserősség növekedés hatása (32W/m?— 41W/mÖ 

a 30+15perc FSC-bon nőtt t<3(Fi)és K. merevszárú para

dicsomok sztómáinok nyitottsági állapotára a fény (FP ) 
ill. sötét (SP ) periódusok végén 
Az adatok a 3. táblázat Ш. kísérletének átlagai.

■ zárt
□ résnyire nyitott
□ télig nyitott
D teljesen nyitott■ - *

60'60
I!so)
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10 0
SP FP 

32W/m2
SP FP Mérési időpontok SP FP Héf*f 1

41W / m2 időpontok
SP FP 

32W/m241W/m2

K3 (FP K. merevszárú
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4.4.5» őoszefoglalás

A paradicsom növények ostómáinak a különböző 

bosezuodgu ée intenzitása rövid ritmusú kezelésűkre 

adott válaszaival kapós ólat os oegftggroléaeink а kö
vetkezők voltait:

1/ A azt ónál: mozgása napi ritmust mutatott cdnd 

a kontroll, mind pedig a rövid ritmusa ke 

lésok esetén# A nyitódás maximuma minden eset
ben 11 érakör volt.

2/ A rövid fény-sötét ciklusok hatására a oztótna- 

-mozgás napi ritmusa mérséklődött, éo a zárt
ság! fok növekedett a kontrolihoz képest#

3/ A rövid ritmusú kezelésekre a résnyire nyitott
jellemző.sztárnak nagyon

4/ A magas /41 W/e?/ fényintenzitású rövid ritmus 

hatására a seturnák zártási foka növekedett az 

alacsonyabb fényintenzitású rövid ritmushoz 

képest#
[)/ Az alkalmazott rövid ritmusú kezelések vilá

gos és sötét periódusainak váltakozását a 

sztárnál: érzékelték, de a periódusok hosszá
nak rövidüléoévol a sztŐaamozgás mértéke csak 

kissé csökkent.
6/ A két paradiosom fajta sárósejtjeinek mozgásá

ban már a kontroll /16 óra fény /32 WA?/ ♦ 8 

óra sötét/ kezelésnél különbségek mutatkoztak.
A K#morevssáru fajtára a nap minden időszakban 

nagyobb nyitottsági fok volt jellemző, mint a 

K^-ra* -Ízt a különbséget a fajták a rövid rit
musa kezelésnél is megtartották.

ж <
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Snyek értékelése5. ere:pí

Egységes értékelésre törekedve alapvetőnek tekint
jük azoknak a változásoknak az értelmezését, amelyek 

kapcsolatba hozhatők a rövid ritmusú megvilágítás 

szárazanyag produkciót befolyásoló hatásaival. A disz- 

azertáció problémafelvetése szempontjából kevésbé lé
nyegesnek látszó adatokkal az áttekinthetőség érdeké
ben nem foglalkoaunk.

5.1* A rövid fény-sötét periódusok hatása a növények 

morfológiájára.
5.1.1. Az alkalmazott kezelések a levélszámot lényegesen 

nem befolyásolták.

5.1.2. A növéaymar.aaaá^bQli eltérések is főleg a fej
lődés kezdeti szakaszában kifejezettek, mig az 5-6. 

hét végére csak a rövid ritmusú megvilágításra érzé
kenyebb, P 523-аз ёз P-0901-ез kukoricáknál volt je
lentősebb.

A bevezetőben leírtuk, hogy az 5 perc és 6 óra kö
zötti PSC-k hatása átmenetet mutat a minimális fényki- 

haaználástól a maximálisig. /Alkalmazott kezeléseink 

e tartományba sorolhatók./ A ritmuahossz rövidülésével 
a fénykihasználás csökkent, és ennek eredményeként a 

növénymagaaság a 30+15 perces ritmusban még általában 

meghaladta, mig a rövldebb, 15+7,5 регсез periódus- 

hossznál viezont nem érte el a kontroll növények 

magasságát*
E tartományra jellemző, hogy a megvilágÍtáserŐ3- 

ség erősen befolyásolja a ritmushatást. így a 30+15 

perces FSC növekedésserkentő hatása a fényintenzitás
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emelésekor /32 W/e? —^41 W/в?/ módosult, és a magas 

intenzitású fény gátló hatása került előtérbe, jelen
tős magaaaágbeli csökkenést eredményezve*

5«1*3* A levélterület változása»
As alkalmazott rövid ritmusú kezelések hatásáról 

az össslevél-terület és produkció nem nyújt olyan pon
tos információt, mintha e paramétereket az emeleten
kénti levélterülettel és szárazanyag produkcióval 
együtt vizsgáljak*

A 30+15 perces FSC összlevélterület-növelő ha
tása ugyanis abból adódott, hogy az 5*» ás az éppen 

fejlődésben levő un* "egyéb" levelek területe növe
kedett* Ezzel szemben az Idősebb, 3-4. leveleknél ál
talában már csökkent a levélterület a kontrolihoz 

viszonyítva* Kivétel a P 523-as kukorica vonal, 

amelynél még az idősebb levelek területe is növeke
dett*

A levélterület alakulásából a növény alkalmaz
kodóképességére következtethetünk* A fotoszintézis 

szempontjából a rövid ritmusú megvilágítás kevésbé 

hatékony voltát a C^-es növények fiatal /5* és 

"egyéb" levél/ levelei kompenzálták, sőt a ritmusha
tás okozta felgyorsult növekedés e leveleknél nagyobb 

levélterületet eredményezett* Az idősebb levelek vi
szont a gyorsabb és rövidebb ideig tartó növekedésük 

miatt, nem érték el a kontroll növények levélterület 

értékeit* A kontroll növények lassabb, de tovább tar
tó növekedése a kifejlett leveleknél nagyobb levél
területet eredményezett* A ritmusos periódushossz 

rövidülése ahhoz vezetett, hogy az említett kompenzáló
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hatás, ás gyorsabb növekedés már a fiatalabb leve
leiméi sem figyelhető meg, előtérbe kerültek a dest- 

rukciós hatások, s igy a levélterület a 15+7,5 per
ces FSC-nál drasztikusan csökkent#

