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I.
Bevezetés
Annak ellenére, hogy a növényeket évszázadok óta szapo
rítják ivartalanul is, ma sincsenek pontos ismeretek arra
vonatkozóan, hogy milyen belső hatások járulnak hozzá a
járulékos szervek, pl. a gyökér, fejlesztéséhez. Valószinüleg egymással összefüggő belső folyamatok eredője a já
rulékos szervek kialakulása, amelyek szoros kapcsolatban
vannak nemcsak a szaporításra használt szervek fejlődésé
nek körülményeivel, hanem a szaporítás során a gyökeresedő
részre ható környezeti tényezők alakulásával is. Ezekből
a tényezőkből már sok ismert, de az alapvető összefüggések
kutatása napjainkban is tart.
Felmerül a kérdés, miért szükséges ivartalanul szaporí
tani, mikor az ivaros szaporítás egyszerűbb, könnyebb.
Nos, az ember már elég régen észrevette, hogy egyazon
növény magjairól szaporított egyedek a helytől és idő
től függően, egymástól eltérnek. Egyik szebb és jobb ter
mést hoz, mig a másik kevésbé tetszetős. Ezért szelektál
ta a jobbakat, s rájött, hogy ezeket a tulajdonságokat
vegetativ szaporítás utján fenn tudja tartani. A közép
kori francia, angol, olasz kolostori és főúri kertek ar
ról tanúskodnak, hogy a jó alakú, szines lombozatu fák
és cserjék vegetativ szaporítását már jól ismerték. A ké
sőbbiekben , főleg a XIX.sz.-ban az örökzöldek

elsősorban

a fenyőfélék - tömeges elterjedésével mind jobban előtérbe
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került az ivartalan szaporítási mód. Ez az örökzöldeknél
elsősorban oltással és dugványozással történik. Bujtást
csak az elfekvő ágú fajok esetében célszerű alkalmazni.
A módszerek leirása nem újkeletű, főleg a szaporítás
módozatát, mechanizmusát Írták le. A szép formás növények
iránti egyre növekvő kereslet elősegítette tömeges szapo
rításukat, amit csak a növény szöveti felépítésének és a
járulékos szervek fejlesztésének mélyebb ismerete tett
lehetővé. Ezen belső tényezők kutatása komolyabban csak a
közelmúltban kezdődött el. Különösen a fajok járulékos
gyökeresedési képessége, illetve a gyökeresedés szabályo
zásának lehetősége foglalkoztatta а к utatokat.
A gyökeresedési készség a növényfajoknak a filogenezis
során kifejlesztett, öröklött élettani tulajdonsága
/LJUBINSZKIJ, N.A., 1957./. Ezt azonban nem a többi fej
lődési és alakképzési folyamattól elszigetelten, hanem
azokkal összefüggésben kell vizsgálni. Napjainkban a gyökeresedést segítő anyagok - indolecetsav, indolvajsav,
alfa-naftilecetsav - alkalmazása újabb lehetőségeket
biztosit a vegetativ szaporítás fokozott elterjedéséhez.
A különböző fajok, változatok vegetativ szaporításáról
azonban igen eltérő adatok vannak. Ez az eltérés az év
szak, a szaporítási közeg, a páratartalom tekintetében
is megnyilvánul.
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Nyitott kérdés, hogy a különböző fajok szárának szöveti
felépitése mennyire függ össze a gyökérképződéssel. Lehetséges-e a gyökeresedés fokozása azáltal, hogy a pon
tos szöveti szerkezet ismeretében kiválasztható legyen
a legmegfelelőbb szaporító anyag, a legalkalmasabb szapo
rítási időpont?
Disszertációmban ezekre a kérdésekre kerestem a választ
a Cupressaceae család hét fajának tizennégy változatával
végzett vizsgálatokkal.
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II .
Irodalmi

áttekintés

A növények vegetativ utón történő szaporitása mejdnem egy
idős az emberrel. Az első leirások a római időkből marad
tak ránk, melyekben már megemlítik, hogy "az egyforma
héjjal biró fát lehet egymásba oltani".
Áttekintve az elmúlt 30-40 évben a témával kapcsolatban
megjelent közleményeket elmondhatjuk,, hogy jelentős ku
tatási eredményeink vannak. A továbbiakban ezeket az ered
ményeket ismertetem a teljesség igénye nélkül.
DORAN, W.L. /1957/ a Pinus strobus L., Picea abies /1/
Karst, és Acer rubrum L. júliusi dugványait azonos körül
mények között vizsgálta. Megállapította, hogy az egyes
egyedek gyökeresedése nem azonos. Attól függően, hogy a
dugvány melyik növényről származott, 17-19 %-os eltérés
mutatkozott a gyökeresedésben. Az anyanövény életkora és
hajtásainak gyökeresedő képessége is összefügg egymással.
A fiatalabb növényekről jobb dugványok szedhetők, mert
erőteljesebbek a hajtásai, az idősek rövid és gyenge haj
tásokat fejlesztenek. E különbség oka - mivel az idősebb
kori alak gyökeresedő képessége növekedést szabályzó anya
gokkal megjavítható - inkább biokémiai tényezőnek tekint
hető .
MIESSNER, E. /1955/ megállapítja, hogy az olyan Thujaféléknél, amelyeknek fiatalkori alakja morfológiailag eltér az
időskori alaktól, illetve lassan, fokozatosan alakul át
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időskorúvá,a közbeeső alakok is rögzithetők ivartalan
szaporítással. Ilyen átmeneti alakok a Thuja occ.ericoides Hoopes, a Thuja occ.var. Ellwangeriana Beiss, a
Chamaecyparis obtusa ericoides Boehmer, a Chamaecyparis
obtusa lycopodioides /Górd/ Carr., a Chamaecyparis pisifera
sqarosa /Endl./ Beiss et Höchst.
LINDEMANN, A. /1956/ szerint a növények egyes szervei ugyan
olyan fejlődési stádiumban vannak, mint az a rész, amelyik
ből erednek. Ezzel magyarázható a növények különböző ré
szeinek eltérő gyökeresedő illetve regenerációs képessége.
SNYDER, W.E. /1953/ már szövettanilag magyarázza a járulékos
gyökér képződést, mégpedig úgy, hogy a zölddugványok gyöke
rei inkább a kéreg részből, a fás dugványoké a fásrész
bélsugár sejtjeinek tájáról származnak. /Ez a megállapitás aligha helytálló, hiszen a kéregparenchymában nincs
működőképes cambium/.
BEAKBANE, A.B. /1961/ tapasztalata szerint az etioláltság
gátolja a szövetek elöregedését, elősegiti a merisztémák
fejlődését a dugványokban, ami előnyös az uj gyökérkez
demények képződéséhez. A szár anatómiai szerkezete is be
folyásolja a gyökeresedést. A dugványok gyökerei főleg a
nodusok körül alakulnak ki.
HEYMANN, J. /1959/ szerint a járulékos gyökérképződésre
való hajlamosság a vesszőben szorosan összefügg az elsőd-
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leges háncs anatómiai szerkezetével.
DOESBURG, H.H., van-DÜUGLAS, 3. /1959/ megállapítják,
hogy a hajtás alapi része jobban gyökeresedik, s hogy
egyes részek kémiai összetételében a hormon és a szén
hidrát, valamint a nitrogén arányában is mutatkoznak el
térések.
MEZEI G. /1965/ azt tapasztalta, hogy a hemicellulóz
tartalom növekedésével párhuzamosan csökken a hajtások
gyökeresedő képessége.
NITSCH

Л.Р. /1958/ a fényt,

mint környezeti tényezőt

fontosnak tartja, elsősorban az anyanövények esetében. A
fény szakaszossága is hatást gyakorol az anyanövényekre,
igy a róluk szedett dugványok gyökeresedésére is. Ez a
szénhidrát felhalmozódással lehet összefüggésben. Bizo
nyos fejlettségű levelek érzékenyek a fotoperiodusra, ami
a levelekben lévő szabályozó anyagokkal kapcsolatos. A
hosszabb megvilágitás növeli a csucsrügyek auxin terme
lését. Rövidebb megvilágitáskor a merisztémák képződése
hamarabb fejeződik be.
SHARPE, R.H. /1956/ szerint a gyökér képződéséhez megfe
lelő hőmérsékletre is szükség van. Az optimális hőmennyi
ség a növényfajták és termőhelyi viszonyok szerint eltérő.
A trópusi növények 30 °C-on, a mérsékelt égöviek 12-16 °Con gyökeresednek a legjobban. A gyökeresedésre a növényi
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szövetek hőmérséklete és közvetve a fény erőssége hat a
legjobban. Fontos, hogy a levegő hőmérséklete alacso
nyabb legyen, mint a gyökereztető közegé. A magas hőmér
séklet csökkent f ény, méLlett ugyanis erősiti a lomb légzé
sét és csökkenti az asszimilációs képességét. Ezáltal
nincs szénhidrát felhalmozódás ■, ami káros a gyökeresedéshez .
GRESSHOFF, P.M., /1981/ a steril táptalajon nevelt magoncokból származó merisztéma tenyészeteket tekinti a fenyőfélék uj szaporítási módjának. Ez a módszer gyors és nagy
tömegű növény egyed előállítását teszi lehetővé. Fontos
kérdés a megfelelő táptalaj,' és hormonok alkalmazása.
Maga a módszer még nincs tökéletesen kidolgozva.
IVANOV, I. A. /1961/ a fényintenzitás és az asszimiláló
felület nagyságának összefüggéseit állapította meg. Jobb
fényviszonyok között rövidebb a gyökeresedés ideje. Fontos
a fény minősége is. Fehér fényen a zöld dugványok jobban
gyökeresednek.
SZ0K0L0VA /1958/ szerint több gyökér képződik, s jobb a
hajtás fejlődése a piros,

