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PROGRAM

Plenáris ülés

Augusztus 26. csütörtök 1 0 ^  - 10^^ h-ig Buzágh Aladár előadó

Gulyás 5ánáor.* Elnöki megnyitó 

Gywy'án /srván.' Házigazda köszöntője 

Gulyás /srván. A .JFiatal Anatómus" díj átadása 

A kitüntetett előadása

- 1 1 ^  h-lg szünet

Előadóülések

Augusztus 26. csütörtök í  - 13°0 h-ig Buzágh Aladár előadó 

Üléselnök: Gulyás 5ánáor

Az előadások időtartama 15 perc és 5 perc hozzászólás, vita

1. Gyufán ísrván;
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Növényszervezettani Tanszéke

2. 5árMny 5ánáor -¡Sáotányná áóss írén]- Liszt Á̂ a/olin.'
Az államilag minősített, új alkaloid mákfajta („Gödi-N"; 1992) alaki, fejlő- 
désszővettani és alkaloidtartalmi jellegzetessége

3. Dános Bála -  Gyur/án /stván -  László Afi^ós;
Növényi színezékek biogenezise és kémiája; hisztológiai és citológiai lokali
zációjuk

4. Barnabás Beáta -  Aovács Géza -  Beáő Zoltán;
Biotechnológiai módszerek a búzanemesítésben

5. Szu/Mná Lacza Juiia.'
Tartaléktápanyag-raktározás néhány növényfaj reproduktív szerveiben

P7/. Aíagyűr ^



6. rt/w íJi Tdsz/ő.'
A virágzatok terminológiájának elavult fogalmai 

13°° - 14°° h-lg ebédszünet

Augusztus 26. csütörtök 14°° - 16°° h-ig Buzágh Aladár előadó 

Üléselnökök: Oytoydn Asrvdn és Orosz Kovács Zsuzsanna 

Az előadások időtartama 10 perc és 5 perc hozzászólás, vita

7. Friáva/sz%y íóráná.'
Kvalitatív és kvantitatív változások a sejtfalban a differenciálódás folyamán

8. Gracza Péter -  A^ayen, A. Dói;
Súlyzó alakú sztómatípus szövetfejlődési viszonyai

9. .S'zaMcs ¿va -  Bamaóas Beáta.*
Az osztódási szimmetria és az in vitro pollenembriogenezis kapcsolata

10. Kórsai /MíÁrő -  Beáő Zoúdn;
Környezeti tényezők hatása a haploid növényindukcióra búzában

11. Nyakas zlntőnia.*
Tapasztalatok a képi adatbázis növényanatómiai felhasználásáról

12. Oracza Péter -  Friáva/sz^y íőráná;
A rhizóma-szerkezet néhány szövettani kérdése

13. AfiúaiiÁ: Erzsőóct -  Aöi/ösi /srvan.'
Föld alatti tengelyszervek szöveti sajátosságai

14. burányi Dezső.*
Fenő- és genotípusos virágbélyegek a Prunoideae alcsalád néhány nemzetsé
gének több taxonja körében

16°° - 16*^ h-lg szünet

Augusztus 26. csütörtök 16*^ - 18^° h-ig Buzágh Aladár előadó 

Üléselnökök: Raóos Károiy és Nyakas zlntőnia 

Az előadások időtartama 10 perc és 5 perc hozzászólás, vita

4 Kf/íA -Sy/n/Ms/MfH o /  7/tzrtgűrtar: P/anf zlrtűforny



15. SzőZ/ősi 7swda.*
Gyökér- és hajtásdugványok felhasználhatósága zárva- és nyitvatermők ve- 
gatatív szaporításában

16. Baóos áfdroZy;
Oíea europaea és Oica europaea ssp. africana fatestének összehasonlító 
xylotómiája

Í7. Főayeiaő Aídrfa -  Fe/Aősné Fdczi Erz.yőóe?.'
A Hedera helix L. fiataíkori és aduit szárának, vaíamint terméskocsányának 
szövettani vizsgálata

18. Vagy Ezzséóet -  M'úaM: Fzzsdder
Dekapitált, dikvát rezisztens Conyza canadensis növények morfológiai és 
anatómiai vizsgálata

19. Femdayi Aídn'a ía /z a  -  Fe/úösaé Fdczi Frzs'őóer 
Az Eranthis hyemalis (L.) Salisb. szövettani vizsgálata

20. áfovdcs 7. zlm/a.'
A Festuca pratensis Huds. és rokonsági körének morfo-anatómaiai és öko
lógiai differenciálódása

21. FeMősné Fdczi F/z^éóet.*
Fenyőfajok különböző korú tűleveleinek szövettani vizsgálata

22. Azísrő/ Zo/tda -  /w e  áforaé/.*

Megagametofiton sejtek és embriózsák izolálása

23. Abvdcs Gáza -  FaznaMs Feata.
Antimitotikus drogok hatása a gabonafélék in vitro gametogenezisére

20 órai kezdéssel KÖZÖS VACSORA 
(a vacsorára Jelentkezett tagok részvételével)

Poszter bemutató

Augusztus 27. péntek 8 ^  - 9 ^ ' h-ig a Buzágh Aladár előadóban és a Növény- 
szervezettani Tanszék folyosóin.

Levezető elnök: Cyar/dn /srvda

P7/. Magyar 3



1. Bóráid/ ^daiia -  Dardá Jadit.*
Exostema (Rubiaceae) fajok epidermiszének jellemzése

2. Orosz Kovács Zsuzsanna.*
Az intrafioráiis nektárium feiszíne a Rosaceae családban

3. ídszid Afildds - No//dsy Ferenc -  Krerovics Já/ia -  Dános Bd/a -  
-  SzdAán Oyu/a -  Liszt Kata/in -  7dtá Zo/fdn -  Gyar/án /stván.' 
Bioiógiaiiag aktív szekunder metabolitok termelése nagyléptékű növényi 
sejttenyésztéssel

4. Parya Szt/árd -  Preininyer ¿va -  Korányi Pá/ -  Gya/yán /stván.* 
Mesterséges szimbiózisok létrehozása magasabbrendű növények és nitro
génkötő baktériumok között in vitro feltételek mellett

5. /w e  Komdi -  Kristd/ Zoitán;
Torenia foumieri gametofiton fejlődése

6. Boynár Katalin -  Boráig /laiia -  Orosz Kovács Zsuzsanna.
Pachyanthus (Melastromataceae) fajok levélepidermisze

7. Dános Bd/a -  AíándoAi 7adá - Kőrfnendi Cecdia - Kemdczi Zsuzsa.* 
Glycirrhiza glabra és Glycirrhiza echinata leveleinek kiválasztórendszerei 
és tartalmi anyagai

8. Krizsaind Memirow Baróara.*
A paradicsombogyó reológiai tulajdonságai

9. Bd<ta Káro/y -  kásás Gizei/a - daáacs B̂ zsdóet.*
A spóramintázat mint differenciális bélyeg SEM vizsgálata a Russula nem
zetség Integrae, Integrinae és Olivaceinae szekciójában

10. EXdsnd Kretovics Já/ia -  BAds Afiáá/y -  Szi/áyyi Larissza.*
Különböző Amsonia tabemaemontana sejtvonalak elektronmikroszkópos 
vizsgálata és hatóanyagtartalma

11. 7Ymár Orsolya -  /mre Komd/ -  Kristd/ Zo/tán;
Torenia foumieri megporzási mechanizmusának kísérletes vizsgálata

12. Pa/otás Kata/in -  Fodor Lívia -  Bnre Komd/ -  Knsrd/ Zo/tán;
Páfrányok ivaros folyamatainak kísérletes vizsgálata

<5 MWt o /  fAő P/an? ylaaforay



13. Ái'rdíy /srvdn -  FőÁ í̂ Afáro/y -  Bra/el: ZoMn;
Aszkospórák falának kialakulása a Pachyphloeus nemzetségben

14. Bru;e% Zo/rda - Á7rd/y /srvda.*
Elaphomyces fajok spóraomamentikája

15. BrareÁ: Zo/tda -  Á7rd/y /stvda - Afa/Zer Ferenc.*
Föld alatti gombák ektomikorrhizáinak morfológiája

16. Afüi/er Ferenc - BrareÁ; Zo/tda -  A3rd/y /srvda.*
Morfometriai vizsgálatok az endomikorrhizáltság mértékére egy bugaci 
gyeptársulás növényeiben