А Су-аз paradicsomok kevésbé alkalmazkodtak a 

rövid ritmusú megvilágításhoz, s ezeknél mind a 

30+15, mind pedig a 15+7,5 perces ciklusok csökken
tették a levélterületet# Ugyanakkor a víztartalom 

jelentősen megnövekedett e levelekben /ld# később!/.
A 30+15 perces FSG sötét szakaszának kis in

tenzitású fénnyel való helyettesítésekor a ritmus
hatás mérsékeltebb formában jelentkezett#

A fényintenzitás emelése /32 W/rf 41 W/r?/ és 

a rövid ritmusú kezelés együttes alkalmazása jelentő
sen csökkentette a levélterületet mindkét fajnál. 

Előtérbe került a nagyobb megvilágitáserősség gátló 

hatása, amely különösen a paradicsomok levélterüle
tének csökkenésében mutatkozott mag.

5.1.4. A szárazanraKtartalop alakulása
Az eredmények alapján kiemelet fontosságnak tart

juk a különböző hosszúságú PSC-k szárazanyag felhal
mozódásra kifejtett hatását részletesen értékelni.
A levelek emeletenkénti, és az összlevél száraza
nyag mennyisége, valamint az egész növény száraz
anyag tartalmának alakulása hasznos információt ad 

a rövid ritmusok tényleges hatásáról#
Általában az a tapasztalat, hogy a rövid ritmu

sú FSC-k csökkentik a növények szárazanyag produk
cióját /Gamer és Allard, 19311 Portsmouth, 1937/.
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Az 5 perc 4a 6 óra közötti tartományba sorolható 

fény-sötét ciklusoknál azonban a produkció kialakí
tásában nagy szerepet játszanak a faji és fajta sajá
tosságok, azazt

a/ A különböző növényfajtáknál egy adott
periódushosszuságu PSC ellentétesen, pozi
tiven vagy negatívan befolyásolhatja a pro
dukciót*

b/A ritmushossz rövidülésére a különböző faj
ták eltérő érzékenységgel reagálhatnak*

Az a/ pontban foglaltak alakulása - a 17* ábra 

alapján - tesztnüvényeinknél a következőt

Az összlevél és az egész növény szárazanyag tartalmának 
kontrolitól (0%) való %-os eltérése a rövid FSC-k hatására. 
Az adatok hórom klsérletsorozat (I-П-Ш) átlagai.

A kísérleti körülmények leírását Id. a 3. táblázatban.

ЁЗ P165 kukorica 
Ш P 523 kukorica 
Q P* 3901 kukorica 
□ K3 paradicsom 
■ К merevszárú paradicsom

ÖSSZLEVÉL SZÁRAZ A EGÉSZ NÖVÉNY SZÁRAZ A,40-
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? 30
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it ÓirQ15-7,5p«rcF5C30-15p*rcFSC 15-7,5 perc ESC 30*15percFSC
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A 304-15 perces ff50 az összlevél szárazanyag- 

tartalmában növekedést eredményezett a P 523-as és 

P*39Clpea kukoricánál. Ezzel szemben csökkent az 

Összlevél szárazanyag mennyisége a P 165-üs kuko
ricánál, valamint a és K,meróvazáru paradicsomok
nál. A két kukoricánál a növekedés abból adódott, 

hogy a vizsgált öaszes levélemeletnél nőtt a száraz
anyag tartalom, mig a P 165-Ö3 vonalnál csak a 

legfiatalabb, un. "egyéb" levelek szárazanyag mennyi
sége haladta meg a kontroll növények ugyanezen érté
keit. Az idősebb levelek /З.4.5./ szárazsulya viszont 

csökkent. A két paradicsomnál pedig minden levél 
kisebb produkoiót mutatott a kontrolihoz képest.

A 194-7.5 perces PSO minden tesstnövénynél csök
kentette az összlevél szárazanyag mennyiségét. Még 

a P 523-as kukoricánál sem növekedett a szárazsuly 

e gyik levélemeletnél sem. A szárazanyagtartalom le- 

véleraelétenkénti változásában viszont a korábban ismer
tetett tendencia jől kimutatható. Pl. a P 523-as vo
nalnál a 3. levél szárazanyag felhalmozódása 11 íS-kal 
ősökként a 154-7*5 perces ritmus hatására, mig a 

legfiatalabb -"egyéb"- leveleknél már nem volt el
térés a kontrolitól.
b/ A ritmushossz rövidülésére a legérzékenyebben 

a P 523-as vonal reagált. 304-15 percről 154-7,5 perc
re rövidítve a periódushoaszat az összlevél száraz- 

súlyának kontrolitól való eltérése 4-39 #-ról 10 #-ra 

változott. /Eltérés kb. 50/ A szárazanyag mennyi
ségének ilyen drasztikus csökkenése jól mutatja a 

P 523-as kukorica rendkívül érzékenységét. Ezt kö
veti a reagálás mértékében a P*3901-es hibrid, majd
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1a P I65-83 vonal.

A köt paradicsom fajta közül a K.merevszáru 

bizonyult érzékenyebbnek a periódushossz változá
sára /ld, 17. ábrát/.

2?esztnövényeink ritmushatásra való érzékenységi 
sorrendje jól egyezik Maróti és Pataky /1981/ vizs
gálati eredményeivel. A klorofill és karótionid 

tartalom a rövid PSC-k hatására szintén a P 523-as 

kukoricánál és a K.merevszáru paradicsomnál válto
zott a legérzékenyebben.