mint a sárga fényben, illetve

a zöldben, mint a kékben. A különböző szinü fények el
térően hatnak a transzspirációra, valamint a szárazanyag
gyarapodásra.
TEMPLETON /1954/ a gyökereztető közeg minőségét is nagyon
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fontosnak tartja. A közeg legyen porózus, megfelelő levegő
tartalmú, jó vizgazdálkodásu. A pH-ja a növények igényé
nek megfelelően módosítható. Optimálisan hővezető, vala
mint steril, azaz mentes a károsító gombáktól, baktériu
moktól.
LAURIE, H. /1931/ megállapította, hogy az a közeg bizonyult
a zöld dugványok gyökeresedéséhez a legjobbnak, amelynek a
pH-ja közel áll ahhoz a pH értékhez, amelyen az anyanövény
maximális fejlődési].
PROBOCSKAI /1969/ szerint a fejlődő hajtás a gyökér növe
kedését, elágazását és a gyökérszőrök keletkezését ser
kenti. A gyökérképződés a szervekben végbemenő anyagcsereintenzitásnak is függvénye. A zölddugványok gyökeresedése
is szorosan összefügg a levelek fotoszintetikus tevékeny
ségével. Ezáltal a tápanyagok mellett sok szabályozó anyag
is felhalmozódik a szövetekben. A szabályozó anyagok a
merisztémák tevékenységét serkentik. A sebzés után ke
letkező kallusz a magasabbrendü növényekben különböző szö
vetek aktivitásának eredménye. Főleg pambiumból fejlődik,
de a háncs, fa és más élő sejtekből álló szövetek is közre
működhetnek képződésében. A kallusz elsősorban parenchyma
sejtekből áll. A gyökér és szárdugványokon a metszlap szé
lein azokból az élő sejtekből keletkezik, amelyek a vágási
felület roncsolt sejtjeinek szomszédságában vannak. Ezek

VfAJOO r\4
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kedés következtében, azután változásokon mennek át és
osztódásuk során kalluszt fejlesztenek. A dugványok
gyökér- és kalluszképződése nem összefüggő folyamatok,
de szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A gyökérképződés
általában a kalluszképződést követi. Kalluszból gyökér
nem, vagy csak elvétve differenciálódhat. A kallusz
főleg víztároló és sebelzáró szövet. A hőmérséklet szabá
lyozásával a kallusz képződés serkenthető, vagy gátolható.
A

erős kallusz

fejlesztésére hajlamos dugványokat úgy

gondozzuk, hogy kallusz ne fejlődjék túlságosan, mert ez
káros a gyökeresedésre. A lassan gyökeresedő dugványokon
mint sebvédő réteg előnyös. A vastag kalluszréteget a
fejlődő gyökerek nem képesek áttörni. A kallusz és járu
lékos gyökér fejlődése egymástól független, de egymáshoz
hasonló belső és külső tényezőktől függ.
KALMÁR /1973/ 10-15 éves fák oldalhajtásaiból készitett
dugványokat, s azokat béta-indolil-vajsavval, illetve
alfa-naftilecetsavval kezelte. A dugványokat 1971.augusz
tus 12-én, illetve 1972. augusztus 31-én reggel 6-7 óra
között szedte. Fajonként 50 db-ot, háromszori ismétléssel.
Az 1971-ben végzett kísérletnél a dugványokat 1 percig •
áztatta béta-indolil-vajsavban, illetve alfa-naftilecetsavban. 1972-ben készitett dugványokat 4 óráig áztatta
az oldatokban, majd mosott folyami homokba ültette el.
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1971. évi növekedési %:

kont.

Ch . 1aw .

IVS IVS IVS
NES NES
NES
3000 4000 5000 kont. 3000 4000 5000
ppm ppm ppm
ppm ppm ppm

10

11

4

0

10

21

17

12

Pic . gl. con.

0

6

5

5

0

4

4

5

Th.occ.col.

1

18

19

23

1

3

2

0

Th.gig.

20

71

75

62

20

61

58

59

Jun.virg.

10

32

41

38

10

20

23

26

NES
200
ppm

NES
400
ppm

NES
600
ppm

1972. évi gyökeresedési %:
kont,

IVS
200
ppm

IVS
400
ppm

Ch.law.

2

37

22

11

2

17

27

16

Pic.gl.con.

0

3

9

2

0

7

14

23

Th.occ.col.

3

48

44

40

3

36

41

38

10

75

80

60

20

64

72

70

2

16

14

10

2

8

12

18

Th.gig.
Jun.virg.

IVS
600 kont.
ppm

GRJUNER /1960/ IVS-el kezelt dugványok gyökeresedését vizs
gálva azt tapasztalta, hogy a gyökeresedési % 30-40 % — к a 1
jobb. A gyökeresedés ideje megrövidül. A serkentővel ke
zelt zölddugvány több tápanyagot készit és rövidebb idő
alatt gyökeresedik. A gyökerek mennyisége több lesz a dug
ványokon és az igy szaporított növények fejlettebbek lesz
nek .
TURECKAJA

/1959/ szerint a serkentők hatása a dugványok
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anyagcseréjének fokozásában nyilvánul meg. A kezelt része
ken intenzivebbé válik az anyagcsere. A szabályozó anyagok
egyes alap-életfolyamatokat befolyásolnak.
GIL.-ALBERT. F. /1974/ Az IVS kezelés hatását vizsgálták
egyes örökzöldek gyökeresedésére. A kísérletekben alkalma
zott örökzöldek gyökereztetési közegeként a tőzeg /60-70 %/
és perlit /40-30 % / keverékét használták. A dugványszedést
különböző időpontokban végezték. A: október-november,
B: február-március, C: julius-augusztus. IVS:4000 ppm8000ppm-es koncentrációkban.
Az eredmények alapján javasolják:
1. Chameacyparisnál - főleg nyári dugványozás, 8000 ppm
2. Ouniperusoknál: november-december 4-8000 ppm
3. Thuja féléknél: november-december 4000 ppm alatt.
LINDEMANN /1935/ a dugványok gyökeresedésének tényezőit
vizsgálta. Azt tapasztalta, hogy a serkentő anyagok csak
megfelelő hőmérsékleten hatásosak. Szárazabb levegőben erő
sebben hatnak a serkentő anyagok. Ilyen helyen, az azonos
töménységüekkel tehát rövidebb ideig kezeljük a dugványo
kat. Az optimális töménység változik az anyanövény táp
láltsága, a dugványszedés időpontja és a dugványozásra
használt növényrész érettsége szerint. A kezelés leghatá
sosabb

dugványozás után azonnal, amikor még frissek a

sebfelületek, mert ekkor a legintenzivebb az abszorpció.
A lombhullatók kezelése a dugványok kalluszosodása után
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már hatástalan. A fenyőket azonban 2-5 hónappal a dug
ványozás után is lehet eredményesen kezelni, ha addig még
nem gyökeresedtek meg. A serkentő anyagok 4.2 pH-ju dugványozási közegben a leghatásosabbak.

VAN ELK /1978/ különböző fás dugványok gyökereztetését
vizsgálta fólia alagút alatt. Valamennyi fás dugványt
január folyamán szedték. Fütött növényházban és a fagy
mentesen tartott házban /kb. 5°С/ a dugványokat közvet
lenül a szedés után beültették. 60 cm magas

0.015 mm-es

fóliával boritott alagutakat alkalmaztak. A dugványozási
közeg: 3 rész tőzeg, 1 rész folyami homok volt.
Az 1976-ban végzett kisérlet gyökeresedési %-a:
A

В

C

D

Aesculus parviflóra

80

50

10

47

Azalea "Persil"

10

17

0

0

Campsis Tagi.."Mme Galen"

50

56

60

47

Clematis jackm."The President"

10

13

о

0

Cornus florida "Rubra"

0

23

13

10

Cornus kousa chinensis

7

13

0

0

Eleagnus pungens "Maculata"

33

53

0

0

Ginkgo biloba

33

83

0

0

Ilex aquifolium "I.C.van Toi"

90

90

73

53

Laburnum Uateri "Wissii"

70

Metasequoia glyptostroboides

30

90

47

13

Prunus serrulata "Kanzan"

0

27

27

7

Prunus triloba

0

60

20

33

13
A = fütött növényház.
В

fagymentes üvegház

C = szabadföld, tejfehér fólia
D = szabadföld, átlátszó fólia
SCHMIDT /1983/ a fenyők téli dugványozását javasolja.
Félig fás, tépett dugványokat ősszel és tavasszal,
18-20 °C-os talpmelegen, télen 13-16 °C-on, de 10 °C-on
is van kallusz és gyökér képződés. A gyökeresedő dugványok
-6