17. B<%a áfara/ia -  Oro^z Á'ovacj Ẑ MZMaaa.*
A .^Besztercei" szilvák intraflorális nektáriumának struktúrája

Előadóülések folytatása

Augusztus 27. péntek 9 ^  - 11^^ h-ig Buzágh Aladár előadó 

Üléselnökök: EndvaTKzAy íő rdad  és 7?vu

Az előadások időtartama 15 perc és 5 perc hozzászólás, vita

24. Di'&MZ
Összefüggés a virágzat felépítése és a terméskötődés között a körténél

25. Cnl/a# Eereacad -  Cracza Péter
A meggycsontár képződésének anatómiai viszonyai

26. Lda#aé Afo/adr Aídafa -  SafUa Jdao^.'
Fertilis búza x árpa amphidiploidok előállítása

27. Aferasz?e.y zíroa -  ^e/ewca Caóne//a -  Bdcsy Eraö -  Beúér Afa^da -  
-  Bodor Péter -  PaM /yfvaa.'
A titán lokalizációja Titavittal kezelt növényekben

28. 5zaód 7s?ván.'
A morfológia szerepe a növényi növekedésanalízisben

29. áforóa/y EaMse -  He Gaaa# 7. -  BaraaMy Bedra.'
Haploid sejtkultúrák előállítása különböző búzafajtákból

Mi/. Magyar A^ővdnyarMfdrni'at 7



30. Locswdndi Csai?a -  Piíyas' Cize/ia.'
Hogyan őrizhetők meg természetes állapotukban a gombatermőtestek?

- ^ 3 S  ^-íg $,unet

Augusztus 27. péntek 1 1 ^ -  13°^ h-ig Buzágh Aladár előadó 

Üléselnökök: Sza/%dnd Lacza Jáiia és Pnszter Szam od 

Az előadások időtartama 10 perc és 5 perc hozzászólás, vita

31. Bo/nzy Gd&or -  Pimdczi 7we -  Csi/iag y4atai.*
Cortinarius fajok spóramorfológiai vizsgálata és taxonómiai vonatkozása

32. Jdfnáorn^ Peaczár Frzsdóet -  Csi/ia^ Fereacad -  Cracza Pdter.'
A Polypodium punctatum „Grandiceps" in vitro nemzedékváltakozása és 
generációja

33. Facsar Cdza -  Le/7er Jdagy;
A hazai Rosa fajok mirigyemergenciáinak megoszlása és illatanyagai mint 
differenciális bélyegek

34. Caiyds 7?va -  Ca/yds 5dador;
Heterostyliás virágaink florális nektáriumai

35. Liszt Fataiia -  Ldszid AfiÁdds -  Ddaos Pd/a -  Fo/idsy Ferenc.* 
Morfonegezis kétszikűek fermentációs sejtkultúráiban

Zárszó

<9 P7/rA o /  fÂ  /füngartűn P/űttf ylnafofHy



ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ! 
AZ ELHANGZÁS SORRENDJÉBEN





Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Növényszervezettani Tanszéke

GYURJÁN 1.

EL71E Aöv^nyszervezenaní 71o/!^Á:
7088 BMífapc^

A Növényszervezettani Tanszék életében fontos esemény a IV. Magyar Anató
miai Szimpózium megrendezése. Ez az esemény az, amikor a Tanszéknek először 
van lehetősége bemutatkozni, hol működik, hogyan oktat és kutat, milyen az inf
rastruktúrája. A bemutatkozás teljes spektrumára azonban csupán az 1994-ben 
megrendezésre kerülő Anatómus nap keretében lesz lehetőség.

A Növényszervezettani Tanszék mai helyzetének, eredményeinek megítélé
séhez vissza kel! nyúlni 1985-ig. Ebben az évben több olyan esemény történt, 
ami meghatározta a Tanszék mai struktúrájának kialakulását, valamint szerepét 
az oktatásban és kutatásban.

Ezek a főbb események:
1. új tanszékvezető kinevezése;
2. fiatal oktatók és kutatók kinevezése, véglegesítése;
3. Alsógödi Növényi Szövetfejlődéstani Laboratóriumnak Tanszékhez való 

csatolása;
4. MTA támogatott kutatóhely létrehozása;
5. Elektronmikroszkópos Laboratóriumnak Gödi Biológiai Állomásról Buda

pestre való átköltöztetése.
Már 1985-ben nyilvánvaló volt, hogy a Múzeum krt. 4/a alatti Tanszék 

alapterülete, infrastruktúrája nem alkalmas nagyobb létszámú hallgató oktatásá
ra és teljesen alkalmatlan modern kutatómunka végzésére. A Kar akkori vezető
sége támogatásával kerültünk 1989-ben a Puskin u. 11-13. sz. alatti „F" épület
be, amely minden szempontból megfelel céljainknak. Megfelelő oktatási helyisé
gekkel rendelkezünk és modern, jól felszerelt laboratóriumokat hoztunk létre. Ez 
utóbbiak pénzügyi kereteit OMFB, OTKA, FEFA pályázatok elnyerése tette le
hetővé. Műszer-beruházásaink elérik a 100 millió Ft-ot.

Oktatási feladatunk kettős: biológus és gyógyszerész hallgatók képzése. A 
növényszervezettan, gyógyszerészi növénytan, sejtbiológia hagyományos tárgyak 
mellé a mikológia és a növényi biotechnológia tárgyak csatlakoztak. Ez a kutatá
si témák spektrumában is megmutatkozik.

A Tanszék nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy oktatási és ku
tatási programjaihoz a szükséges pénzügyi alapokat megszerezze. Ez ideig erőfe
szítéseink többé-kevésbé sikeresek voltak.

P77. Magyar Növ^/tyaoafdwtat 77



Department of P!ant Anatomy,
Eötvös Loránd University

I. GYURJÁN

Eötvös Lordod í/nfver^'ry, Dípamnenf o /  P/ant ^l^oro/ny
/7-70d8 Budapest

The IV. Hungarian Anatomical Symposium is a great event in the iife of Depart
ment of Piant Anatomy. It gives possibitity to our Department to introduce it
self: where it exists, how the research and education are going on and what the 
infrastructure is like. The whoie spectrum of introduction will be held only on 
Anatomist Day in 1994.

To judge the present situation and results of Department of Plant Anatomy 
it needs to go back to 1985. That year many things happened which determined 
present structure of Department and its role in research and education.

These are the followings:
1. Appointment of new Head of Department;

2. Appointment and tenure of young lecturers and researchers;

3. Annexation of Plant Tissue Culture Laboratory of Alsógöd to our Depart
ment;

4. Establishment of academic research group at the Department;

5. Placing of the Electron Microscope Laboratory from Biology Station of 
Göd to Budapest.
It already seemed in 1985 that the area and infrastructure of the Depart

ment in the original building at Múzeum krt. 4/a was not suitable for education 
of a great number of students and for modern researches. In 1989 we moved to 
"F" building (Puskin u. 11-13.) with backing of the leadership of the faculty of 
that time. This place is suitable for all purpuses. We established good educatio
nal roomes and modern, well-equipped laboratories. These latters could be es
tablished by supports of several grants (OMFB, OTKA, FEFA). Equipment in
vestments achieve 100 million HUF.

At the Department biologist and pharmasist students are educated. The tra
ditional subjects are: plant anatomy, pharmaceutical botany and cell biology and 
the new ones are mycology and plant biotechnology. This seems in the spectrum 
of research projects too.

The Department makes strenuous efforts to obtain the required financial 
supports. Up to now our efforts have been more or less succesful.

72 MTYfA o /  Tfungűnűn 7%3/if y4nűforz:y



T7/. A íagyar 7 ^

Az áüamitag minősített, új aikaioid mákfajta 
(„Gödi-N"; 1992) aiaki, fejiődésszővettani 

és aikaioidtartaimi jeiiegzetessége

SÁRKÁNY S., ¡SÁRKÁNYNÉ KISS t . [ , L!SZT K.