A fent elemzett változásokhoz hasonló tenden
ciájú eltéréseket tapasztaltunk az egész növény 

szárazanyag tartalmában is /ld. 17. ábrát/. Különb
séget abban találtunk, hogy az egész növény száraz
anyag tartalma csak a P 523-as kukoricánál növeke
dett a 30+15 perces FSC hatására. A többi növénynél 
a produkció egyértelműen csökkent, mind a 30+15» 

mind pedig a 15+7»5 perces fény-sötét ritmusú keze
léseknél. A csökkenés mértéke a periódushossz rövidü
lésével fokozódott.

A szárazanyag szervenként! eloszlását is 

változtatták az említett kezelések. Kukoricáknál 
elsősorban a levél, paradicsomoknál pedig a gyökér 

szárazanyag tartalma emelkedett vagy nem változott.
A kukoricáknál ssár+levélhüvely /"egyéb”/, a para
dicsomoknál a levél íá-os részesedéi aránya csökkent.

Lényeges a későbbi magyarázat szempontjából, 

hogy a rövid fényintenzitás-ritmus, amelyben a 

30+15 perces PSŰ sötét szakaszát kis intenzitású 

fénnyel cseréltük fel, a 30+15 perces PSC által lét
rehozott változásokat /akár pozitív, akár negativ 

volt/ mérsékelte. S?ehát a fény-sötét ciklusok sötét

S-
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szakasza rendkívül fontos szerepet játszik a rit
mushatás kialakításában.

Eredményeink Igazolják Gamer-Allard /1931/ ás 

Portsmouth /1937/ megállapításait, hogy a rövid 

ritmusok általában csökkentik a szárazanyag pro
dukciót. Ennek oka as lehet, hogy a ritmikusan 

váltakozó fény-sötét periódusok csökkentik a foto
szintézis hatékonyságát* Kézenfekvő feltáelezni,
hogy а РЯ^«Гг nr-? bntár!^ я ~Pnf:anl.-’T у:«»

tézis primer folyamataival, konkrétan a protontransz- 

porttal kapcsolatosak, és - mint kísérleti eredményeink 

i3 mutatják - a sötét periódus, ill. annak hossza 

rendkívül fontos sapepet játszik a ritmushatás kia
lakításában.

A Mitchell-féle kemiozmotikus elméletből /1961, 

1977/ kiindulva izolált klortplasztokkal Hind ез 

Jagendorf /1963/, Crofts és mts. /1972/, Pick és 

mts. /1973/ kimutatták, hogy a tillakoid lokuluss- 

ba fény liatására protonfelvétel, sötétben pedig az 

intratillakoid térből protonkiáraralás történik.
A rövid ritmusú fény-3*dtét ciklusok gyakran 

ismétlődő sötét periódusa miatt, a válaszfal 
/partition/ és a lokuluss közötti H+—*iág++ csere 

részleges. A fénygyűjtő komplexek közötti kö
tés, a gránatillakoidok szoros tapadása föllazul, 

ill. hiányos az ismétlődő protonkiáramlás miatt 

/Merőti, 1981j Barber, 1976* Barber éa Crow, 1979} 

Marahami és Packer. 1970/. A hiányos tapadás miatt 

а ШС-к felülete, ill. a felületükön lévő but 
ITeo ., Chl

•»
szabaddá válnak és bomlanak.• *



- 173 -

A fenti feltevéseket alátámasztják Marót! /1981/ 

eredményei* Vizsgálatai szerint a rövid FSC-k hatá
sára kukorica és paradicsom növényeknél csökken a 

klorofillok mennyisége, különösen a Chl-b bomlása 

jelentős /Chl a/b arány nő/. Szintén csökken a 

neoxantin mennyisége, ugyanakkor az anteraxantin 

felhalmozódik*
Hager /1969/ szerint a violaxantin de-epoxidá- 

cióját /anteraxantinon keresztül zeaxantinná való 

átalakulását/ a fény és az alacsony pH egyaránt 
kiválthatja. Hager szerint a szabad violaxantin 

éa a de-opoxidáz enzim a lokulusban van, és az 

alacsony p H aktiválja.
Haróti /1981/ adatai szerint a violaxantin a 

P 165-ös kukorica vonalnál nő, mig a P 523-nál 
csökken a 15+7,5 perces fény-sötét ciklusok ha
tására*

Valószinü, hogy ájrövid PSC-k sötét szakaszában 

a lofculuszból történő protonkiársmlás miatt viszony
lagos pH növekedés jön létre - azaz a rövid fény
szakasz nem elegendő a megfelelő, alacsony pH kiala
kításához amely a P 165-ös vonalnál gátolja a 

violaxantin de-epoxidációját /a de-epoxidáz enzim 

működését alacsony pH indukálja/* Ennek eredménye 

a violaxantin mennyiségének növekedése* Az érzéke
nyebb P 523-as kukoricánál, az АГР képzéséhez szük
séges proton-gradiens kialakulásához a 15 perces 

megvilágitás is elegendő, igy a violaxantin bomlá
sának feltételei a rövid ritmusban is adottak*

'

/
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5*2. A rövid ritmusú megvilágítás hatása a levél 
szöveti szerkezetére.

5.2.1. A ritmuaos 

dermisz struktúrájára.
gvilágitás hatása a Isvél-spi-

Al-Subai /1901/ eredményei szerint az un. ked
vező FSC-ban /3-4, 4-2 óra/ az epidermisz sejtek ösz- 

tódása és megnyúlása gyorsabb, mint a 16-8 órás 

/kontroll/ fény-sötét periódusban. A levélterület nö
vekedése szoros kapcsolatban áll a sejtek méretének 

növekedésével. Közelítve a kedvezőtlen FSC-hoz a 

levélterület nem változik vagy nő, de a sejtek mé
rete esökken, в igy nő az egységnyi területre езб 

sejtszám. A ritmushossz rövidülésével a kedvezőtlen 

hatások fokozódnak /Marót!, 1980/.
Eredményeink értékelése előtt kiemeljük adataink

ból a következőket:
1. Az alkalmazott rövid FSC-k minden növénynél 

növelték a sejt- és sztőma3zámot.
2. Minden esetben a legidősebb, 3. levélnél volt 

a legnagyobb mértékű a változás.
3. A különböző növények eltérően reagáltak a 

rövid ritmusú megvilágításra. Legérzékenyebbnek
a P 165-ös kukorica és a K^-as paradicsom mutatko
zott.