-8 °C átmeneti hideget is elviselnek. A 25 °C feletti

hőmérséklet gátló hatású, csak kallusz képződik. A téli
szaporításnál 6-8 hét múlva megkezdődik a gyökeresedés.
IVANOVA, Z. /1981/ megállapitása szerint a keményfa dug
ványok, melyeknek endogén auxin és szénhidrát tartalma
magasabb, könnyebben gyökereztethetők. Vizsgálatait Taxus,
Abies, Picea, Thuja, Chamaecyparis és Juniperus fajokon
végezte, figyelembe véve az optimális gyökereztető közeg,
riugványözasi időpont, a növény kora és fiziológiai állapota,
a dugvány kora és helyzete a növényen, valamint különböző
kémiai kezelések hatását.
CHONG, C.A. /1981/ összehasonlította néhány Juniperus faj
oltását és párafüggöny alatti gyökereztetését. Azt tapasz
talta, hogy a megfelelő időben - tavasszal - végzett oltás
és dugványozás 46 illetve 75 %-os volt a gyökereztetés
javára.
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LORENZI, R. /1981/ a Picea pungens glauca kosteriana és a
Cupressus sempervirens dugványok gyökeresedési hajlamának
összefüggéseit vizsgálta az évi vegetációs ciklussal kap
csolatban. A piceánál az optimális morfológiai és fizio
lógiai állapot október-november, a Cupressusnál februármárcius hónapokban volt.
MILLER, N.F. /1982/ Abies fraeseri dugványokat vizsgálva
megállapította, hogy a dugvány hossza nem befolyásolja a
gyökeresedést, de a hosszabb dugványokon több a gyökerek
száma. A laterális dugványok gyökeresedési aránya jobb,
mint a terminális dugványoké, különösen indolvajsav kezelés
nélküli gyökereztetésnél.
ORLOV, P.N. /1982/ a cambium tevékenységét tanulmányozta
gyümölcsfák és dísznövények zölddugványainak gyökereztetésénél. Gyökeresedéskor a cambium tevékenysége fokozódik
és ennek eredményeként a xylém gyorsan regenerálódik.
LAZAR, M. /1984/ Hydrangea opuloides Koch, szárdugványait
vizsgálta. Megállapitásai szerint legjobban az ágak felső
5 cm-ből készített nődusznyi, vagy fél-nódusznyi dugványok
voltak a legalkalmasabbak. Igen fontos a nyilt, sebzett
felület megvédése a rothadástól. A fertőtlenítő szerek
pontatlan adagolása viszont gátolja a gyökérképződést.
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GRANGE, R.I. /1984/ Nyolcvannégy faj, diszfa és cserje
leveles dugványaival végzett kísérleteket nyitott és
polietilén fólia alatti párásitó rendszerben, részleges
árnyé к olással. A polietilén fólia alatti gyökereztetés
sokkal hatásosabbnak bizonyult, szinte mindegyik fajnál.
A fólia és az árnyékolás tökéletes páratartalmat és hőmér
sékletet biztosit a gyökértelen dugványok számára. A fólia
alatti eredés 80 %-os volt a 45-50 %-os nyitott rendszerrel
szemben.
CHAPMAN D.J. /1983/ Különböző diszfa tájfajták dugványról
történő szaporítását tanulmányozta, összehasonlitva az
oltással szaporított egyedekkel. Azt tapasztalta, hogy
az oltással szaporított fajták esetében az alany-nemes
összeférhetetlenség sok esetben akadályozza az egyes tá
jakra különösen alkalmas fajták ültetését. A problémát
megkerüli a magról, vagy dugványról történő szaporítás.
Magról történő szaporításnál fontos, hogy a mag a felhasz
nálás helyéről származzék. A dugványról szaporított fajok
nál ilyen probléma nem adódik, hiszen dugványt a már sze
lektált, ellenálló, kiváló tulajdonságú egyedekről szedik.
NEUMANN, H. /1983/ kísérleteiben a Sequoia gigantea dugvány
ról türténő szaporításának feltételeivel foglalkozott. Célja
a dugványozás legkedvezőbb időpontjának és közegének a megállapitása volt. A kiértékelést a gyökérzet hossza, mennyi
sége és aránya szerint végezte. Arra a megállapitásra jutott
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hogy a dugványozás leggazdaságosabb januárban, októberben
és novemberben. A legjobb közeg pedig a tisztára mosott
szemcsés homok, amely jó vizáteresztő képességű, 1,5-3,0
mm átmérőjű szemcsékből áll.
PETROVA, I.P. /1983/ Berkenyefajok dugványozhatóságát
vizsgálva azt tapasztalta, hogy egyes fajok csak indolvajsav /IVS/ kezelés hatására gyökeresednek /5000 ppm/.
A nemzetség-hibridek és a holland fajták többsége jól
gyökeresedik IVS kezelés nélkül is, de a kezelt növények
gyökérzetének mennyiségi és minőségi aránya mintegy 30 %kai jobb volt.
SWANSON, B.T. /1933/ Nehezen gyökeresedő fás növények

■

- akác, tölgy, dió - problémáit vizsgálta. Arra a meg
állapításra jutott, hogy a dugványt megfelelő időben
- junius, augusztusban - kell szedni. Gyökereztetéséhez
elengedhetetlen a párás meleg, a megfelelően árnyékolt
polietilén fóliasátor, valamint a levegős, jó vizáteresz
tő képességű dugványozási közeg. Rendkívül fontos, hogy
az anyanövényt "fekészitsük" a dugványszedésre. Ez azt
jelenti, hogy megfelelő gondozást igényel, ami erőteljes
uj hajtások fejlesztésére serkenti.
KLING, G.J. /1983/ Huszonegy fenolvegyület és az IES ha
tását tanulmányozta Phaseolus aureus, Acer saccharinum és
Acer griseum dugványok járulékos gyökér képződésére.
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A fenolvegyületek közül a katechol, a pirogallol, a
szalicilsav és a tanninsav serkentette a gyökér képző
dést a Phaseolus. aureuson. Az Acer saccharinum zölddugvá
nyokon a fenti négy anyag közül a katechol bizonyult haté
konynak 5xlO-^M IES jelenlétében. Az Acer griseum zölddugványai 100 %-ban gyökeresedtek, ha a négyleveles dug
ványok alapi 3 cm-es részét 24 órára katechol 4,5xlO-^M
és IES 1,1x10 ^M-os oldatába merítette. /Az oldatokban
2o ml/liter mennyiségben volt 96 %-os etanol./
BANKA, T.ü. /1984/ Kísérleteiben összehasonlította a dug
ványok gyökeresedését a Terrasorb gyökereztető közeg, az
Agritech párásitó és a hagyományos párásitó rendszert al
kalmazva. A Terrasorb egy szintetikus akril polimert tar
talmaz, mely a súlya 200-szorosának megfelelő mennyiségű
vizet képes felvenni és a növény számára felvehető formában
tárolni. Az Ilex, Azalea, Ouniperus dugványok gyökeresedé
sét a Terrasorb kedvezően elősegítette. Az eredés mintegy
90-95 %-os volt.
B0NAMINI0, V.P. /1984/ Összehasonlításokat végzett folyé
kony IVS és poralaku auxin hatása között Myricaria cerifera,
Cupressocyparis Leylanddi, Ilex crenata "Convexa" dugvá
nyokkal. A folyékony IVS mindhárom növény esetében hatáso
sabb volt. A gyökeresedéshez szükséges optimális auxin
koncentráció a fajtától, a dugvány élettani állapotától
és a szedés idejétől függően változik. A poralaku auxin
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eltömi a sebzett felület sejtjeit, s inkább záróréteget
képez, mig a folyékony IVS könnyen felszívódik.
A fenyőfélék hajtásának szöveti felépítését igen sokan
vizsgálták. Már MARCELLO MALPIGHI /1687/ észrevette az
Abies és Cupressus fatestében az udvaros gödörkéket, melyet
ő "tumores"-nek nevezett. A komolyabb vizsgálatok azonban
e század elején kezdődtek, amikor úgy a kémiai, mint a
biológiai módszerek tökéletesebbek lettek.
HOLLENDONNER /1913/ részletesen elemzi 224 fenyőféle fájá
nak szövettanát. Pontos méréseket közöl a tracheidák hoszszát illetően. Összehasonlítást végzett a tracheidák falán
lévő gödörkék mennyisége, mérete és milyensége tekinteté
ben. Pontos számítási indexet állitott fel a különböző fa
jok bélsugár parench.ym asejt sorainak száma és a haránttracheidák sorainak száma között. Megállapította,hogy a
bélsugár sejtek száma mindig több, mint a haránttracheidáké,
de az arány fajonként változó. Oellemző bélyegként emliti
a bélsugarak vastagságát, illetve magasságát is.A fenyő
félék a felhasználás szempontjából ezen mutatók alapján
igen könnyen osztályozhatók.
GREGUSS P. /1955/ megvizsgálta és leirta nagyon sok fenyő
fáié fa és cserje szöveti felépítését. Részletes összefog
laló munkájából ismertük meg számos Cupressaceae családba
tartozó faj és változat fájának mikroszkopikus felépítését.
A családba tartozó fák, bokrok hajtásának szöveti felépí
tésére a másodlagosan vastagodó kollaterális nyilt edény-
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nyalábok jellemzők. A fatestet tracheidák, kevés faparenchyma, valamint bélsugár alkotja. A tracheidák radiális
falán rendesen vermes gödörkék találhatók, amelyek a szom
szédos sejtek között a viz áthatolását teszik lehetővé.
A fatestben megkülönböztethető a tág üregü korai,illetve
szűk üregü, vastagabb falu tracheidákból álló késői fa. A
bélsugarak, ha nem tartalmaznak gyantajáratokat, egy sejt
sor szélesek és általában heterogének. A fatestben hoszszanti és sugár irányban gyantajáratok húzódnak. A fatest
és háncstest között lévő cambium vékonyrétegü, vékonyfalú
sejtekből áll. A kéregrész szabályos felépítésű, radiális
irányú sejtosorokból áll. A háncsrostok lágy hánccsal van
nak elválasztva egymástól. A lágy háncs rostasejtekből és
háncsparenchymából van felépítve. A kéreg legkülső részét
a több sejtsor vastagságú periderma alkotja./1. ábra/
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l.ábra. Hároméves fenyőág kereszt-, radiális- és
tangeciális hosszmetszete.
1.epidermis, 2. parenchyma, 3. háncs,
4.cambium, 5.függőleges gyantajárat,
6.vízszintes gyantajárat, 7.korai fa,
3.késői fa, 9.bél sclerenchyma, 11.fa
primaneusok, 12.bélsugár /tangenciális
metszet/, 13.vastag falu bélsugár sejtek,
14.szélső sejtek, kereszt tracheidák,
15.vastag falu epithelsejtek /GREGUSS, 1955/
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HARTMANN, H.T. /1961/ a vegetativ szaporítás esetén a
kallusz képződést a cambium körüli sejtek és a háncsparenchyma sejtjeinek rnitózisos osztódása eredményének
tekinti. A kallusz képződés után megindul a bélsugár
és cambium osztódásának eredményeként az elsődleges
gyökér és szállitóelemek kialakulása.
ESAU, K. /1960/ a nyitvatermők “járulékos gyökér képződé
se a cambium iniciálisok tevékenységének köszönhető. A
járulékos gyökérkezdemény először promerisztémáját, majd
gyökérsüvegét, azután fás szerkezetét és a kéreg kezde
ményét alakitja ki.
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III.
Vizsgált

anyag

é s

módszer

A gyökereztetési vizsgálatokat üvegházban, melegtalpon,
homok-perlit 1:1 arányú keverékébe dugványozott egyedeken
végeztem. Az azonos körülmények /hőmérséklet, fény, páratartalom, dugványozási közeg/ között végzett vizsgálatok
nál kerestem a dugványozás fajonkénti optimumát és azt,
hogy a szárak phloeothermája és cambiuma milyen mértékben
indukálnak kallusz illetve gyökér képződést.
A Cupressaceae családba tartozó fajok vegetativ szaporitásának egyik gyakori módja a dugványozás. Erre az egy, il
letve kétéves, 10-20 cm-es ép, egészséges csúcshajtással
rendelkező ágrészek a legalkalmasabbak. /2.ábra/