EL71E Vővenys-zervczcnart;
70dd ŐM<7apesr

A „Gödi-N" étkezési mákfajta, közepesen hosszú tenyészidejű, egyéves, hideg
tűrő, peronoszpórára fogékony. Vegetatív hajtásrendszere fiataion tőrózsás, ké
sőbb hosszúszártagú; hajtástengeiye hamvaszötd, szilárd, a legalsó szártagok 
többnyire „fásodnak", vastagságuk 10-20 mm; növénymagasság környezettől 
függően 100-140-160 cm. Sziklevelei zöldek, hideg hatására antociánszerű színe
ződést kapnak. A tőrózsában álló fiatal lomblevelek sárgás zöldek, később a szár
levelek sötétzöldek. Egy-egy növényen 14-18, felfelé csökkenő méretű lomblevél 
fejlődik; hosszúságuk 20-35 cm, szélességük 8-12 cm lehet.

Reproduktív szervei közül a bimbóknak a hajnali virágnyíláskor lehulló két 
zöld csészelevele alsó harmadán „antociános"; a több napig megmaradó két-két, 
keresztben álló, fehér színű alapon erősebben lilafoltos sziromlevél közül az alsó 
kettő nagyobb, mint a felső kettő, alakjuk szélesen kerülékes. A porzótájban, 
családra jellemzően, sok porzó csavarmenetben helyezkedik el. Termője változó 
számú (többnyire 14-18) termőlevélből alakul, együregű és annyi rekeszű, ahány 
sugárból áll a tányérszerűen, olykor csészeszerüen felhajló, ülő bibekorong. Érett 
(oÁgermáye zárva marad.

Optimális körülmények között a rekeszfalakon sűrűn elhelyezkedő, kezdet
ben fehér magkezdeményekből, a csíra- és a magfejlődés utolsó szakaszában és 
beérett állapotban is világosabb, vagy sötétebb „kék színű" magvak alakulnak, a 
fajra jellemzően igen nagy méretű epidermisz-sejtekkel. A kékes magszínre nézve 
annyit, hogy a két integumentumból differenciálódó ötsejtrétegű /nugAd/ szube- 
pidermális sejtsorában, az új fajtára is jellemzően oxálsavas mészkristályok hal
mozódhatnak fel. a legbelső (magfehérje-szövette! szomszédos) sejtrétegben pe
dig „aranysárga színanyag" pigment képződik. Végül is ennek a két sajátos jelle
gű maghéj-rétegnek optikai eredményezi a magvak kékes színét.

Béltartalom tekintetében az érett, száraz termésfalból készített, porított 
tok-minták nagyszámú alkaloidja (a morfin és számos társalkaloid) közül az új 
mákfajtánkban, több éves nemesítés eredményeként, a főalkaloid után a na;%o- 
nn tartalom szerepelt kiemelkedő értékkel, 1.5-2,0 ezrelékkel.

t. Minősítő okiévá) (1992) Mezőgazdasági Minősítő Intézet
2. Mák-kutatási Zárójeientések (1978-1987) ELTE Növányszervezettani Tanszék
3. Mákfajta-kísérletek eredményei (1988-1991) Mezőgazdasági Minősítő Intézet



Characteristic features in morphology, histogenetics and 
aikaioid content of a state admitted, new poppy strain 

("GÖDÍ-N"; 1992)

S. SÁRKÁNY, ] I. SÁRKÁNY-KISS [ , K. LISZT

Főrvős Lóránt ¿/r¡ (verify, De/?anmcr]; o /  P/artt /Irta/omy 
7/-70<$<$ BM¿/apesf

"GÖDI-N" is a coid resistant, annual edibie variety of Papaver somniferum L. 
with a middle-long breeding season and it is receptive ro peronospora. In the 
initial stage is has a basal rosette, iater on the stem elongates and usually gets a 
woody appearance with a diameter of 10-20 mm and height of 100-160 cm. 
Cotyledons are green but this may change into an anthocyanin like color in the 
cold. The individuals have 14-18 assimilatory leaves which are 20-35 cm long 
and 8-12 cm wide. The young leaves in the basal rosette are yellowish-green, but 
leaves on the stem are dark green.

Flower buds, opening early dawn, have two green sepals, purple at the base. 
The four, broadly elliptic white petals -  living longer, for some days -  are 
crossed. They have a strong lilac spot at their base and the outer pair of petals 
is something bigger than the inner ones. Stamens are attached in a helix, as usu
al in this family. Paracarpous ovary consists of 14-18 carpels. The number of 
septa and stigmalobes are the same, the latters forming a disc of a cuplike or 
platelike appearance.

The capsule does not open. Young ovules, sitting on the septa, are white. 
Seeds are covered with a lighter or darker blue testa. The seed coat (testa and 
tegmen) has five layers with unusual giant cells in the outer epidermis. The op
tical effect of the superimposed subepidermal layer, containing calcium oxalate 
crystals and the inner epidermis with yellow-gold pigment content is responsible 
for the characteristic blue colour of the seeds. As a result of our several years 
long improvement we got a new variety with narcotine as a main alkaloid com
ponent, its content being about 1,5-2,0 per mille in the pulverized dried 
capsules.

1. Qualifying Diploma (1992). Agricultura) Qualifying institute (in Hungarian)
2. Annual Final Reports of poppy reserch (t 978-87), Eötvös Loránd Univ. Dep. of Plant Anat. (in 

Hungarian)
3. Results of poppy class-experiment (1988-91), Agricultural Qualifying Institute (in Hungarian)
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Növényi színezékek biogenezise és kémiája; 
hiszíoiógiai és citológiai iokaiizációjuk

DÁNOS B., GYURJÁN L, LÁSZLÓ M.

EZ-71E Nov^ny^zcrvczetrartí 
70dg Butfopgyf

Növények generális anyagcseretermékei a színezőanyagok. Általános előfor
dulásnak a klorofillok, karotinoidok, valamint a flavonoidok és antociánok. Spe
ciálisak a betalainok, kinon- és piran-alapvázúak. Utóbbiak a legváltozatosabb 
anyagcsereutak révén, számos -  rokonságban sem álló -  növénycsalád fajaiban 
képződnek és halmozódnak fel.*^

A színezékek egy része biokémiai aktivitással bír, gyógyászati értékük is je
lentős. Többségük ősidők óta ismert -  többször elfelejtett, majd újra felfedezett 
és hasznosításra kerülő ipari- és élelmiszer színanyag. Feltűnő, hogy kémiai, fizi
kai, technológiai karakterűk nagyobb részt ismert -  a citológiai-hisztológiai 
rendszerekben elfoglalt helyükről, a kiválasztásukról és a felhalmozódás miként
jéről azonban nincsenek autentikus és egyértelmű irodalmi ismeretek.

Az előadásban ezen növényi színanyagokat értékeljük, a Phytolacca ameri
cana, Rubia tinctorum és Alkanna tinctoria, valamint az Isatis tinctoria példáin 
pedig a velük elért eredményekről számolunk be .^ '^

A szóbanlévő kutatásokat OTKA és OMFB pályázati témák keretében vé
gezzük.

t. Czygan, F. Ch. (Ed.): Pigments in Plants G. Fischer, V., Stuttgart -  New-York, [980.
2. Hegnauer, R.: Chemotaxonomie dér Pflanzen, Bd. VE, VH.. VIH., DL Birkhauser V., Base) -  

Stuttgart. [973, 1986-89-90.
3. Dános B.. Gyurján I., Lász!6, M.: Növényi színanyagok biotógiája és kémiája; szerepük a gyó

gyászatban és az iparban 8. Magyar Gyógynövény Konferencia etóadásainak összefoglalója, 
Székesfehérvár. t992. szept. 30. - okt. 2. -  tn Gyógyszerészet különszám, 23, E-49, 1992.

4. Liszt K., Ekés M., Ekésné Kretovics J., László M.. Dános B.: Sejtdifferenciálódás gyógynövé
nyek in vitro kultúráiban 8. Magyar Gyógynövény Konferencia előadásainak összefoglalója, 
Székesfehérvár, 1992. szept. 30. -  okt. 2. -  !n Gyógyszerészet különszám, 40, P-31, 1992.