Az epidermiszre vonatkozó adatok értékelése 

során összefüggést kerestünk a levélterület és 

sejts zára között. Kukoricáknál a 3 paradicsomok
nál pedig a 4. levél fonák epidermiszének adatait 

ábrázoltuk grafikusan, mivel itt volt a legnagyobb 

mértékű a változás /18*-19. ábra/.

• j
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A rövid ritmusú megvilágítás hatása kukoricák 3 levelének fonák

epidermisz sejtszárrára (-----) és I evél terű lété re (------- )

Az odatok három kísérlet sorozat (I-П-Ш) átlagai 
A kísérleti körülmények leírását Id a 3 táblázatban

A rövid ritmusú megvilágítás hatása paradicsomok 4.levelének fonák
epidermisz sejtszámára (---- ) és levélterületére (----- )
Az adtok három kisérletsorozat (I-П-Ш ) átlagai.
A kísérleti körülmények leírását Id. о 3.táblázatban.
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30*15 perc FSC16*8 ára FSC 15«75percPSC 30*15 percFSC

13. ábra 19* ábra

Az alkalmazott rövid PSC-k hatására mind a 

paradicsomoknál, mind pedig a kukoricáknál n6tt 

as egységnyi területre eső sejtszám. Szsel szemben 

a levélterület nem változott, vagy kismértékben 

csökkent. Az adatok összevetéséből nyilvánvaló,
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hogy a rövid FSC-k hatására több, kisebb méretű 

aejt alakult ki az epidermisz egységnyi területén 

a kontrolihoz viszonyítva. Az egységnyi területre 

eső sejtszám növekedésének oka valószínű a felgyor
sult sejtosztódás.

A sztómaszám növekedése szintén a sejtosztódás 

serkentésére vezethető vissza. Megfigyeltük, hogy 

a teljesen kifejlett leveleken sok osztódó, kis
méretű sztóm található a jól kifejlett sztornók 

mellett.
Az egyes kukoricák és paradicsomok eltérő érzé

kenységgel reagáltak az alkalmazott FSC-kra. A mor
fológiai paraméterek ёз a produkció vizsgálatánál 
azt tapasztaltuk, hogy a legnagyobb mértékű válto
zás szinte minden esetben a K.morevszáru paradicsom
nál és a P 523-as kukorica vonalnál volt. Ezzel 
szemben a sejt-, és sstómassám a legkevésbé ennél 
a két tesztnövénynél változott. Az érzékenységi 
sorrend megfordult, és szövettani szempontból a K^- 

as paradicsom és a P l65~ös kukorica bizonyult a 

legérzékenyebbnek. A magyarázat valószínű az, hogy 

azok a fajták, amelyek - érzékenyen reagálva a rö
vid ritmusú megvilágításra- morfológiai szempontból 
erősen megváltoztak, mintegy kivédték ezzel a szövet
tani változásokat.

A fenti megállapítás az egyes levélemeleteket 

vizsgálva is igaz. A levélterület, a szárazanyag 

produkció általában az 5* levélnél változott a 

legnagyobb mértékben. S levelek alkalmazkodtak a 

rövid ritmusú megvilágításhoz morfológiai szempont
ból a legjobban, ós legkevésbé e levelek sejt- és
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sztómaszáma módosult a kontrolihoz viszonyítva.
Az idősebb, 3. leveleknél a ritmushatásra létrejött 

fokozott sejtosztódás jóval nagyobb sejt- és sztóma- 

számot eredményezett, mint a fiatalabb leveleknél.

5.2.2. A FSC-k hatása a mezofillum struktúrájára és 

a szárazanyag tartalomra.

A levél anatómiai felépítésében létrejött vál- 

tozások elsősorban a paradicsomoknál mutattak ér
dekes eredményeket. A kukoricáknál a levél vastag
ságbeli eltérése csak a 15+7,5 perces ciklusnál szig
nifikáns. Mindhárom kukoricánál pozitív korrelációt 

tapasztaltunk a levélvastagság és a szárazanyag^ár
talom változása között. Hasonló eredményre jutott 

Al-Subai /1980/ mustárral és babbal végzett kísér
letei során.

Az alkalmazott rövid ritmusú megvilágítások 

közül szintén a 15+7,5 perces FSC hozott létre 

szignifikáns változásokat a paradicsomok levelének 

szöveti szerkezetében is. Paradicsomoknál az ered
mények magyarázatához a szivacsos és paliozád paren- 

hima %-os változása mellett a 20. ábrán feltüntettük 

a 4. levél területének, szárazanyag és víztartalmá
nak kontrolitól való os eltérését is.
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A 16+8óra FSC-ban 6hetig nevelt K3 (A) és К.merevszárú (С) 
paradicsomok 4. levelének szöveti megoszlása ^u-ban.
A 15* 7,5perces FSC hatására létrejött szöveti, morfológiai és produkció 
változások kontrolitól való %-os eltérése a 6 hetes Кз(В) és K. merev- 
szárú (D) paradicsomok 4 levelénél.
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20. ábra

A levélvastagság és a szárazanyag tarläom 

mindkét fajtánál csökkent a rövid ritmusú megvi
lágítás hatására. E két paraméter közötti positiv 

korrelációról számol be Al-Subai /1980/ is, bab 

és mustár növényeknél. Bár mindkét fajtánál csökkent 

a levélvastagság a FSC-k hatására, azonban a csök
kenés módja és mértéke a két fajtánál igen eltérő 

volt.
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A K^-as paradicsomnál a nagymértékű csökkenés 

abbéi adódott, hogy mind a paliszád, mind pedig a 

szivacsos parenhima vékonyabb lett, Ezzel szemben a 

K.merevszárunál csak a pali3zád réteg vastagsága 

csökkent, mig a szivacsos parenhima vastagabb lett. 