2.ábra. Thuja occidentalis malonyana ágrésze
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Ezekből úgynevezett "szakított" dugványokat kell készíteni.
Ez azt jelenti, hogy az eldug ván у ózandó ágrészeket lesza
kítjuk, s az igy keletkezett szakadásos részből csak
0,5-1 cm hosszúságút hagyok meg.

/

/

3.ábra Chamaecyparis lawsoniana Alumii szakított

és megvágott rész.
A leválasztott ág lombozatát viszont 4-8 cm hosszon alul
ról letisztijuk. A még megmaradt lombozatot is kisebbíteni
kell, tovább csökkentve ezáltal a párologtató felület nagy
ságát. Az igy elkészített dugványokat célszerű azonnal elül
tetni, de rövid ideig vízbe is állíthatjuk. Lehet gyűjteni
julius-augusztusban illetve télen, december-január hónapok
ban /a nyugalmi időszak kezdetétől a végéig/. Ez természe
tesen mindig attól függ, hogy milyen dugványozási körülmé
nyekkel rendelkezünk /melegtalp, stb./.

24
A kísérletekhez beállított dugványozást december-január
hónapokban végeztem un. melegtalpon.
A dugványozás feltételei a következők:
Dugványozási közegként mosott marosi homok és kertész
perlit /szemcseméretre: 3-5 mm 0/ 1:1 arányú keverékét
használtam. Ezt alulról fütött parapeten 15 cm vastagságú
ra tömöritettem és egyenletesen elsimítottam. Vízzel kb.
40 %-г a nedvesítettem. Az igy előkészített talajba az ágrészeket tüzdelőfával 3-4 cm mélyre dugványoztam. A dugvá
nyokat mindig jól be kell szorítani a talajba. A tőtávolság
1-1,5 cm, nig a sortávolság 5 cm volt. Minden sort beülte
tés után permetező szórófejjel "beiszapoltam". Az a tapasz
talatom, hogy a dugványozási közeget kétszer egymás után
nem szabad felhasználni. /4.ábra/

4.ábra: Örökzöld dugványok homok-perlit 1:1 arányú

25
Hőmérséklet: A dugványozási közeg optimális hőmérséklete

14-17 °C, a levegőé pedig 12-14 °C között legyen.

Ha a talaj hőmérséklete magasabb, úgy csak kallusz
képződik, gyökér nem-.
Fény: A dugványok a gyökereztetéshez intenziv fényt
nem igényelnek, ezért erős napsütés esetén a kísérleti
részt árnyékolni kell. Télen ez nem szükséges.
Páratartalom: A talaj után legfontosabb tényező a kör
nyezet páratartalma. A gyökértelen dugványoknak 100 %-os
relativ páratartalom szükséges. Ezt állandó párásitással
kell megoldani,úgynevezett ködfüggöny képzésével. Vigyáz
ni kell azonban arra, hogy a talaj ne legyen túl nedves,
mert ez a dugványok rothadását eredményezheti. Gyökeresedés után

2-8 hónap múlva

már lehet öntözni.

Szövettani vizsgálatok
Az előzőekben felsorolt, frissen szedett kalluszos, il
letve gyökeres dugványokból egy időben /1903.március 3./
vettem vizsgálati mintát. A szárak kalluszos-gyökeres
also részéből 0,5 cm-es darabokat vágtam le, s 30 %-os
glicerines etilalkoholban fixáltam és tartottam a fel
dolgozásig. A feldolgozás a GULYÁS-féle /1967/ celloidines beágyazásos módszerrel történt.
A 30 %-os glicerines etanolból az anyag a következő mó
don került feldolgozásra:
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Víztelenítés menete:

70 %-os etanol

3 nap

80 %-os etanol

2 nap

abs.etanol

2 nap

abs.etanol-éter/1:1/

10 perc

2 %-os celloidin

3 nap

4 %-os celloidin

2 nap

Ezután az anyagot 8 %-os celloidinben hagyjuk megkeményed
ni, majd a blokk készítés következik. Az igy készült
blokkokat 70 %-os etanolban hosszú ideig eltarthatjuk.
Metszet készítés előtt a blokkokat 8 %-os celloidin ol
dattal a mikrotechnikában használatos fatuskókra ragaszt
juk, ami a mikrotom asztalába befogható. A metszés Reichhert
tipusu szánkás mikrotómmal történt. A metszeteket 70 %-os
alkoholban tároltuk.
A celloidin eltávolításának menete a következő:
80 %-os etanol

15 perc

abs.etanol

15 perc

éter

2x30 perc

80 %-os etanol

5 perc

70 %-os etanol

5 perc

50 %-os etanol

5 perc

30 %-os etanol

5 perc

majd desztillált vízbe kerülnek a
metszetek.
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A sejtek tisztítása az alábbiak szerint történt:
Na-hypochlorit /25 %/

5-30 perc

deszt.vizes kimosás
ecetsav /2 %/

5 perc

deszt.vizes kimosás

5 perc

30 %-os etanol

5 perc

majd 50 %-os etanolban tárolhatók a
a metszetek a festésig.
Festés: A metszetek festése Erlich-féle savanyú vas-hematoxilinnel történt, majd a viztelenités következett.
50 %-os etanol