5. László M., Kretovics J., Dános B., Szókán Gy., Liszt K., Hollósy F., Tóth Z., Gyurján L: The 
Production of Secondary Metabolities by Plánt Cells of Rubia tinctorum Cultivated in Bioreac- 
tors. Abstracts of Short Lectures and Poster Presentation in 40th Annual Congress on Medici
na] Plánt Research, Trieste, september 1-5, 1992; 39, P-27, 1992.
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Biogenese and chemistry of piant colours; 
locality in tissue and cells

B. DÁNOS, !. GYURJÁN, M. LÁSZLÓ

Eöfvő^ L óránt f/rtíver^ry, Dcparf^cdf o /  R/anf y4naío/ny
7/-70M

Plant colours as secondary metaboütes of plant have high biological activity. 
Most of them are weH known dyes for a long time. Other hand these coiourity 
compounds are widely used phytotherapeutic drogs.' ̂

Their chemical, phisical, technological characteristics are mostly known but 
their place in citological-histological systems, the manner of secretion and 
accumulation is not.

Our aim is understunding the biochemistry and induction of colour forming 
not only in intact plants but in cell- and callus cultures as well. We investigated 
the following plants: Rubia tinctorum, Phytolacca americana, Alkanna tinctoria 
and Isatis tinctoria.

These researches are carried on by supports of some grants (OMFB. OTKA).

). Czygan, F. Ch. (Ed ): Pigments in Plants F. Fischer, V., Stuttgart -  New York, 1980.
2. Hegnauer, R.: Chemotaxonomie dér Pftanzen, Bd. V!., VU., VUL, IX. Birkhauser V., Basel -  

Stuttgart, 1973. 1986-89-90.
3. Liszt, K., Ekés, M., Ekés-Kretovics, J., László, M., Dános, B.. Cytodifferentiation in the in vitro 

Cultures of Medicinal Plants Abstracts of 8. National Conference on Medicinal Plants, Székes- 
fehérvár, 30. September - 2. October, 1992; In Gyógyszerészet, 82, P-31, 1992.

4. Dános, B., Gyurján, L, László, M.: Biology and Chemistry of Plant Dyes and their Rotle in The
rapy and Industry Abstracts of 8. National Conference on Medicinal Plants, Székesfehérvár, 
30. September - 2. October, 1992; In Gyógyszerészet, 23 + 65, E-L 49, 1992.

5. László, M., Kretovics, L, Dános, B., Szókán, Gy., Liszt, K.. Hollósy, F., Tóth, Z., Gyurján, 1.: 
The Production of Secondary Metabolities by Plant Cells of Rubia tinctorum Cultivated in Bio
reactors Abstracts of Short Lectures and Poster Presentations -  the Society for Medicinal 
Plant Research, Trieste, September 1-3, 1992; 39, P-27, 1992.
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Biotechnológiai módszerek a búzanemesítésben

BARNABÁS B., KOVÁCS G., BEDÖ Z.

A/7)4 Me2%űa&M<í#í áfMrarőmrázete 
2462 Afűrtonvd^dr

Korunk intenzíven változó igényei a nemesítés foiyamatának feigyorsítását elő- 
segítő módszerek integránsát teszik szükségessé. A klasszikus keresztezéses ne
mesítés mellett ezért a nemesítők folyamatosan adaptálják az új technológiákat 
a fajtaelőállítás során. Az utóbbi években született növénybiológiai eljárások 
egyre nagyobb mértékben alkalmazhatók a mindennapi növénynemesítésben.

Az antérakultúra sikeres felhasználása mellett már újabb lehetőségek is az 
alkalmazhatóság küszöbén állnak. A haploid technikák továbbfejlesztéseként ki
dolgozásra kerültek a haploid protoplaszt-sejt-növény rendszerek, melyek egy
szerre alkalmasak a sejtszintű szelekcióra és genetikai transzformációra. Az an- 
timitotikus drogok felhasználásával kifejlesztett közvetlen dihaploid előállítási 
módszer segítségével a fertilis zöld növény-regeneráció gyakorisága lényegesen 
növelhető. Rekalcitráns genotípusok esetében, melyek adrogén kapacitása ele
nyésző, tartósított kukorica pollennel történő megporzás után megfelelő szám
ban állíthatók elő haploidok, illetve dihaploidok anélkül, hogy a két faj virágzá
sának szinkronizálását költséges fitotroni vagy üvegházi felneveléssel kellene biz
tosítani. A gametofitonok in vitro érlelése kalászka-kultúrákban, vagy izolált 
mikrospóra-kultúrákban szintén új lehetőségeket biztosít a szelekciós nemesítés 
számára a gametofitikus szelekció kiaknázásával.

Mi/. Magyar Mwdnyanűfdfní'tH /7



Biotechno!ogy in wheat breeding

B. BARNABÁS, G. KOVÁCS, Z. BEDÓ

AgncM/íMra/ ÆeseûrcA /naftáé o /  fAc Nua^anaa AcaJemy o/* Sciences
N-2462 Afarronvdsdr

The rapidly changing needs of plant production requires the integration of me
thods which can shorten the time of breeding procces. That is why breeders 
adapt the new technologies continuously for producing new varieties beside the 
classical breeding methods. The biotechnological methods developed in the last 
few years are more and more applicable in breeding practice.

The antherculture technique has been succesfully involved in breeding 
practice and other methods are also very close to this stage. As a further stepp 
of haploid techniques haploid protplas-cell-plant systems have been developed 
which are suitable for cell selection as well as for genetic transformation. The 
yield of fertile green regenerants can be increased to great extent by the direct 
dihaploid production methods using antimitotic drugs. Haploids or dihaploids 
can be produced from recalcutrant genotypes with limited androgenic capacity 
by pollination with stored maize pollen and it is unnecessary to raise the plants 
in expensive phytotron chambers to ensure syncronous flowering. The develop
ment of gametophytes in in vitrofloret and isolated microspore cultures provides 
the possibility for breeders to select on gametophytic level too.

V<§ P7/fA o /  №vngariűn P/anf yd/Mfo/ny



Tartaíéktápanyag-raktározás néhány növényfaj 
reproduktív szerveiben

SZUJKÓNÉ LACZA J.

Afagyar 71errn^^zenMJorndrtyi MízeM/n, Aöv^ny/dr

Az embrió, a növényevő állatok és a mindenevő ember táplálékának jelentős ré
szét a növények reproduktív szerveiben vagy szöveteiben tárolt tápanyagok ad
ják.

A termések, magvak tartaléktápanyagai számos fajnál külön raktározó szö
vetben lokalizáltak.

E raktározó szövetre -  endospermium -  vonatkozó ismeretek első jelentős 
összefoglalóját Brink és Cooper (1947) készítették el, s talán a legutóbbi Swamy 
és Kristnamurty (1973) tollából jelent meg.

Osztályozása a többnyire triploid primer endospermium első osztódása utá
ni viselkedése alapján történt -  sejtmagvas, sejtes és helobial típusú endospermi
um szövet megnevezés formájában Maheshwari (1950).

Gyakoriságát tekintve a kétszikű fajoknál valószínű, hogy a sejtmagvas tí
pus az első. Kromoszómaszáma szerint ez a szövet heterogén.

A szövet tartalma -  tartaléktápanyaga -  család-, de valószínűleg fajjellemző. 
Élettartama különböző és szorosan kapcsolódik az embrióhoz.
Az endospermium szövet strukturálisan az embrióval és az embriózsák falá

val; tápanyagellátás tekintetében az integumentum(ok)-kal és a szállítónyalábok
kal kapcsolatos.

A raktározó szövet mellett vagy helyett, a tartaléktápanyag számos fajnál 
más szövetekben, szervekben fordul elő (Szujkóné Lacza J., 1983, 1992).

A tartaléktápanyagok képződéséről a citológiai és fiziológiai ismereteink 
csak szórványosak.

t. Brink. R. A.. Cooper. D. C.: Bot. Rév. _13. 423-477, 479-541 (1947)
2. Maheshwari, P.: An introduction to the embryology of angiosperms, New York. McGraw-HiU 

Book Company (1950)
3. Szujkóné Lacza J.: Acta bot. hung. 29. 24 i -280 (1983)
4. Szujkóné Lacza J.: Magyarország Kultúrflórája 64. (1992)
5. Swamy, B. G., Krishnamurty, K. V.: Phytomorphology 23. 74-79 (1973)
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Reserved nutrient stores in the reproductive organs 
of some dicotyiedonous species

J. SZUJKÓ-LACZA

Narara/ №^o/y Afa.scam, Z?o;an<ca7 Depart rwaf

An essentia) part of the nutrients consumed by the embryo, the herbivores and 
the omnivore humans is composed of nutrients stored in the reproductive organs 
or tissues of plants.