így az egész levél vastagsága i3 jóval kisebb mér
tékben csökkent, mint a K^-as fajtának.

Maróti /I960/ szerint a növények a különböző 

megvilágitá3Í körülményekhez jól alkalmazkodnak 

a szivacsos parenhima változékonyaága révén. Ehhez 

járulhat még a morfológiai /levélterület/ változások 

kompenzáló hatása is.
A K^-as paradicsoméi a nagymértékű szövettani vál

tozásokat a növény a levélterület növelésével ellen
súlyozta. A K.merevazárunál nem volt jelentős az 

egész mezofilium csökkenése, mert csak a paliszád 

réteg vastagsága csökkent, de a szivacsos parenhima 

nőtt. Úgy tűnik, ez utóbbi fajta belső szövettani 
változással - a szivacsos réteg növekedésével - al
kalmazkodott elsősorban a kedvezőtlen megvilágítási 
körülményekhez, ugyanis a levélterület e fajtánál 
csökkent.

A szárazanyag mennyiségét figyelembe véve a 

morfológiai változás /!£y levélterület növekedése/ 
hatásosabbnak bizonyult, mint a szövettani válasz 

/К.merevasáru* szivacsos parenhima növekedése/, 
mert mig a K^-as fajta szárazanyag tartalma csak 

11 &-kal csökkent, addig a K. merevszárunál a csök
kenés 39 #-os volt.

Mindkét fajtánál nőtt a levelek víztartalma. Ma
rót! /1980/ és Al-Subai /1980/ is a rövid ritmusú
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megvilágítás viztartalomnövelő hatásáról számol be.

5*3* A fény-sötét ciklusok hatása paradicsom levelek
víztartalmának és sztómamozgásának napi ritmusára.

A rövid ritmusú megvilágítás alatt nevelt para
dicsom növények levelének víztartalmában, és a záró- 

sejtek napi mozgásában bekövetkezett változásokat az 

előző fejezetben részletesen ismertettük* Az értékelés 

során csak a következő megfigyelésekre térünk ki rész
letesem

1, A víztartalom és a sztómamozgáo napi ritmusa 

a FSC-k hatására mérsékeltebb formában jelentkezett,
2. A nap folyamán a rövid ritmusú megvilágítás 

alatt nőtt növényeknél a legnagyobb ban a résnyi- 

re nyitott aztómák fordultak elő,
3. Jelentősen emelkedett a levelek víztartalma, 

és a növekedés mértéke a poriódushossz rövidülésével 
fokozódott,

4« A fényintenzitás emelése a FSC-k okozta vál
tozásokat kiélezte, fokozta.

Levitt /1974/ sztómamozgásra kidolgozott proton
transzport elméletét az irodalmi áttekintésben rész
letesen elemeztük.

Az elmélet és az eredményeink alapján úgy tűnik, 

hogy a sztómamozgásnak a fényindukált protontranszport
tól kiinduló, és a sztómák teljes nyitédásáig tartó 

folyamatát a PSC-k már a kezdő lépéseknél, konkrétan a 

protontranszportnál módosítják. Megfelelő ideig tartó 

folyamatos megvilágításnál - ha egyéb környezeti té
nyezők, pl. vizellátotfcág, hőmérséklet, stb, nem

4
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gátolnak - a sztómák teljesen kinyitódnak a Levitt- 

féle séma lépésein keresztül. Kísérleteinkben azon
ban a megvilágítást sötét periódusok szakították meg, 
Feltevéseink szerint azt a tényt, hogy a rövid ritmusú 

megvilágítás alatt nőtt növényeket a résnyire nyitott 

sztómák legmagasabb száma jellemzi, az ismétlődő 

sötét periódusok alatt lejátszódó folyamatokkal ma
gyarázhatjuk,

A zárósejtek teljes nyitódásának első feltétele, 

hogy a fény hatására meginduló protontranszport lét
rehozzon a oitoplazma és a kloroplasztok között egy 

megfelelő pH különbséget, A nyitódáshoz vezető folya
matok megindulása a citoplazma lugosodása /pH 9/, 

és a kloroplasztok belsejének 3avasodása /pH 5/ után kö
vetkezik be. A FSC-k sötét szakaszában a protonok 

visszafelé áramlása /kloroplasztból - citoplazmába/ 

következtében a citoplazmában viszonylagos savaso
dé, a zárósejtek kloroplasztjaiban pedig relativ 

lugo3odás jöhet létre. így a zárósejtek teljes nyi- 

tóöásához vezető folyamatokat a rövid fényszakaszok, 
és az állandóan ismétlődő sötét periódusok - a 

protontranszporton keresztül - akadályozzák, é3 a 

sztómák osak a résnyire nyitott állapotig juthat" 

nak el.
A protontranszport elmélet 7* lépése szerint 

a sztómák nyitódásának egy másik feltétele az ASP 

felhalmozódás, amelyet a zárósejtek nyitódását köz
vetlen megelőző K+— H+ csere igényel. Mivel a FSC-kban 

a sztómák nyitódása csak részleges, nyilvánvaló, 

hogy az ATP is fölöslegben marad. A rövid ritmus 

a sztóma-lamellákat kevésbé kárositja - Maróti és
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Takács /1982/-, mint a gránum-membránokat, igy a 