5 perc

70 %-os etanol

5 perc

80 %-os etanol

5 perc

abs.etanol

5 perc

A vizetelenités után a metszeteket abs. etanol-xylol /1:1/
elegyébe tettem 5 percre, majd újabb 5 percre xylolba kerültek. A lefedés és tartósítás kanadabalzsamban történt.
Az igy elkészített metszeteket NU-2-S mikroszkóppal vizs
gáltam. A mikrofelvételeket Exa I tipusu fényképezőgéppel,
BN0 tipusu fotopairrá, 80-100 x nagyítással készítettem.
Vizsgált változatok
A Cupressaceae család 7 fajának 14 változatát vizsgáltam
meg. Azért ezeket, mert az esztétkai célra használt örök
zöldek szaporításakor a gyakorlatban igen szélsőséges el
téréseket tapasztalhatunk.
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Chameacyparis lawsoniana "Alumii" /Pari/
Kultur változat /1877/. Kissé kerekded, karcsú, ágai
nagyon tömöttek, sürüek, lapos-lemezesek, lágy tapintá
súak. Hajtásai fiatalon mereven felállók. Pikkelylevelei
acélszürkék. Tizenöt méterig növő, szabályos zárt kúp
alakú koronát nevel. Télálló. Közterületek, házikertek
diszitésére egyesével vagy kisebb csoportban egyaránt
alkalmas. Az üde, laza talajt kedveli. A szárazságot is
elég jól tűri.
Chamaecyparis lawsnniana "Erecta Viridis" /A.Waterer/
Nyolc-tizenkét méter magasra növő, fiatalon tojás alakú,
később szabályos kúp alakú koronát nevelő fa. Ágai spirá
lisan felfelé állva helyezkednek el. Lombja télen is vilá
goszöld. A fiatal növények, s az idősebb példányok uj haj
tásai fagyérzékenyek. A napos és félárnyékos helyeket sze
reti. Egyesével és csoportosan is ültethető. Az üde, gyen
gén savanyu talajokat kedveli. Ezt a változatot 1850-ben
Anthony Waterer irta le. Először Cupressus lawsoniana
erecta néven szerepelt, 1970-től Chamaecyparis lawsoniana
viridis a neve.
Chamaecyparis lawsoniana "Glauca" /Lawson/
Alakja, növekedése azonos az ősalakkal, de levelei kékesek.
Ágai kissé tömöttebbek, karcsúbbak. Edinburgban 1882-ben
Lawson szelektálta. Intenziven növekedik, télálló, a szá
razságot nehezen viseli. Magról is szaporitható, de az igy
kapott egyedek már nem olyan diszitőek.
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Chamaecyparis lawsoniana "Stewartii" /Р . Stewart/
Koronája kúp alakú, 10 méterig növő fa. A hajtásvégek fia
talon felállók, idősebb korban visszahajlanak. Lombja a
hajtásvégeken aranysárga, másutt sárgászöld. Télen az
egész növény sárgászöld. Teleinket jól .birja, csak a
későn érő fiatal hajtásrészek fagyérzékenyek. Szinhatásában felülmúl sok más fajtát. Egyesével vagy csoportosan
ültethető. Laza, üde, nedves talajt szeret. Napon, félárnyékban egyaránt jól érzi magát. D.Stewart és fia
Bournemouthban /Anglia/ 1900-ban szelektálta.
Chamaecyparis thyioides "Ericoides" /Bergéot/
Kerekded, inkább szabálytalan alakú, másfél méterig növő
bokor. Levelei tüszerüek, lágy tapintásúak, három örvösek,
6-7 mm hosszúak, alul a;párhuzamosan elhelyezkedő sztómák
két csikót adnak. Télen vörösbarnától a vöröses lila szinüig változik. Bergéot faiskolájában Le Mans-ban /Franciaország/ 1840-ben keletkezett.
Juniperus chinensis "Pfitzeriana" /Späth/
A legelterjedtebb borókáink egyike, de nem nevezhető
talajtakarónak, mert három méter magasra is megnő. Laza,
szabálytalan koronát képez. Oldalágai Ívesen elállnak,
alsóbbrendű elágazásai csüngök. Levelei gyengén szürkészöldek. Túlnyomórészt pikkely leveles, kisebb mértékben
tüleveleg . Csak porzós egyedei ismertek. Sok a szinmutációs
formája. Közepesen párás, csapadékos környezetben fejlődik
jól. Télálló. Szoliterként vagy csoportosan, rézsűk taka-
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rására kiválóan alkalmas. L.Späth 1899-ben szelektálta.
Juniperis chinensis "Keteleerii" /Keteleer/
Tíz méter magasságig növő, másfél méter átmérőjű oszlop
alakú fa. Ágai sűrűn nőnek, felfelé állók. Fiatalkori
levelei tüszerüek, ezüstösszürkék. Idősebb korban pikke
lyesek, zöldek. A fiatalkori levelek sokáig megmaradnak.
A termős példányokon sok szabálytalan kerek, 12-15 mm át
mérőjű, kékesfehér "deres" termés van, visszagörbült kocsánnyal. Nálunk kevésbé elterjedt. Napos, félárnyékos
helyet szeret. Üde, nedves talajt kiván. Keteleer 1910-ben
szelektálta.
Juniperus recurva "Nana" /Buch.-Ham./
1-2 m magasságig növő kerekded bokor. Hajtásvégei lefelé
görbültek, elágazóak. Levelei pikkelyesek, télen és nyáron
egyaránt üde zöldek. Félárnyékos, párás környezetet kedvel.
Laza szerkezetű nedves talajon nagyon szép formájú. Nálunk
szinte sehol sem található, talán azért, mert nehezen
szaporítható.
Juniperus scopulorum "Skyrocket" /Sarg./
Keskeny, oszlop alakú fajta, ágai kecsesek, mereven feleié
állnak.Lombja szürkészöld. A néhány méter magas növény
lombkoronája is legfeljebb 30-40 cm átmérőjű. Elsősorban
a kiskertek növénye. Télálló, a szárazságot is jól tűri.
Újabban nagyon kedvelt fajta.
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Thuja occidentalis "Elwangeriana Aurea" /L.Späth/
Széles кup alakú, 3-4 m-ге is megnövő növény. /1893.L.
Späth, Berlin/. Gyakran több csúcshajtást is fejleszt.
Fiatalkori levelei tüszerüek, az idősebb korúak pikkelye
sek. Mindkét levéltipus későbbi korban is jelen van. Las
sú növekedésű. Fiatal hajtásai aranysárgák. Télen vöröses
aranysárgák. Inkább szoliterként ültethető. Talajban nem
válogatós. A napos, félárnyékos helyeket egyaránt kedveli.
Fiatalkori tüleveles ágrészeiből szaporított egyedeit
Thuja occidentalis "Rheingold"-nak nevezik, mondván,hogy
tülevelő marad. Tapasztalatom szerint idősebb korban ki
fejlődnek a pikkelylevelei is.
Thuja o;c;cidentalis "Globosa" /R.Smith/
Alacsony, 1-1,5 m-ig növő, gömb alakú bokor. Lombja világos
zöld. Télen megbámul. Igénytelen fajta. Szoliterként, vagy
csoportosan ültethető. Kis területigényű.//Th.occ.globosa
R.Smith, 1874. ;

Th.occ.Tom Thum Wils, 1920/

Thuja occidentalis "Hoseri"
60-80 cm magasra növő bokor. Ágai kagylósán befelé hajla
nak. Üdezöld szinü, tömött koronáju, rendkivül lassan nö
vő /évi 1-2 cm/ fajta. Erkélyládák, sirok,sziklakertek
beültetésére egyaránt alkalmas. Télálló, igénytelen.
1927-ben szelektálták a korniki arborétumban.
Thuja occidentalis "Malonyana" /Ambrózy/
10-15 m magasra megnövő, rendkivül szép, szabályos oszlop
alakú fajta. Ágai kissé kagylósán állnak. Idősebb korban
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sem szélesebbek 1 m-nél, főleg az egy vezérhajtással ren
delkezők. Télen kissé megbámul. Szoliterként, sorban,
illetve csoportosan egyaránt szép. Környezetére nem túl
igényes, laza szerkezetű, üde talajokat kedveli. Gróf
Ambrózy Migazzi István szelektálta:. 1912-ban malonyai
kertjében /= Th.occ.var.Pyramidalis f. malonyana Schud/.
Thuja plicata "Aurea" /Hillier/
Koronája szabályos kúp alakú. Pikkelylevelei szélesek,
fényesek, sárga harántcsikosak, megdörzsölve kellemes
illatuak. Hűvös, nedves helyeken szebb. A fagyot jobban
tűri, mint a törzsalak, de lassabban is.; n ó . Szoliter
ként és csoportosan is ültethető. Nyirott sövénynek is
alkalmas. 10-15 m-re növő, 3-4 m átmérőjű fa. / =Th. plicata
var.aurea, Sénécl. J . Dali és Jacks;

Th.lobbii aurea Sénécl/.
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IV.
A z

eredmények

ismertetése

Az örökzöldek gyökereztetésével kapcsolatos vizsgálataimat
több éven át végeztem, azonban ebben a disszertációban csak
öt év anyagát dolgoztam fel. Mint már a korábbiakban emlitettem, hét faj tizennégy változatával végzett gyökereztetési kísérletből készített mintákat mennyiségi és minőségi
szempontok alapján vizsgáltam. Egy-egy változatból 300-500
dugványt készítettem. Ezeket kísérleti célra mindig januárfebruár hónapokban szedtem. Azért ebben az időpontban,
mert a viszonylagos nyugalmi állapotban lévő anyanövényekről
szedett ágrészeket üvegházban állandó hőmérsékleten sikerült
tartani.
A legjobb szaporító anyagot az anyatövek lombkoronájának
Déli - Dél-Keleti oldaláról gyűjtöttem, miután előzetesen
ezek bizonyultak a legjobbaknak. Mindig olyan hajtásokat
szedtem le, amelyek növekedése előző évben intenziv volt.
/5 . ábra/

5.ábra: Thuja occidentalis Wareana lutescens.
A fehérrel keretezett rész az ágszedé
sek helyét jelöli.
Erre azért volt szükség, mert a gyengébb minőségű ágakból
alaktalan, rossz minőségű egyedek fejlődtek, s tapasztala
tom szerint a gyökeresedési arány is rosszabb.
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A begyűjtött ágakból un.tépett dugványokat készítettem.
Ez azt jelenti, hogy az oldalágakat leszakítom a főágról,
majd a szakított rész hosszát kb. 0,5-1 cm-re rövidítem.
A dugvány lombozatát szintén megkurtitom, hogy a párolog
tató felületet a minimálisra csökkentsen. /6.ábra/

6 . ábra:. Juniperus scopulorum

Skyrocket el

ültetett dugványai.
Az igy előállított dugványokat homok-perlit 1:1 arányú
keverékéből készített 15 cm vastagságú közegbe ültettem,
5 cm sor és 1,5 cm tőtávolságra. A dugványozási közeg
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nedvességtartalma 30 %-os, a hőmérséklete 17 °C-os volt.
Ezeket az értékeket nagyon fontos konstansan tartani,mert
túl nedves közegben a frissen sebzett növényielőletek könynyen fertőződnek. Gombaölő szerekkel lehet ugyan feltőtleniteni, de ezek sokszor gátlólag hatnak a gyökeresedésre.
Tapasztalatom szerint a dugványozási közeg többszöri felhasználása csak úgy lehetséges, ha előzetesen többször át
mossuk és egy-két évig pihentetni, levegőzni hagyjuk.
Nagyon fontos a közeg szemcsenagysága is. Legtöbben, igy
magam is a 3-4 mm átmérőjű szemcsés perlitet illetve kavi
csot alkalmaztuk. Ennek legfőbb előnye, hogy levegős és a
felesleges vizet elvezeti.
Nagyon fontos - főleg az első nyolc héten - a levegő páratartalmának állandó szinten tartása, amely sohasem lehet
95-100 %-nál kevesebb. Ellenkező esetben a dugványok el
fonnyadnak, kiszáradnak. Ha ezt a páratartalmat sikerül
fenntartani, úgy nincs szükség a talaj öntözésére sem. A
páratartalom 100 %-on való tartása automatikus párásítóval
viszonylag könnyen megoldható. Természetesen erre a célra
legjobb esővizet, vagy desztillált vizet használni. A ve
zetékes vizekben lévő anyagok a gyökértelen növénykék szá
mára kedvezőtlenek lehetnek.
Nem elhanyagolható tényezp a levegő hőmérséklete sem.
Ennek 3-4 °C-al alacsonyabbnak kell lennie a talaj hőmér
sékleténél. Ez azért fontos, mert ilyen hőmérsékleten a
növények "takarékon" asszimilálnak.
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Az erős fény ebben az időszakban kifejezetten káros a
dugványoknak. Télen ez nem okoz különösebb gondot, de
nyári időszakban árnyékolással csökkenteni lehet. Igen
fontos az árnyékolás a nehezen gyökeresedő fajok esetéban, hiszen ezek a melegebb, naposabb időkben könnyen
kiszáradnak, mivel gyökérzetük még nem alakult ki.
A 3-4 cm mélyre ültetett dugványokat előzetesen genu
sonként csoportosítottam. Nem rendszertani megfontolás
ból tettem ezt, hanem a gyökeresedési intenzitásuk kü
lönbözősége miatt. Tapasztalataim szerint a Thujafélék
hamarabb kalluszosodtak és gyökeresedtek,