The reserved nutrients of fruitsd and seeds can be confined in case of nu
merous species to separate storing tissues.

Our knowledge concerning these storing tissues -  the endosperm -  was first 
concisely summarised by Brink and Cooper (1947); one of the latest work of 
this type was published by Swamy and Kristnamurty (1973).

Its classification was realised on the basis of the behaviour of the mainly 
triploid primer endosperm after its first division -  free-nuclear, cellular and he- 
lobial types -  in the form of endosperm tissues (Maheshwari 1950).

In respect of frequency of occurrence, the free-nuclear type seems to be 
dominant within the dicotyledones. The tissue is heterogenous in respect of 
chromosome number. Tire endosperm tissue content of reserved nutrient seems 
to be characteristic of the plant taxa on the level of families -  may be, on that 
of species as well.

The life-span of the endosperm is very variable and is deeply related to the 
embryo.

The storing tissue is connected, structurally, to the embryo and the wall of 
the embryo sac. In respect of metabolite transport, it is connected to the integu
ments and the vascular bundles. Beside or substituting the endosperm, the 
storage of the nutrient reserves can be realised -  in case of several e ther species 
-  by other organs and tissues (Szujkó-Lacza 1983, 1992).

Our citological and physiological knowledge on the dev lopment of the re
served nutrients are, so far, sporadical.

t. Brink, R. A., Cooper. D. C.: Bot. Rev. j3 . 423-477. 479-34i (1947)
2. Maheshwari, P.: An introduction to the embryology of angiosperms. New York. McGraw-Hiit 

Book Company (1950)
3. Szujkó-Lacza, J.: Acta bot. hung. 29. 241-280 (1983)
4. Szujkó-Lacza. J. et al.: Magyarország Kultúrflórája 64. (1992)
5. Swamy, B. G., Krishnamurty, K. V.: Phytomorphology 23. 74-79 (1973)



A virágzatok terminoíógiájának eiavuit fogalmai

ALMÁD! L.

A471E Yövőnytű/ii 7űnszőÁ: 
áfes-ztáe/y

A virágzatokról közismert tanvélemény Magyarországon a századforduló körül 
alakult ki (FILÁRSZKY 1911). Az ebben felvázolt tényanyag átkerült a tan
könyvekbe SZABÓTÓL (1933) kezdődően HARASZTY 1990-es kiadásáig alig 
van figyelemre méltó koncepcionális haladás.

Pedig az összehasonlító morfológia éppen a virágzatok területén érte el a 
legjelentősebb eredményét Közép-Európában. TROLL (1957) teljesen új néze
tekkel jelentkezett a bugáról, tirzuszról és általában a virágzatok összehasonlító 
vizsgálatánál követendő módszer lényegéről. Majd 1964-ben elkezdte teljesen új 
szemléletű rendszerezése összefoglalását, aminek a gondolatát a szakterület álta
lában el is fogadta (WEBERLING 1981).

A fejlődésről szinte teljesen lemaradt a magyar tankönyvirodalom és a 
szakvélemény. Ezt a jövőben sürgősen pótolni kell.
1. Teljesen elavultnak tekinthető az összetett virágzatok osztályozása. Helyette 

a szünfloreszcencia és a rá vonatkozó fogalmak adaptálása szükséges. így 
fővirágzat, kofloreszcencia (= oldalvirágzat), dúsulási zóna: dúsító virágza
tokkal, gátlási zóna, innovációs zóna stb.

2. A szünfloreszcencia nyílt (politel) vagy zárt (monotel) volta a rokonsági 
kapcsolatot jól kifejező virágzatosztályozás alapja.

3. A bogas elágazású parciális „virágzatok" nem önálló virágzatok.
4. A buga összetett zárt virágzat, a tirzusz bogas parciális virágzatokból álló 

nyílt virágzat, a tirzoid pedig ugyanaz zártban.
5. A vázolt osztályozás következtében a legtöbb családban egységes eredetű vi

rágzat van, az egyszerűsödési folyamatok könnyen levezethetők. Pl. Lamia- 
ceae: tirzusz, a látszólagos „álvörös füzér" is redukált tirzusz.

6. A virágzat nem minden esetben korlátolt növekedésű, nem kizárólagos levél 
a murvalevél stb.

7. Az új fogalmak tömege nyelvi probléma elé állítja a korszerűen oktatni 
akaró tanárt. A fogalmak magyar megfelelőinek megtalálása átmeneti idő
szak során lesz lehetséges. Addig a nemzetközi megjelölésből levezetett szót 
lehet ajánlani (pl. szünfloreszcencia). A már meghonosodott szavak nem 
használhatók nehézség nélkül az új értelmű fogalmakra (pl. szünflorensz- 
cencia ^  összetett virágzat, ^  homotaktia stb).

8. A megszokott virágzatnevek természetesen továbbra is megtartandók (fürt, 
füzér, fészek stb).

Mi/. Magyar M!Wnyanafdfn!a/ 2 /
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About the ofd-fashioned (Hungarian) terminofogy 
of inflorescence

L. ALMÁD!
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Kvaütatív és kvantitatív váitozások a sejtfaiban 
a differenciálódás foiyamán

FRIDVALSZKY L.

EL71E ÍVöv^nyszervezenani 7ansz^
7 O dd 7?uí/ape.yf

Az Elodea canadensis L. leveleinek éién fogszerű, egysejtű szőrök aiakuinak ki, 
meiyek sejtfaiában jeiiegzetes strukturális váitozások mennek végbe a differenci- 
áiódás, iiietve növekedés során. A fogszerű szőrökké fejiődő sejtek feitehetően 
endopoiiploidia következtében differenciálódnak a protodermában, egymástó! 
többnyire négy-hét sejt távoiságban. Közvetlen egymás mögött ritkán következik 
be endopoiiploidia. Ilyenkor ikerfogak keletkeznek. A determinációt követő dif
ferenciálódási és növekedési folyamat ultrastrukturális sajátosságai, illetve an
nak átalakulásai -  bizonyos fokig -  észlelhetők és követhetők polarizációs -  és 
interferencia -  mikroszkópos vizsgálatokkal. A differenciálódás kezdetét jelzi a 
külső tangencionális fal enyhe kidomborodása, mely már polaritásváltozás és eb
ből kifolyóan irányított növekedés eredménye. Ekkor a sejtfal vázanyagát adó 
cellulóz még nem orientált és mennyiségileg is alárendelt a mátrixhoz képest. A 
fejlődés további szakaszában a fogkezdemények külső fala mindjobban kidom
borodik, majd csúcsokon kihegyesedve kúpszerűvé válnak. Ekkor már orientáló
dik a sejtfalváz hálózata oly módon, hogy a cellulóz-mikrofibrillumok a sejt 
hossztengelyéhez képest többé-kevésbé haránt irányban, térbelileg nézve lapos 
spirálban rendeződnek. Ezt a folyamatot a citoplazma vakuolizálódása és áram
lásának élénkülése kíséri. Ebben az állapotban a sejtfal még kifejezetten vékony, 
másodlagos vastagodás nem észlelhető. A továbbiakban lényeges ultrastrukturá
lis változás játszódik le a falban. A cellulóz-mikrofibrillumok oly módon rende
ződnek át a mátrixban, hogy irányuk közelít a sejt hossztengelyéhez, azaz térbe
lileg meredek spirált alkotnak. Ezután már feltűnővé válik a fal fokozatos meg- 
vastagodása, melynek során a cellulóz mennyisége erősen növekszik. A fal má
sodlagos vastagodása folyamán képződő cellulóz-mikrofibrillumok rendeződését 
a már előzőleg kialakult mikrofibrillumok hosszanti orientációja irányítja.