aztróma-membránokban levő PS I. rendszer ciklikus 

fotofoszforilálása révén jelentős mennyiségű ATP 

képződhet. Аз ATP vagy az anorganikus foszfát 

fölhalmozódása viszont fokozott triőz-foszfát 

transzportot eredményez a kloroplasztból a cito- 

plazmába. Valószínű ez as oka annak, hogy a FSC-k 

hatására az oldható szénhidrát mennyisége nő a 

citoplazmában, a keményítő mennyisége pedig csökken 

a kloroplasztban.
A FSC-k fényszakaszának intenzitását 32 W/sf-ről 

41 W/ijf-re emelve a résnyire nyitott sztómák száma 

tovább emelkedett. A megvilágitáBerősség fokozásá
val a zártsági fok olyan mértékben nőtt a K^-as para
dicsomnál, hogy a nap folyamán as 5 mérési időpont
ban 3 esetben a legnagyobb 7$-ban a teljesen zárt 

sztómák fordultak elő.
Azoknál a FSC-knál, amelyekben a periódushosss 

5 perctől - 6 óráig változik, a fényintenzitás 

rendkívül fontos szerepet játszik. Kísérleteinkben 

is a sztómák nyitottági állapota jelentős mértékben 

csökkent viszonylag kis megvilágitáserősség-növelés- 

kor is.
Stalfelt /1965/ Vioia-faba és Ranunculus rep©na 

növényeknél vizsgálta a sztómamozgás endogén és in
dukált elemei közötti viszonsU Megállapította, hogy 

a sztómák tényleges nyitódása endogén és indukált 

elemek hatásának eredőjeként jön létre.
Kísérleteink során hasonló megállapitásra ju

tottunk. A kontroll /1648 óra FSC/ növények sztóma- 

mozgása a nap folyamán /7-15 óráig/ 11 óra körül

«



- 183 -

jelentkező nyitódási maximummal jellemeshető napi 
ritmust mutattak. A FSC-k alatt nőtt növényeknél es 

a napi ritmus továbbra is megma»dt, azonban jóval 
mérsékeltebb formában, kisebb értékek között vál
tozva jelentkezett.

Úgy tűnik a sztómák rendelkeznek egy endogén 

ritmussal is, azonban ezt a fény /mind indukáló 

elem/ kontrollálja. Ha a folyamatos fényt sötét 

periódusok szakítják meg, a sztómamozgás belső 

ritmusa még inkább a PSC-k befolyása alá kerül, 

és elsősorban a rövid ritmusú megvilágítás hatá
rozza meg a aztómák mozgását. Ennek tulajdonítható 

valószínű, hogy a belső ritmus osak nagyon méreé- 

kelt formában jut kifejezésre.
Hasonló lehet a viszony a víztartalom napi rit

musát meghatározó tényezők endogén és indukált ele
mei között is.

A fénynek a sztómamozgásban betöltött szerepét 
igazolja a következő kísérletünk is. Ha a 15+7*5 per
ces PSC alatt 6 hétig nevelt növényeket - 8 órás 

sötét szakasz után - folyamatos fénnyel világítjuk 

meg, ismét a kontrollra /16 óra fény+8 óra sötét/ 

jellemző napi ritmuat mutatja a zárósejtek mozgása.
A belső ritmus mindkét esetben - kontroll és 

rövid ritmusa megvilágítás alatt nevelt növények
nél - jelen van, azonban a folyamatos fény, vagy a 

rövid FSC-k határozzák meg azt, hogy a belső ritmus 

hogyan, és milyen mértékben érvényesül.
A fajtareakciók elsősorban a eztóma-nyitódás 

mértékét befolyásolták kísérleteinkben. A K^-aa pa
radicsomra mind a kontroll, mind a rövid ritmusú
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megvilágítás mellett nagyobb Eárt sági fok volt jellem
ző, mint a K.merevszáru fajtára. Ugyanakkor а зztóma- 

mosgás napi ritmusa nagyobb szélső értékek között 

ingadozott a K.merevszáránál. Ez valószinü azzal ma
gyarázható, hogy a K.merevszáru fajtánál a nyitódás- 

hoz szükséges protongrádiens gyorsabban alakult ki, 

mint a Ky-as fajtánál. így a FSC-k rövid fényszakasza 

is elegendő volt a K.merevszáru 3ztáriáinak nagyobb 

mértékű nyitádáshoz. Síihez kapcsolható az a kisőrleti 
megállapításunk is, hogy a K.merevszáru fajta víz
tartalma is nagyobb mértékben változott a rövid PSC-k 

hatására.

.

*-
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6* ÜS3ZJ3FOGLALÄS

A növény éa a tény közötti viszony tanulmányozá
sának egyik korszerű lehetősége fitoturonban a raaster- 

ségee FSC-k alkalmazása, éa a kiváltott hatások elem- 

zése.
A Föö-kat a következő csoportokra oszthatjuk!
1* sxtra rövid PSG vagy Baerson - Arnold féle 

periódus /a fény-periódus - FP - hossza* 0,01- 

10 see*/
2. Indukoióe fázisú vagy Blaokaao - Warburg-féle 

periódus /FPs 10 sec - 5 perc/
3. шзлг$г;ш»,

/РРз 5 nerc - 6 óra/
4# Rövid nappala P8C vagy rövid nappala fotonértó- 

d ш /FPt 6-12 óra/
5« Hosszú nappalu PSG vagy hossza nappali! fotoperiő- 

dua /FP« 12-10 óra/
6# X&tra hosszú F8G /FP* 18 óránál hosszabb/.
Vizsgálatainkban a -3* pontban szereplő- rövid 

FSC-k listását tanulmányoztuk kukorica éa paradicsom 

növényük morfológiájára, szárazanyag felhalmozódására, 

a levél szöveti szerke setére, valamint a oztómmosgás 

és a lóvéi víztartalmának napi ritmusára.
lüvol a rövid ritmusa mgv&lágitáBnál a fényinten

zitás jülontős ozeropet játszik, kiegészítettük kisér- 

léteinket olyan ®SC-k hatásának vizsgálatával, ahol 
a fányszfcnsz MegvilágitásörSaségo is változott, valamint 

a rövid fényintenzitás ritmussal, amelyben a folyamatos 

fény intenzitása változott perlddikusan* Kontrollként © 

164*8 órás fény-sötét ciklussal kezelt növényeket vettük.
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As eredményeket a következőkben foglalhatjuk összes 

А/ Morfológiai váltó zás ok. г
!• A 30+15 perces FSC - а 16+8 órás kontrolihoz 

viszonyítva - serkenti a kukorica és para
dicsom növekedését. A levelek korábban jelen
nek meg. Az időben legkésőbb kifejlődött le
velek területe és friss-súlya nő, esetleg 

nem változik.
A kukoricák összlevél területe ós friss-súlya 

emelkedik, mig a paradicsomoknál már e periódus- 

hossz kedvezőtlen az említett paraméterek 

szempontjából.
A kontrolitól való eltérő morfológiai különb
ségek az idő előrehaladtával csökkennek.