mint a

Charnaecyparis, illetve a Juniperus fajták. /7.ábra/

7.ábra: Juniperus, Thuja és Charnaecyparis
dugványok elültetve.
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Egyes vélemények szerint a keményebb fáju egyedek a fe
nyők között jobban gyökeresednek, mint a puhább fájuak.
Ez az állitás kevésbé elfogadható, mert éppen a Thuják
azok, s néhány Chamaecyparis - pl. Chamaecyparis lawsoniana Alumii - melyek viszonylagos puhaságuk ellenére a töb
bieknél intenzivebben kalluszosodnak, illetve gyökeresed
nek. Az viszont tény - saját tapasztalataim ezt igazol
ják - hogy a Chamaecyparisok gyökeresedéséhez 2-3 °C-al
alacsonyabb talaj, illetve levegő hőmérséklet a legjobb.
Számos szerző a dugvány készítéshez az egy-két éves haj
tásrészeket tartja kizárólagosan jónak, tekintettel arra,
hogy az idősebb hajtásokon a kéreg olyan vastag, hogy a
képződő uj gyökér azt nem képes áttörni. A Thuja occidentalis "Hoseri"-ből készített dugványaim között volt igen
sok 5-8 éves ág is,
1-2 évesek.

amelyek jobban gyökeresedtek, mint az

Természetesen ezeknél a folyamatoknál kallusz-

képződésről és nem elsősorban gyökeresedésről van szó.Ezt
azért is hangsúlyozni kell, mert a kalluszképződés nem
mindig jár együtt a gyökérképződéssel. Többen leirták,
de én is ezt tapasztaltam, hogy jónéhány faj csak kalluszt
képez, de gyökeret nem fejleszt. Chamaecyparis lawsoniana
Stewartii ilyen formában évekig is vegetál. Javasolják
ugyan a kallusz megsértését, indukálva ezzel újabb sejtosztódást, de nekem igy sem sikerült gyökeres növényekhez
jutnom. /8.ábra/.
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8.ábra: Kétéves kalluszos Chamaecyparis
lawsoniana Stewartii.
A gyökereztetés indukálására serkentő anyagokat /1E S, IVS,
alfanaftilecetsav/ nem alkalmaztam. Bizonyos esetekben
célszerű lett volna, mert a gyökeresedés rövidebb idő
alatt megtörténik és erőteljesebb, mint a kezeletleneknél. De

mint később bemutatom - azok a fajok, változa

tok, amelyek kezelés hatására jobban gyökeresednek, keze
letlenül is jól gyökeresednek. A vonatkozó irodalom a nem
gyökeresedő fajtákról nem tesz emlitést, de ezekről szóbe
li közlést sem hallottam.
Az elültetett dugványokból hetenként - a kalluszképződés
intenzitásának vizsgálatára - mintákat vettem. Az 198185 között végzett megfigyelések átlageredményeit a követ-
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kező táblázatban foglaltam össze.
Öt év kalluszképződés intenzitásának átlaga,hetenként
történt mintavétel alapján
I. táblázat
Mintavétel időpontja/hét
Vizsgált növények
I.
Chamaecyparis lawsoniana
Alumii

+

II.

III.

+

Chamaecyparis lawsoniana
Glauca

+

Chamaecyparis lawsoniana
Stewartii

+

+
+

+

Juniperus chinensis
pfitzeriana

+

+

+

Juniperus chinensis
Keteleerii

+

+

Juniperus recurva-nana

+
+

Juniperus scopulorum Skyrocket

+

Thuja occ.Elwangeriana
Aurea

+

+

Thuja occ. globosa

+

+

+

Thuja occ. Hoseri

+

Thuja bee. Malonyana

+

Thuja plicaca Aurea

V.

+

Chamaecyparis lawsoniana
Erecta Viridis

Ch.thyoides-ericoides

IV.

+

Fajtánként 10-10 dugvány értékelésére került sor.
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Az átfedések azt jelentik, hogy 10 dugványból még nem volt
mind kalluszos.
A kalluszképződés intenzitását tekintve első helyre a
Thuja occidentalis Malonyana került. Ez a csodálatos
formájú oszlop Thuja - mely újabban reneszánszát éli
hazánkban is, szűkén méretezett kiskertek diszitő fája
ként - már az első hét végén a sebfelületen finom, fehé
res kallusz réteget képez, mely a későbbiekben megbámul
A kallusz finoman körbefogja és befedi a középső farészt.
Igen jól kalluszosodik a Thuja occidentalis Elwangeriana
Aurea is.
A Chamaecyparisok közül a Ch. lawsoniana "Alumii" kalluszképződése indult meg a legintenzivebben. Valószinüleg
azért, mert ágai nagy tartalékokkal rendelkeznek. Kedve
ző körülmények között ez szinte 100 %-ban gyökeresedik.
A leggyengébben kalluszosodó fajta a Ouniperus recurvanana. Ennél különböző korú

1-2 éves, illetve 3-5 éves

dugványokkal is kísérleteztem. Az eredmény mindig ugyan
az volt. Nagyon lassan fejlesztett kalluszszövetet, gyö
keret sohasem. /9.ábra/
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9.ábra: Juniperus recurva-nana kalluszos
3 éves dugványa
Az előzőekben már volt szó arról, hogy a kalluszképződés
nem mindig jár együtt gyökérképződéssel. Éppen a Juniperus
recurva-nana esete is ezt példázza. Kallusz képződött, de
gyökér nem, semmit sem fejlődve igy évekig vegetál. Termé
szetesen a többi fajtánál sem jelenti a kallusz a gyökér
kialakulását. A járulékos gyökér képződésének elmaradá
sát többen a magasabb hőmérsékletű dugványozási közeg
hatására képződött vastag kallusz réteg kialakulásával
magyarázzák. Szerintük a másodlagosan képződött cambium
által létrehozott elsődleges gyökércsucsok nem képesek
áttörni a vastag kallusz réteget. Tapasztalatom alapján
az egymás mellett lévő Chamaecyparis változatok közül a
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a Ch.lawsoniana "Alumii" kalusz rétege a legvastagabb
Ennek ellenére jól gyökeresedik. Mig pl. a Ch. lawsoniana
glauca kalluszos egyedei közül a járulékos gyökérképző
dés 50 %-os, addig a Ch. lawsoniana Stewartii-nál már
csak 10 %.
A Juniperus genus fajtái, változatai is érdekes képet
mutatnak. Kiválóan kalluszosodik a Juniperus scopulorum
Skyrocket. A kiváló kalluszosodás nem jelenti a járulékos
gyökér azonnali megjelenését. Sőt, elég, ha kicsit ned
vesebb és melegebb a dugványozási közeg, a gyökérképző
dés máris leáll.
Természetesen ahhoz, hogy értékelhető legyen a gyökereztetés, minden külső paraméternek megfelelőnek kell lenni.
A kritikus időszak az első 4-5 hét. A gyökeresedés inten
zitása szintén változó, hasonlóan a kalluszképzés folyama
tához. Ezen idő alatt megmozgatni, kiszedni a dugványokat
nem szabad, mert a megbolygatott és visszarakott dugvány
károsodik és legtöbbször elpusztul. Ennek az az oka, hogy
a közeg a friss kalluszt, illetve fiatal gyökeret meg
sérti, igy az uj szövetképzés kiszárítja az amúgy is
"meggyötört" dugványt.
Általában a fentiekben leirt módon nevelt dugványokból
6-8 hónap elteltével lesznek gyökeres példányok. Ezután
történhet a kiértékelés, hogy mely fajok, változatok
milyen mértékben gyökeresedtek, illetve maradtak csak
kalluszosak.
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Az alábbi táblázatokban ezt kívánom bemutatni. A hiány
zó darabszám és százalék a közben elpusztult egyedek
számát jelenti. /II.-VlII.táblázat/
II.táblázat
Az 1981.év gyökereztetési kísérletének
értékelése
Vizsgált növények
Chamaecyparis
law.Alumii
Ch.law.erecta
viridis
Ch.law.glauca
Ch.law.Stewartii
Ch.thyoides
ericoides
Juniperus
chin.Keteleerii
Juniperus chin.
Pfitzeriana
Juniperus
recurva-nana
Juniperus scop.
Skyrocket
Th.occ.elw.
aurea
Th.occ.globosa
Th.occ.Hoseri
Th.occ.Malonyana
Th.plicata
variegata

Ültetett Kalluszosodott Gyökeresedett Gyökeresedett
db
db
db
0/
/ú

152

141

110

72,36

181
160

177
141

130
70

71,82
43,75

140

130

20

14,28

250

244

230

92,00

150

146

120

80,00

240

225

180

75,00

220

200

180

152

115

55,55

160

156

142

88,75

190

181

150

78,94

240
1 100

235
1 037

220
300

91,66
81,81

140

122

89

63,57

0,00
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III.táblázat
Az 1982. év gyökereztetési kísérletének
kiértékelése

Ültetett
db

Kalluszosodott
db

Ch.law.Alumii

160

150

130

81,25

Ch.law.erectaviridis

156

150

110

70,51

Ch.law.galuca

600

562

302

50,33

Ch.law.Stewartii

205

200

30

14,63

Ch.thyoides ericoides 610

600

550

90,16

Juniperus chin.
Keteleerii

180

173

130

72,22

Junip.chin.
Pfitzeriana

210

201

180

85,71

Junip.recurvanana

300

300

Junip.scop.
Skyrocket

150

147

110

73,33

Th.occ.elw.
aurea

654

642

470

,87,15

Th.occ.globosa

590

550

480

81,35

Th.occ.Hoseri

360

352

320

88,88

Th.occ.Malonyana

800

772

720

90,00

Th.plic.variegata

576

565

500

86,80

Vizsgált növények

Gyökeresedett Gyökeresedett
db
%

0,00
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IV.táblázat
Az 1983. év gyökeresedési kísérletének
értékelése
Vizsgált növények Ültetett
db