Mi/. Magyar Növányanayd/nÓH 23



Qualitative and quantitative changes in the ce!! wa!! 
in the course of differentiation

L. FRIDVALSZKY

Ædrvdy Dordn<7 f/7n'vcr.?;'ry, De/?<2/7win; o/* P/an7 /Inoro/ny
T?M7/a/?e.M

On the edge of the Elodca canadensfs )eaf, tooth-shaped unicellular hairs arise 
in whose cei! waH characteristic structurai changes occur in the course of diffe
rentiation, i.e. growth, it is presumably due to endopolypioidy that the ceiis de
veloping into tooth-shaped hairs differentiate in the protoderm at a distance of 
four to seven cells from each other. If they are situated directly behind 
each other endopolypioidy is of rare occurence and leads to the formation of 
twin teeth. Ultrastructural pecularities of thenprocess of differentiation and de
velopment following determination can -  to a certained extent -  be observed 
and followed in the polarization- and interference -  microscopes. The onset of 
differentiation is revealed by a slight bulging of the outer tangential wall; this is 
a change in polarity and consequently the result of controlled growth. In this 
stage the cellulose constituting the frame of the cell wall is not yet orientated 
and is inferior to the matrix quantitatively as well. In the further phase of deve
lopment the outher walls of the rudimentary teeth bulge more until their tips ta
per out and become conical. By this time the lattice of the frame of the cell wall 
gets orientated in such a way that the cellulose-microfibrils arranged more or 
less obliquely as vompared to the longitudinal axis of the cell, from -  seen in re
lief -  a flat spiral. This process is accomapnied by the vacuolization of the 
cytoplasm and the quickening of its flow. At this stage the cell wall is still mar
kedly thin, no secondary thickening can be observed. Futher on an essential ult
rastructural change takes place in the wall. The cellulose-microfibrils get rear
ranged in the matrix in such a way that their direction is more or less equal to 
that of the longitudinal axis of the cell, that is form now a steep spiral. With 
this a remarkable thiskening of the cell wall occurs, in the course of which the 
quantity of cellulose increases considerably. The orientation of the cellulose- 
microfibrils formed during the secondary thickening of the wall is controlled by 
the longitudinal orientation of the earlier developed micro-fibrils.
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Súíyzó a!akú szíómatípus szövetfejíődésí viszonyai

GRACZA P.,' NGUYEN DoM

7. 7 <725 7Va/?sM^dr /epcsö 70/7).
2. Petfa^őg/űi Pö;'.?/ro/ü, Mietnam, 77 aő

A Gramineae súlyzó alakú sztómái már évekkel ezelőtt felkeltették érdeklődé
sünket, és sokat beszélgettünk e problémáról, míg végre 2-3 évvel ezelőtt megkö
zelítő magyarázatot találtunk.

Irodalmi adatok (Popham 1951, Kurszanov et al., Esan 1953, Kausmann 
1968) alapján sok részletre fény derült, hogy a protoderma-sejtek közül egyesek 
inaequálisan osztódnak, és a kiképződő kisebb sejt lesz a sztóma-anyasejt. Ezt 
követően e sejt egy ideig nyugalmi állapotban van. ugyanekkor jobbról és balról 
a szomszédos protoderma-sejtek szintén inaequálisan osztódnak, de a hosszten
gellyel párhuzamos falak közbeiktatódásával, és a létrejövő két sejt közül a ki
sebbik sejt a sztóma-anyasejt szomszédjaként figyelhető meg. így differenciáló
dik a sztóma-anyasejt mellett jobbról és balról egy-cgy melléksejt. haplocheil, 
perigén módon.

Saját vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy a fiatal melléksejtek már 
a kialakulásuk után nagyobb méretűek, mint a sztóma-anyasejt. A melléksejtek 
differenciálódása idején a protoderma-sejtek hosszukban és átmérőjükben jelen
tősen gyarapodnak, és a fiatal melléksejtek a sztóma-anyasejt irányában tolód
nak. és már fele szélességükben bekerülnek a továbbra is kis méretűnek maradt 
sztóma-anyasejt sorába. Ezután osztódik a sztóma-anyasejt és a két zárósejt ve
se alakúan képződik. A melléksejtek nagyobbodnak és térfogatnövekedésük köz
ben nyomást gyakorolnak a zárósejtek középső, domború szakaszára, aminek 
eredményeképp a zárósejtek középső része elvékonyodik, és a zárósejtek két vé
gükön súlyzószerűen formálódnak, és a vese alakú görbületből egyenes alakúvá 
válnak. Tehát összefoglalva a vizsgálatokat a súlyzó alakú sztómatípus képződése 
azzal jön létre, hogy a melléksejtek előbb differenciálódnak, ezzel fejlődésük 
mindig egy lépéssel előbbre van, mint a később képződő zárósejtek.

). Kuszanov et a].: Botanika, Mezőgazdasági Kiadó. ) 932.
2. Esan. K.: Ptant anatomy, New York -  London. ] 953.
3. Kausmann. B.: Pflanzenanatomie, fischer Verlag, 1963.
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Hystotogyca! references concerning 
dumb-beü shaped stoma type

P. GRACZA,' NGUYEN DO!^

7. 77-7025 BuJopesr, TVapsu^dr 5rep^ 5tr. 70/7?.
2. 7fMHíM?e o /  Perfa^ogie, Tyue-F/etnam

By our view is an interesting probiem why Gramineae have dumb-bell shape sto
ma guard-ceils. 2-3 year ago we found anaimost acceptabie explanation.

Already existing experimental data (Popham 1951, Kurszanov et al. 1953. 
Kausmann 1968). gave answer to a lot of details like: some of protoderma cells 
suffer an unequal division and the smaller cell will be the stoma mother cell. 
After that follows a short period of repose. Meantime neighbouring protoderma 
cells begin to divide unequally and the smaller cell will be the neighbour of the 
stoma mother cell. In that way différenciâtes the subsidiary cells of the stoma, 
in a haplocheil and perigen manner.

Our study proves that young subsidiary cells short after formation are al
ready greater than stoma mother cells. Durring differentiation protoderma cells 
increase in lenght and diameter, and so the smaller subsidiary cells are pushed 
close to the stoma mother cells. These subsidiary cells from this moment are in 
the same line with the small stoma mother cells. After that follows the division 
of the mother cells which give rise to 2 guard cells having the well-known kid
ney shape. Meantime subsidiary cells grow and due to their increasing volume 
prize against the guard cells, especially on the curved part, so the guard cells ta
per at the middle and will transform to dumb-bell shape cell.

Conclusion: Formation of dumb-bell shape guard-cells is attributed to the 
fact that subsidiary cells usually differentiate earlier, their development always 
precede the development of the guard-cells.

t. Kuszanov et a).: Botanika. Mezőgazdasági Kiadó. [952.
2. Esan. K.: Hant anatomy. New York -  London, ) 953.
3. Kausmann. B: Pflanzenanatomie, Fischer Vertag, [963.
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Az osztódási szimmetria és az in vitro poüenembriogenezis
kapcsoiata

SZAKÁCS É., BARNABÁS B.

Af7)4 AfuMróintézefe
2462 Afartouvdydr

A haploid növények az elméleti és gyakorlati genetika, vaiamint a növényneme
sítés számára igen fontos alapanyagok. Haptoid növények mesterséges létrehozá- 
sára több ín vívó és ín vífro módszert dotgoztak ki, közütük a tegetterjedtebben 
alkalmazott és az egyik leghatékonyabb módszer az in virro portokkultúra. A 
módszer hatékonyságának növelésére irányuló intenzív kutatások mellett egyre 
nagyobb jelentőségű az in vi;ro androgenezis szabályozási és morfogenetikai 
kérdéseinek részletes vizsgálata, mely hozzájárulhat az egyedfejlődési folyama
tok alaposabb megismeréséhez.

Megfigyeléseinkhez két búzafajtát, a jó haploidindukcióval rendelkező Dió
szegi 200-at és a rosszul indukálódó Martonvásári 15-öt, valamint egy szintén 
jól indukálódó genotípust, a Martonvásári 06-83-at használtuk fel. Azt vizsgál
tuk, hogy eltérő hatékonyságú és összetételű indukciós táptalajok (P^, N6, 
N601) alkalmazásakor, valamint a portokok kolchicines kezelése (0.01 %, 
0,02 %, 0,04 %) után hogyan változik meg az egyenlő és egyenlőtlen osztódások 
aránya és ezzel párhuzamosan az embroid: kallusz arány.