2. A 15+7*5 perces fény-sötét periódusok csökken
tik a növények magasságát. As időben legkésőbb 

kifejlődött levelek kivételével csökken a le
velek emeletenkénti területe, és friss-súlya is. 

Az egy növényre jutó összlevél területe és 

friss-súlya kisebb lesz, vagy nem változik.
A destrukcióé hatások az egyedfejlődés során 

fokozódnak.
3. A rövid fényintenzitás ritmus a növények mor

fológiájában az azonos periódushosszuságu PSC- 

hoz hasonló változásokat idéz elő, de a ritmus- 

hatás mérsékeltebb formában jut kifejezésre.
Ez azt mutatja, hogy a sötét periódusban le
játszódó folyamatok felelősek elsősorban a 

ritmushatás kialakításáért.
4* A rövid FSC-k fényintönzitásónak emelésével 

az erősebb fény gátló hatása miatt a növekedés
■
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és fejlődés lelassul. A legfiatalabb levelek 

területe és friss-súlya kisebb lesz, Elint a 

kontroll növényeké.
A las3u, de hosszabb ideig tartó növekedés 

azonban az idősebb leveleknél nagyobb levél- 

területet és friss-súlyt eredményez a kont
rolihoz viszonyítva.

В/ Szárazanyag-f elhalno z ódás»
1. A 30+15 perces FSC a növények szárazsulyát faj

tától függően növeli vagy csökkenti. Ennél
a paraméternél mutatkozik meg a legjobban, 

hogy az 5 perctől 6 óráig terjedő pciódus- 

hosszu3águ PSC-knál a fotoszintetikus fény- 

kihasználás fajták szerint változik*
A legfiatalabb levslknél a ezárazsuly nő, 
azonban az idő előrehaladtával a különbségek 

csökkennek, és az összlevél szárazanyag 

tartalmában сзак a kukoricáknál mutatható ki 
növekedés, mig a paradicsomoknál csökkenés 

tapasztalható. Az egész növény 3zárazsulya a 

P 523-as kukoricánál nő, a többi kísérleti 
növénynél csökken.
Kukoricáknál a levél, paradicsomoknál a 

szár és gyökér súlyarány-növekedése dominál.
2. A 15+7,5 perces ESC destrukcióé hatása a 

legjobban a szárazanyag tartalomban mu
tatkozik meg.
llinden kis ér Iái növénynél csökken az egyes 

levélemeletek, az összlevél és az egéea 

növény szárazsulya.
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3« A rövid fényintenzitás ritmus az azonos 

hosszúságú FSC-hoz hasonló változásokat 

idéz elő a szárazanyag tartalomban is. Mivel 
azonban a sötét periódusban lejátszódó folya
ttok gátló hatása nem érvényesül, a destruk- 

ciós hatások mérsékeltebb formában jelentkez
nek.

4* A rövid F3C fényintenzitásának emelése - 

a P 523-as kukorica kivételével - jelentő
sen csökkenti az össalevél, és az egész 

növény szárazsulyát.
С/ A lüvéltorület és a azárazarerere-felhalmozódás:

1. A 30+15 perces FSC - a fényesükkéntés hatásá
hoz hasonlóan - általában növeli a levélterü
letet.
A levélterület-növekedés éa a szárazanyag - 

gyarapodás között nincs általános összefüggés. 
Bár a kukoricáknál az összlevélterület növe
kedésével a szárazanyag tartalom is nő, para
dicsomoknál pedig csökken mindkét érték, azon
ban levélemeletenként vizsgálva a két paramé
ter nem mutat minden esetben lineáris összefüg
gést.

2. A 15+7,5 perces ritmusban az összlevélterület 

csökkenése pozitív összefüggésben van a száraz
anyag mennyiséggel fajtától függetlenül. Az 

összefüggés azonban csak az össdevél adatait 

nézve mondható általánosnak, mig a legfiata
labb leveleknél nem minden esetben érvényesül.
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D/ A raezofiillum szerkezetesek alakulása és a száraz
anyag produkció közötti kapcsolat.

A 30+15 ás a 15+7,5 perces fény-sötét ciklusok 

csökkentik a levél vastagságát. As egyes növényre 

jutó szárazanyag mennyiség© azonban csak a rovidebb, 

15+7,5 perces ritmus listására mutai^íineáris Össze
függést a levélvastagsággal. A 30+15 perces FSC egyes 

esetekben /Р.523 kukorica/ a levélvastagság csökkentése 

oiellett is produkció növekedést eredményes.
Paradicsomoknál nem találtunk általános összefüg

gést sem a paliszád, sem a szivacsos parenhima vas
tagságának változása, és a szárazanyag tartalom kö
zött. A paliszád és a szivacsos parenhima optimális 

aránya, a levélterUlet és levélvastagság együttesen 

határozza meg a szárazanyag produkciót.
Е/ A levélenidermisz szerkezetei

A rövid ritmusú megvilágitás serkenti az epi
dermisz sejtek osztódását, a sejtek mérete kisebb 

lesz, és nő az egységnyi területre eső sejt- és 

sztómaszám.
Р/ A víztartalom és a sztómamozgás nanl ritmusa:

1. A rövid ritmusa megvilágitás hatására a le
velek víztartalma érésén megemelkedik.

2. A rövid FSC alatt nőtt növények levelének 

epidermiszére a résnyíre nyitott sztornók 

nagyon magas száma jellemző az egész nap 

folyamán.
3. 41évé1 víztartalmának napi változása és a 

sztómaffiosgás napi ritmusa a rövid FSC hatására
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mérséklődik, esetleg egyeз esetekben! /vistar
talom/ nem jelentkezik.