Kalluszosodott Gyökeresedett Gyökeresedett
db
db
%

Ch.law.Alumii

750

641

518

69,06

Ch.law.erecta
viridis

400

390

210

52,50

Ch.law.glauca

410

375

255

62,19

Ch.law.Stewartii

570

535

50

8,77

Ch.thyoides
ericoides

440

437

420

95,45

Juniperus chin.
Keteleerii

220

213

200

90,90

Juniperus chin.
Pfitzeriana

170

163

110

64,70

Juniperus
recurva-nana

558

500

Juniperus
Skyrocket

175

175

155

88,57

Th.occ.elw.
aurea

340

332

320

94,11

Th.occ.globosa

560

488

403

71,96

Th.occ.Hoseri

476

472

432

90,75

1 600

1 590

1 289

80,56

250

245

200

80,00

Th.occ.Malonyana
Th-plic.variegata

0,00
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V.táblázat
Az 1984.év gyökereztetési kísérletének

értékelése
Ültetett
db

Kalluszosodott
db

Ch.law.Alumii

630

340

500

79,36

Ch.law.erecta
viridis

420

400

240

57,14

Ch.law.glauca

380

365

180

47,36

Ch.law.Stewartii

520

497

45

8,65

Ch.thyoides
ericoides

320

311

280

87,50

Junip.chin.
Keteleerii

220

212

190

86,36

Junip.chin.
Pfitzeriana

180

166

105

58,33

Junip.recurvanana

300

280

Junip.scop.
Skyrocket

300

278

205

68,33

Th.occ.elw.aurea

240

236

220

91,66

Th.occ.globosa

280

265

200

71,42

Th.occ.Hoseri

320

314

300

93,75

Th.occ.Malonyana

720

700

630

87,50

Th.plicata
variegata

150

142

100

66,66

Vizsgált növények

Gyökeresedett
db

Gyökeresedett
%

0,00
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VI. táblázat
Az 1985.év gyökereztetési kísérletének
értékelése

Ültetett
db

Kalluszosodott
db

Ch.law.Alumii

500

436

380

76,00

Ch.law.erectaviridis

300

285

200

62,50

Ch.law.glauca

240

212

130

54,16

Ch.law.Stewartii

252

208

35

13,88

Ch.thyoides
ericoides

180

172

140

77,77

Junip.chin.
Keteleerii

245

223

172

70,20

Ounip.chin.
Pfitzeriana

225

198

150

66,66

Junip.recurvanana

240

200

Ounip.Ssop.
Skyrocket

320

295

200

62,50

Th.occ.elw.
aurea

246

233

200

81,30

Th.occ.globosa

320

297

205

64,06

Th.occ.Hoseri

360

343

300

33,33

1 200

1 100

830

69,16

276

258

193

69,92

Vizsgált növények

Th.occ.Malonyana
Th.plicata
variegata

Gyökeresedett Gyökeresedett
db
%

0,00
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Öt év /1981-85./ gyökereztetési kísérleteinek
értékelése

Ültetett Kalluszosodott
Vizsgált növények összesen
összesen
db
db

Gyökeresedett Gyökeresedett
összesen
összesen
db
%

Ch.law.Alumii

2 192

1 908

1 638

74,72

Ch.law.erecta
viridis

1 457

1 402

890

61,08

Ch.law.galuca

1 790

1 655

937

52,34

Ch.law.Stewartii

1 687

1 57o

180

10,66

Ch.thyoides
ericoides

1 800

1 764

1 620

90,00

Junip.chin.
Keteleerii

1 .015

967.

812

80,00

Junip.Chin.
Pfitzeriana

1025

953

Junip.recurvanana

1 618

1 480

Junip.scop.
Skyrocket

1 125

1 047

785

69,77

Th.occ.elw.aurea

1 640

1 599

1 452

88,53

Th.occ.globosa

1 940

1 781

1 438

74,12

Th.occ.Hoseri

1 756

1 716

1 572

89,52

Th.occ.Malonyana

5 420

5 199

4 369

80,60

Th.plicata
variegata

1 392

1 332

1 082

77,72

725

70,73
0,00
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VIII. táblázat
Az öt év gyökereztetési kísérleteinek %-os
értékelése alapján a következő sor
rendet lehet felállítani:

Vizsgált növények

Gyökeresedett %

Chamaecyparis thyoides ericoides

90,00

Thuja occidentalis Hoseri

89,52

Thuja occ. elwangeriana aurea

88,53

Thuja occ. Malonyana

80,60

Juniperus chinensis Keteleerii

80,00

Thuja plicata variegata

77,72

Chamaecyparis lawsoniana Alumii

74,72

Thuja occidentalis globiosa

74,12

Juniperus chinensis Pfitzeriana

70,73

Juniperus scopulorum Skyrocket

69,77

Chamaecyparis lawsiniana Erecta
viridis

61,08

Chamaecyparis lawsoniana galuca

52,34

Chamaecyparis lawsoniana Stewartii

10,66

Juniperus recurva-nana

0,00
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A

gyökeresedett
további

dugványok

kezelése

A meggyökeresedett dugványokat egyenként konténerbe ültet
tem. Talaját tőzeg, föveny, lombföld és porladó trágyás
föld egyenlő arányú keverékéből készítettem. Itt jegy
zem meg, hogy ajánlatos a tőzeg arányát növelni,mert a
Thuja,Chamaecyparis, valamint a Juniperus fajok inkább az
5,6-6,5 pH-ju talajokat kedvelik./10.ábra/

10. ábra: Chamaecyparis lawsoniana Alumii
kétéves,konténeres alakja
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A 10x10x11 cm nagyságú konténerekbe kiültetett növényeket
két évig is el lehet tartani, vagy egy év után a helyükre
ültetni. A konténeres növényeknek óriási előnye, hogy
könnyen szállíthatok, bárhol elhelyezhetők, bármikor kiültethetők. Nem beszélve a tápdus talajban tovább fejlődő
bolyhos gyökérzetről, amely kiültetés után robbanásszerű
en szétkuszik. A konténerben történő tovább nevelésnek
elsősorban azon fajoknál van jelentősége, amelyek nem
fejlesztenek dús járulékos gyökeret, hanem csak egyszálas,
hosszú gyökereket.
A nehezen gyökeresedő fajok gyökerei gyengébbek, mint
a jobban gyökeresedőké. Ezek életképessége gyengébb, to
vábbi fejlődése pedig lassúbb folyamat.
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A

gyökeresedés

anatómiai

értékelése

A gyökér anatómiája
A vizsgált növények száranatómiáját a Chamaecyparis 1 a w soniana glauca keresztmetszetén kivánom bemutatni. A faj
ténként

talált eltéréseket a szár keresztmetszetén, ká

vülről befelé haladva ismertetem.
A Cupressaceae családba tartozó fajok fiatal hajtásaiban
először kollaterális nyilt edénnyalábokat találunk, ame
lyek az egységes

cambium gyűrű kialakulása révén másod

lagos vastagodásra képesek. Jellemző anatómiai sajátsá
guk a kéreg differenciált felépítése. A fatest tracheidákból

s ritkán

faparenchymákból áll. A korai és

késői pásztára különülő évgyűrűket a központi bélszövet
ből radiálisán kifutó bélsugarak különböző szélességű
mezőkre osztják. A bélsugarak egy sejt szélesek. A cambiumon kivül a háncs nyalábok között a sejtek tangenciális
irányba megnyúltak.
A Chamaecyparis lawsoniana galuca szárkeresztmetszete:
Epidermisz: Egy sejt soros. A sejtek között stómák helyez
kednek el. A Chamaycyparis lawsoniana erecta-viridis
epidermiszének külső tangenciális fala erősen megvasta
godott.
Elsődleges kéreg: Több sejtsoros. Sejtjei vékonyfaluak,
tágüregüek. A jól gyökeresedő változatoknál hat-nyolc
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soros. A külső két sejtréteg chloroplasztiszokkal, mig a
belsők keményítő szemcsékkel telitettek.
Phellom: Ez a szövet béltartalom nélküli, tágüregü sej
tekből áll. Általában három rétegű. A legkülső sejtsor
tangeciálisan lapitott, téglalap alakú.
Phellogén: Egy