Vizsgálataink során kimutattuk, hogy összefüggés található a mikrospórák 
első mitotikus osztódásának módja és a kallusz-, illetve embrioid-differenciáló- 
dás között. A legjobb indukciós gyakoriságot adó P^ táptalajon valamennyi ge
notípusnál az egyenlő osztódások domináltak és ezek jó korrelációt mutattak a 
pollenembriók gyakoriságával. A jóval gyengébb haploidindukciókat adó táptala
jokon az egyenlő osztódások arányának csökkenésével párhuzamosan a pollen- 
embriók gyakorisága is szignifikánsan csökkent. A kolchicinkezelések hatására 
lényegesen megnőtt az egyenlő osztódások száma, amit a pollenembrió-gyakori- 
ság növekedése kísért. Eredményeink alapján feltételezzük, hogy a búza mikro
spórák egyenlő osztódása pollenembriók. egyenlőtlen osztódása pedig kalluszok 
fejlődését eredményezi.

Ref.: Barnabás B., Pfahter, P. L., Kovács G. (1991): Direct effect of colchicine on the microspore 
eniryogenesis to produce dihaploid plants in wheat (Triticum aestivum L.). Theor. Appt. Génét., 
8L  657-678.
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Re!ationship between division symmetry 
and in vitro poüen embryogenesis

É. SZAKÁCS, B. BARNABÁS

AgncM/íMra/ 7?e^eazc/t o /  ;A<? /ÍM/tganan zlcaJewy o /  Sciences
//-2462 Afű/ronvá^dr

Haploid plants are very important basic materiais for theoretical and practicai 
genetics as weii as for piant breeding. Scverai m vivo and in vitro methods were 
eiaborated to produce hapioid piants artificiatiy, among which the in vitro an
ther culture is the widespread and nearly the most efficient one. Beside the in
tensive research focused on the increase of the efficiency of this method, the 
detailed studies of the morphogenetic and regulatory problems of the in vitro 
androgenesis which might contribute to our better knowledge about onogenic 
processes, are more and more important.

Our experiments were carried out with two winter wheat varieties (Diószegi 
200 and Martonvásári 15) and one winter wheat genotype (Martonvásári 06-83). 
The callus induction frequency of Diószegi 200 and Martonvásári 06-83 was 
high and that of Martonvásári 06-83 was low. We studied how the rate of the 
equal and unequal divisions and parallel to this the frequency of pollen embryos 
and calli changed using media with different components and anthers treated or 
untreated with colchicine (0.01 %, 0.02 %. 0.04 %).

Relationship was found between the way of the first microspore division 
and the embryoid or callus differentiation. On the most efficient medium 
equal divisions were dimonant in the case of all the three genotypes and their 
frequency correlated well with the frequency of the pollen embryos. On the less 
efficient media both the rate of the equal divisions and the frequency of the 
pollen embryos decreased significantly. As a result of the colchicine treatment 
of the anthers, the rate of the equal divisions increased which was the basis of 
these data, we suppose that in the case of wheat, the wqual divisions lead to 
pollen embryo, unequal divisions lead to callus differentiation.

Ref.: Barnabás. B., I f  alder. P. L.. Kovács, G. (¡991): Direct effect of colchicine on the niicrospore 
embryogenesis to produce dihaploid plants in wheat (Triticum aestivum t„). Theor. Appl. Ge
net.. 81. 675-678.
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Környezeti tényezők hatása a hapioid növényindukcióra
búzában

K A R SA ÍI, BEDÖZ.

AfTyi AfezögozJasdgi AÓMMÓáM̂ zeí 
2462 AfartoMvd.Mr

Az in vitro androgenezis összetett szabályozás aiatt álló folyamat. A portokkul- 
túra hatékonyságát a genotípuson kívül a környezeti tényezők is befolyásolják, 
így a donor növény felnevelési környezete, valamint az in vitro szakasz alatti 
környezeti hatások is jelentős szerepet játszanak.

A genotípus és a donor növény felnevelési környezetének hatását tanul
mányozva megállapítható, hogy ez utóbbi tényező főleg a genotípussal kölcsön
hatásban befolyásolja szignifikánsan a kalluszindukciót. Ez jelzi, hogy az opti
mális környezeti hatások genotípusonként eltérőek lehetnek. Emiatt nem való
színűsíthető egy olyan feltételrendszer kidolgozása, amely egységesen alkalmaz
ható minden genotípusra. A szignifikáns genotípus x környezet kölcsönhatás ma
gyarázatot ad arra is, hogy miért mutatkozik jelentős különbség ugyanannak a 
fajtának az in vitro androgcnezisében a különböző évjáratok során.

Az elmúlt évtizedben a búza portokkultúrájának hatékonysága nagy arány
ban növekedett. A növekedés egyik oka az indukciós táptalaj módosításában rej
lik. Eredményeink alapján megállapítható, hogy a folyadékkultúra összehasonlít
va az agaros táptalajokkal kedvezőbb hatást fejt ki mind a kalluszindukcióra, 
mind a növénygenerációra. A szacharóz helyettesítése maltózzal szintén fokozza 
a hapioid növényindukciót. Különböző kezelések, mint a maltóz-koncentráció 
növelése vagy a pH csökkentése, nagyobb hatást fejtenek ki az in vitro androge- 
nezisre a folyadékkultúrában, mint a szilárd táptalajon. A kezelések hatására a 
folyadékkultúrában a szilárd táptalajjal ellentétben nagy arányban fokozódott a 
kalluszindukeió és a növényregeneráció.
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Effects of environmenta! factors on anther cutture
of wheat

!. KARSAt, Z. BE DÛ

AgncM/fMfa/ o /  ;Ae AcnJe/ny o /  ^ciencey
P - 2 4 6 2  A fa^ronvd^dr

In vitro androgenesis is a process under complex reguiation. The effectiveness of 
anther culture is influences not only by the genotype but also by the growing 
conditions of the donor plants and the donditions during the in vitro phase.

Comparing the effects of genotype and the donor plant growing conditions, 
the latter one has significant effect on anther culture mainly in correlation with 
the genotype. The optimal growing conditions for donor plants vary with the ge
notype. The significant interactions of these two factors give also explanations 
for the differences in response of the same variety in different experiments.

Modification in the composition of induction medium have contributed to 
increased efficiency in wheat anther culture. Our results show that the use of li
quid cultures instead of medium with agar enhances both callus induction and 
plant regeneration. Replacement of sucrose with maltose also increases the hap
loid plant induction. The superiority of liquid cultures over agar is alos apparent 
whtn different tratments as increase in maltose concentration or decrease in pH 
were applied. As a result of these treatments the extent of increase in 
both callus induction and plant regeneration on liquid culture is much larger 
than on agar medium.
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Tapasztalatok a képi adatbázis 
növényanatómiai feihasznáiásáró!

NYAKAS A.

v4grdfM<7onMÍny: E^yerc/n, JVovényía/u ^  Növé^ye/enozii 7ű/!^zó7:
4 0 7 5  D eb recen

A számítógépes képrögzítés napjainkban o!yan fejíődést ért eí. hogy felhasználá- 
sa széíeskörűen hozzáférhetővé vá!t. Lehetőség nyílik az anatómiai adatbázisok 
létrehozására is, amelyek az alap- és alkalmazott kutatásban, az oktatásban stb. 
egyaránt széles perspektívát nyújthatnak. Időszerűséget ad a témának az is. hogy 
szükségessé vált a hazánkban fellelhető nagy mennyiségű növényanatómiai pre
parátum-gyűjtemények anyagainak a feldolgozása, informatikai adatbázisok lét
rehozása.

Az egyedi variációk mellett feltétlenül szükséges, hogy olyan megoldással 
kezdjünk, amelynek hardware része kompatibilis a már meglévő segédszoftve
rekkel és továbbfejleszthető.

A két lehetőség közül (az analóg és a digitális), mi az IBM PC kompatibilis 
személyi számítógépekre kidolgozott digitális képrögzítést választottuk. Ez a 
technika könnyű kezelhetősége, hozzáférhetősége és nem utolsó sorban fejleszt
hetősége miatt javasolható. A képtárolás és adatelérés sebessége is megfelelő a 
célnak.