4. A fent emlitett változások mértéke a ritmusоз 

neriodushossz rövidülésével vagy fényintenzi
tás emelésével fokozódik.

5. Л paradicsom sztőmái mind a 30+15, mind pedig 

a 15+?»3 perces fény-óötét periódusok válta
kozását érzékelik.

6. A levél víztartalma ез a sztornók nyitottsági 
foka fajtára jellemző sajátság.

A K.merevszáru paradicsom levelére magasabb víztar
talom és nagyobb sstőmanyitottsági fok jellemző, Elint 
a K^-as fajtára, és esek a tulajdonságok a rövid rit
musú megvilágítás mellett is megmaradnak.

t •
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II. TÁBLA

Zea maya L. P 165-ös vonal
•.• - •: * • ; -v .

- Jl : “

. ‘ '

.WfHwW
1. 16+8 óra PSC t 3. levél, felszín epidermisz/270 х/
2. 16+8 óra PSC * 3* levél fonák epidermisz /270 x/
3. 30+15 perc PSC t 3. levél felszín epidermisz /270 x/ 

4* 30+15 perc PSC * 3* levél fonák epidermisz /270 x/
5« 15+7,5 perc PSC : 3* levél felszín epidermisz /270 x/ 

6* 15+7,5 perc PSC г 3* levél fonák epidermisz /270 x/
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III. TÁBLA
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4' -1Zea maya L, Р 523-аз vonal«• ‘v :

1, 16+8 óra PSC * 3* levél felszin epidermisz /270 x/
2* 16+8 óra PSC j 3. levél fonák epidermisz /270 x/
3« 30+15 perc PSC * 3* levél felszin epidermisz /270 x/
4. 30+15 perc PSC : 3* levél fonák epidermisz /270 x/
5. 15+7,5 perc PSC * 3. levél félszin epidermisz /270 x/
6. 15+7,5 perc PSC : 3. levél fonák epidermisz /270 x/
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IV. TÁBLA

- 5 - 4é, Zea mays L. F/3901-es hibrid *4

1. 16+8 óra FSC t 3* levól felszín epidermisz /270 x/
2. 16+8 óra FSC t 3* levél fonák epidermisz /270 x/
3. 30 +15 perc FSC * 3« levél felszin epidermisz /270 x/
4. 30 +15 perc FSC i 3* levél fonák epidermisz /270 x/
5* 15+7,5 perc FSC * 3. levél felszin epidermisz /270 x/
6. 15+7,5 perc FSC í 3* levél fonák epidermisz /270 x/
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V. TÁBLA

-яГ

*• т

:>Ф Lycoperaicon eaculentum Mill.

1. Kecskeméti 3 * 16+8 óra PSC
4* levél, fonák epidermisz /420 x/

■n ■:
2. Kecskeméti 3 * 30+15 perc PSC

4. levél, fonák epidermisz /420 x/
3. Kecskeméti 3 : 15+7,5 perc FSC

4* levél fonák epidermisz /420 x/ 

4* Kecskeméti merevszáru* 16+8 óra FSC
4. levél, fonák epidermisz /420 x/

5. Kecskeméti merevszáru * 30+15 perc FSC
4. levél fonák epidermisz /420 x/

6. Kecskeméti merevszáru * 15+7,5 perc PSC
4* levél, fonák epidermisz /420 x/
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V. TÁBLA.
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VT* TÁBLA
1 «•

'■ •'- ■ ;’• Zea mays L*

. ;• <■■'-; л ... •

%:Ш
1* P 165-öa vonal 1 16+3 óra PSC

•r'.

3* levél keresztmetszete /300 x/% 4t
Ä Jkip 2. P 165-ös vonal s 30+15 perc PSC

3* levél keresztmetszete /300 x/
3. P 165-ös vonal * 15+7,5 perc PSC-'■''i V: , ./ 'fi?

3» levél keresztmetszete /300 x/
4. P 523-as vonal : 16+8 óra PSC

3* levél keresztmetszete /300 x/
5. P 523-as vonal : 30+15 perc PSC

3* levél keresztmetszete /300 x/
t tó»

6. P 52-es vonal * 15+7,5 perc PSC
3. levél keresztmetszete /300 x/
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Zea mays L.
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1. P^.3901-ea hibrid : 16+8 óra PSC
3. levél keresztmetszete /300 x/

2. P^3901-es hibrid : 30 +15 perc FSCП
't :“-Щ*

3« levél keresztmetszete /300 x/
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3. P*3901-es hibrid * 15+7,5 perc PSC
3. levél keresztmetazete /300 x/
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VIII. TÁBLA

Lycopersicon esculentum Mill.

1. Kecskeméti 3 * 16+8 óra PSC

.

, * £
. Ш ‘

fe
•3-■ v

-

4* levél keresztmetezete /300 x/

4. levél keresztmetszete /300 x/
■Pí

2. Kecskeméti 3 * 30 +15 perc PSC

::v-
3. Kecskeméti 3 г 15+7,5 perc PSC -í-.

4.levél keresztmetszete /300 x/ 

4. Kecskeméti merevszáru s 16+8 óra PSC
4* levél keresztmetszete /300 x/

5. Kecskeméti merevszáru t 30+15 perc PSC
4. levél keresztmetszete /300 x/

6. Kecskeméti merevszáru i 15+7,5 perc PSC
4. levél keresztmetszete /300 x/
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VIII. TÁBLA
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