vagy két soros. A világos, barnás réteg

tangenciálisan megnyúlt sejtjei egy évig osztódóképesek.
A kalluszosodó egyedeknél működik intenzive.fi, amely
dugványozásnál a vastag phellodermában megmutatkozik,
pl.: Chamaecyparis lawsoniana Stewartii-nál.
Háncsszövet: Vastagsága váltakozó kialakulásu. Évgyürüszerü. A korai háncs rostasejtjeit tágüregü háncsparenchyma sejtek követik, nagy sejtmaggal. A késői
háncs tangenciálisan kissé lapitott sejtekből áll. A
háncsszövet cambium felé eső része, három-öt sorban,
hengerpalástszerüen övezi a cambiumot.
Cambium: A vizsgált fajoknál a legtöbb esetben egysoros
vékonyfalú, nagy sejtmaggal biró, tangenciálisan meg
nyúlt sejtekből áll. Azoknál a változatoknál, ahol
intenziv a gyökeresedés - Thuja occidentalis elwangeriana aurea, Thuja occidentalis malonyana - kettő, il
letve három rétegű is lehet. A rosszul gyökeresdőknél
- Juniperus recurva-nana, Ch.law.Stewartii - csak egy
sor vastag. Ezeknél a sejtmagok valamivel kisebbek,
sőt a cambium közötti bélsugár sejtek is kisebbek.
A fatest szerkezete: Az évgyűrűkben legtöbb esetben jól
elkülönül a korai, illetve a késői fa. Vannak esetek
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Junip.scop.Skyrocket, Ch.law.erecta viridis, Junip.
chin.pfitzeriana - ahol ez nem ilyen differenciált.
A korai fa tágüregü négy, illetve hatszögletű. Öt-tiz
sejtsor szélességű, mig a késői fa tangenciálisan lapitott téglalapalaku, vastagfalu sejtekből áll, amelyek
három-hat sorban helyezkednek el. A hypotonia általáno
san nem jellemző.
Bélsugár: A szár központi parenchymájából induló elsőd
leges bélsugár egy sejtsor széles. A központi bélszö
vetből radiálisán induló, illetve szétterülő bélsuga
rak a fatestet váltakozó szélességű mezőkre osztják.
Ezek a mezők négy-tiz sejtsor szélesek. A bélsugarak
az évgyűrű határoknál nem kettőződnek,hanem három-öt
sor tracheidával távolabb képződnek újabbak, a cam
bium sejtek ilyen irányú differenciálódása révén. A
cambiumot elérve, majd elhagyva a bélsugarak tangen
ciálisan nyúlnak meg. Ez a megnyúlás nem általános,
mert a Junip.scop. Skyrocket és Th.plic.variegata ese
tében változatlan marad. Jellemző bélyeg viszont az,
hogy a bélsugár sejtek rendkívül nagy sejtmagvuak.
Faparenchymát csupán a Ch.law.galuca esetében elszór
tan, igen gyéren lehet látni. /11-12. ábra/

11.ábra: Chamaecyparis lawsoniana galuca szárkereszt
metszet /30 x/
1.Epidermisz 2.Elsődleges kéreg 3.Phelloma
4.Periderma 5.Háncs 7.Késői fa.8.Korai fa
9.Bélsugár

—

ttíliUdf

12.ábra: Thuja occidentalis globosa ág radiális
hosszmetszet /90 x/
v.’.s
*
1.Epidermisz 2.Elsődleges kéreg 3.Pheliom
'
4.Paracambium 5.Phelloderma 6.Háncs 7.Rosta
sejtek 8.Háncs parenchyma 9.Cambium 10.Fatest
11.Tracheidák 12.Bélsugár
;

■

°

\
>•.
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Tekintettel arra, hogy a Cupressaceae családba tartozó
fajok szár szerkezete és a fatest anatómiája rendkívül
egyszerű, /csak néhány sejttipusból épül fel/ ezért
ezeket csak röviden ismertettem.
A gyökerek lehetséges kialakulásának helyei
Az előzőekben leirt anatómiai felépités alapján egyértel
műen megállapítható, hogy

csak három olyan sejttípus

van a farészben, ami másodlagos merisztémaként működhet.
Ilyen helyenként a cambium gyűrű, a másik a vékonyfalú,
tartalék-tápanyagokkal rendelkező bélsugárnak a cambiumhoz közelálló része. Előbb az általános anatómiai részben
már említettem,a bélsugársejtek itt nagyobb sejtmagvuak,
amelyek feltételezhetően intenzivebb osztódásra képesek.
A harmadik sejttípus a faparenchyma, de ez a vizsgált faj
táknál ritkán fordul elő. /13.ábra/

13.ábra: Ch.law.glauca szárkezeresztmetszet /280 x/
1.Cambium réteg 2 . Bélsugársejt 3.Faparenchyma
se jt.
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A kallusz képződése
A kallusz főleg parenchyma sejtekből álló védőszövet,
amely gyökér- és szárdugványok metszlapjának szélein,
vágási, tépési stb. felületeken keletkezik, azokból az
élősejtekbők, amelyek

a sérült felület roncsolt sejt

jeinek szomszédságában vannak. Ezek a sejtek a sérülés
után erősen megnagyobbodnak, feltételezhetően a tartalék
tápanyagszint megnövekedése következtében. Ezután osztódá
suk során kalluszt fejlesztenek. A kallusz hamarabb a dug
vány alsó részén keletkezik. A kallusz fejlődése elsősor
ban a gyökereztető közeg hőmérsékletétől és pH-értékétől
függ.
A kalluszképződésében véleményem szerint a bélsugár,
valamint az alsőrészeken a paracambium játszik szerepet-.
Ez aránylag rövid idő alatt kialakul. A kalluszképzés
természetesen függ az illető növényegyed tartalék-tápanyag szintjétől. Minél több a tartalék anyag, a kallusz.
annál gyorsabban képződik. A kalluszszövet szine eleinte
világos, majd a külső sejtsorok peroxidáz enzimek hatásá
ra fokozatosan megbámulnák és a berakódó suberintől párá
sodnak. A kallusz befedi az egész sebzett felületet, ez
azonban egyenetlen. A kalluszszövet egyes fajoknál évekig
is megmaradhat. Ha nagyon vastag, akkor a kialakuló gyökér_
kezdemények gyakran nem képesek áttörni.
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A kallusz vastagságát az 14.-15. ábra mutatja.

14.ábra:Th.plic.variegata kalluszának kialakulása Km./100x/
1.Keményítős raktározó parenchyma sejtek 2.Párásodé
sejtek.

15.ábra: Jun.ch.pfitzeriana kalluszos felület Km/100x/
Bélsugár sejtek kalluszképzése 1.Bélsugár 2.Kallusz

- 60 Differenciálódás
A kalluszszövetben a cambiumból kiindulva a sejtek meg
nyúlnak, egymás mellé rendeződnek /16.ábra/.

16.ábra:Th.plicata variegata cambiumának osztódása /100 x/
1.Keményítős parenchyma 2.Kezdetleges nyalábok
Ezek a sejtek nagy sejtmaggal rendelkeznek.

Szabályos el

rendeződésük és felépítésük a fiatal gyökércsucsokra emlé
keztetnek /17.-18.-19. ábra/.

17.ábra:Ch.law.Stewartii kalluszában rendeződő sejtek.Km./120х/
1.Parenchyma sejtek 2. Rendeződő sejtek
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18.ábra:Th.occ.globosa cambium sejtjeinek osztódása a kalluszszövetben. Hm/100x/ 1.Cambium 2.Parenchyma

19.ábra: Ch.law.Alumii elsődleges győkérképződményei Hm/120x/
l.Pleroma 2. Periblema 3.Dermatogén 4.Calyptrogén
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Gyökeresedés mértéke
Azok az örökzöld változatok, amelyeknek cambiuma, valamint
az elsődleges kérgükben a tartalék tápanyagok mennyisége
nagy, viszonylag gyorsan - három hét után - már gyökeresed
nek. Azok viszont, amelyek nagy kallusz bunkót fejlesztenek
gyengén gyökeresednek. Az is előfordulhat,. hogy gyökeret
alig, vagy egyáltalán nem képeznek. A nagy kallusz bunkó
fejlesztésében a szövettani vizsgálataim alapján feltéte
lezhetően a paracambium vesz részt.
Az alábbiakban a gyökeresedés alapján rangsoroltam a kísér
letben felhasznált változatokat /IX.táblázat/

Vizsgált növények
Th.occ.elw.aurea
Th.occ.Hoseri
Th.occ.Malonyana
Ch.thyoid.ericoides
Th.occ.plobosa
Th.plicata var.
Ch.law.Alumii
Ch.law.Erecta viridis
Ch.law.glauca
Junip.chin.pfitzeriana
Junip.chin.Keteleerii
Junip.scop.Skyrocket
Ch.law.Stewartii
Junip.recurva-nana

I.

Gyökeresedési idő /hónapokban
II. III. IV. V. VI. VII.

VIII.

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
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A meggyökeresedett növényeket/21.ábra/ lehet aztán konténe
rekbe ültetni azért, hogy ott tovább erősödve, néhány hónap
múltán a szabadföldi kiültetésre alkalmasak legyenek.

/

4.
1.
2
20.ábra:A gyökeresedés kezdete.
1.-2. Th.occ.globosa 3.Ch.law.erecta viridis
4. üun.scop.Skyrocket

. ■ i7S
•j * 7

21.ábra: Jól gyökeresedett, kiültetésre alkalmas egyedek.
l.Th.occ.elw.aur. 2.Th.occ.Hoseri 3.Ch.law.Alumii
4.Ch.law.erecta viridis 5.Junip.chin.pfitzeriana

, r-
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V .
Összefoglalás

1./ A Cupressaceae családba tartozó fajokról szakított
dugvánnyal történő szaporításkor - a dugvány gyűjté
si ideje november-január hónapokban a legjobb.
2./ Hormonkezelés nélküli dugványozáshoz a 3 mm szemcseméretű kertész perlit és 1 mm nagyságú mosott folymi homok 1:1 arányú keveréke a legalkalmasabb. Amely
nek hőmérséklete 12-14°C, nedvességtartalma 40 %.
A levegő hőmérséklete 14-17 °C, relativ páratartalma
100 %-os. A dugványok alacsony fényintenzitást igé
nyelnek.
3./ A járulékos gyökérképződés anatómiai feltételei kö
zül a cambiumon kivül a bélsugár és faparenchyma
sejtek mennyisége az alapvető. Elsősorban ezek azok
az elemek, amelyekből a gyökérképződés megindulhat.
4./ A gyökeresedés eltérő intenzitása a fajták, illetve
változatok eltérő anatómiai felépitésére vezethető
vissza .
5./ A vizsgált változatok közül a legjobban gyökér esedő
genusz a Thuja-, majd a Chamaecyparis-, illetve a
Juniperus-félék.
A disszertációban szereplő változatok morphológiai és ana
tómiai vizsgálatával a gyakorlati kertészet számára kivántam segitséget nyújtani.
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