A digitalizáló kártya valós idejű, valódi színes ablakot jelenít meg, s nagy 
előnye, hogy nem igényel semmilyen speciális monitort. A képfelvétel bármilyen 
eszközzel történhet, amelynek videó kimenete van. Ezzel a módszerrel a nagyon 
sérülékeny preparátumok helyett, a tárolt mikroszkópi képek bármikor felhasz
nálhatók a szövetek számítógépes elemzésére. Az adatbázis diapozitívek. videó- 
képek és scannerek alkalmazására is megfelelő. Előnyös a rendszer Windows 
környezetben való alkalmazása, mert így a kép digitalizált formában a számító
gépbe vihető és grafikus állományként kezelhető. A rendszer optikai úton rögzí
tett képeket, az azokhoz tartozó adatokat tárolja, amelyek alapján a képek 
visszakereshetők, rendszerezhetők, s rajtuk különféle műveletek végezhetők el a 
feladatnak megfelelően.
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Fragment archivation data-base used in piant anatomy

A. NYAKAS

Decrece/: ylgn'cM/mm/ i/ulver^iry,
Deparrmen; o /  Botany aaJ  P/aai PAy.no/ogy 

//-4075 DeAreceu

Computed fragment archivation is commonly avaiiabie due to acceierated deve- 
iopments in the area. The establishment of anatomical data-bases, which provide 
wide perspectives for basic and applied research, teaching etc., is also possible. 
It is also necessituted by the need for computer processing of very large collec
tions of plant anatomical fragments in Hungary and for establishing informatic 
data-bases.

It is important to choose a method whose hardware is compatibile with the 
software in use at present and can be furtherdeveloped.

Our choice (two possibilities: one analoge and one digital PC based method) 
is the digital fragment archivation based on IBM compatible PC. This technique 
is to use, readily available and offers possibilities of furtherdevelopment, its 
fragment archivation and recovery speeds are meet our needs.

Its digit card presents a screen with natural colours and it does not require 
any special monitor. The archived microscopic fragments can readily be used 
for computed analyses whenever needed. Die data-base is snited to deal with 
slides, video recordings and scanners. Windows system is and advantage as the 
picture can be digited into the computer and be considered as a graphic date.
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A rhizóma-szerkezet néhány szövettani kérdése 
GRACZA P .,' FR1DVALSZKY L.^

7. 7023 7?ta7a/?e.M, TVap^ugdr /^pc^ő 70/ó.
2. ELVE TVöv^ny^zcrvezeaauí Eaû zóÁt, E^Japc^, Pu^t'u u. 77-73.

A rhizóma szöveti szerkezetét sok növénynél leírták, de összehasoniító szövetta
ni vizsgálatot nem végeztek. A vizsgálatok keretében 16 növényfaj rhizómáját 
analizáltuk részletesebben. Az eredményből adódik, hogy
1. vannak olyan rhizóma szöveti szerkezetek, amelyek a szárak felépítésével 

mutatnak hasonlóságot
a) elsősorban az elsődleges kéreg kis átmérőjű és a központi henger nagyobb 

átmérője alapján (Levisticum officinale, Gentiana lutea, Primula veris, 
Pontentilla tormentilla, Veratrum album, Agropyron repens, Salvia preten- 
sis, Euphorbia cypassias, Zyngiber officinale, Iris germanica);

b) a szállítónyalábok két körben helyezkednek el a széles pericikluson belül 
(Agropyron),

c) a szállítónyalábok szórtan találhatók (Veratrum, Zyngiber, Iris), ez a Zea 
szárhoz hasonló,

d) összefüggő szállítószövet alakul ki a rhizómában (Salvia, Euphorbia), amely 
a fás növények szárszerkezetéhez mutat közelítést.

2. A rhizómák más típusa, ahol az elsődleges kéreg széles (10-15 sejtsor átmé
rőjű), a központi henger viszont kis átmérőt mutat, ami a gyökerek szerke
zetéhez közelít (Taraxacum officinale, Acorus calamus, Tussilago farfara, 
Convallaria majális).

a) Az U alakú endodermis. amely a gyökerekben alakul ki, megjelenik egyes 
rhizómákban is (Convallaria, Acorus, Veratrum, Agropyron).

b) A széles elsődleges kéreg homogén parenchyma szövetből áll.
c) Szárra mutató sajátosság viszont az ezeknél a rhizómáknál, hogy a szállító- 

nyalábok összetettek.
3. Átmeneti típusnak fogható fel az Asarum europeaum rhizómája, ahol az 

epidermisz alatt kollenchyma, majd eléggé széles elsődleges kéreg követke
zik, amelyet Caspary pontos endodermisz zár le. Ez utóbbi két sajátosság 
gyökérre jellemző bélyeg. A 10 kollaterális szállítónyaláb és a kollenchyma 
viszont szárra mutat jelleget.
Összefoglalva a vizsgálatokat elmondhatjuk, hogy a rhizómák általában a 

gyökerek határán szerveződnek. Ha a gyökémyak alsó részének szövetei vesznek 
részt az alkotásban, úgy inkább a gyökérre jellemző szöveti sajátosságok is meg
jelennek, széles elsődleges kéreg, U alakú endodermisz; ha a rhizóma a gyökér- 
nyak felsőbb szöveteiből jön létre, úgy a szárra jellemző szöveti felépítés a do
mináns.
t . Metcalfe, C. R. and L. Chalh: Anatomy of Dicotyledons Vo. 1-1!.. Oxford. 1950.
2. Verzárné Petri G.: Drogatlasz, Budapest. 1979.
3. Sárkány S„ Szalai Növényanatómiai Praktikum. Budapest. 1964.
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Some anatomica! Questions of the Rhisomes

P. GRACZA,' L. FRIDVALSZKY^

7. 77-7023 T?Mí7a/7ayí, 7Va/)SM^dr /e^cjő 70/7).
2. Eörvös Z^rdnJ í/mverstfy, OM<7a/)c^-77M/:^ary

The anatomica) structure of many p)ants are described, but comparative anato
mical investigations of the rhisomes still haven't made. The investigations were 
analysed the Rhisomes of )6 species in detail. My investigations resulted, that 
). There are Rhisomes that are like to the anatomica) structure of the shoots
a) above a)) by mean of the )itt)e diameter primary cortex and targer diameter 

of the stete (Levisticum officinale, Gentiana lutes, Primula veris);
b) the vascular bundles are differenciáié in two rings, within broad pericycle 

(Agropyron);
c) the vascular bundles are irregular in rhisomes (Veratrum, Zyngiber, Iris) it 

is similar to the shoot of the Zea;
d) connected vascular tissue differenciate in the rhisomes (Salvia, Euphorbia) 

which is like the structure os the trees.
2. The other type of the rhisomes. where the primary cortex is 10-15 cells 

broad, but the stele has little diameter, it is like the structure os the roots 
(Taraxacum officinale, Acorus calamus. Tussilago farfara, Asarum europa- 
eum, Convallaria majalis)

a) the U shaped endodermis, which differenciate is roots, appears also in the 
rhisomes (Convallaria, Acorus, Veratrum, Agropyron);

b) the broad primary cortex consist of homogeneous parenchyma tissue;
c) there are collaterale bundles in the rhisomes which is characteristic in the 

stem.
3. The rhisomes of the Asarum europaeum one can describe as a transitional 

type, where under the epidermis there is collenchyma, then fairly broad 
primary cortex, which is ended in Caspary pointed endodermis. These last 
two characters typical in the roots. On the other hand the 10 collateral 
bundles and the collenchyma are typical in the stem.
Summing up the investigations, we can establish that the rhisomes generally 

induces in the rootneck. If the organisation is on the lower part of the rootneck 
the tissue of the rhisomes are mostly root type (broad cortex, U shaped endo
dermis); if the organisation is on the upper part of the rootneck the anatomical 
structure is stem type.

t. Metcatfe, C. R. and L. Chath: Anatomy of Dicotytendons Vol. !-!!.. Oxford, ]950.
2. Verzár-Petri, G.: Drogatlasz, Budapest, 1979.
3. Sárkány, S., Szatai, t.: Növényanatómiai Praktikum, Budapest, 1964.
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Főid alatti tengeiyszervek szöveti sajátosságai

M1HAUK E., SZÖLLÓS! !.

7471E Myványfam Tan^Á:
6707 &ege7

A növények testfelépítését alapvetően a tengelyszervek térbeli elrendeződése ha
tározza meg. Az egyéves kétszikű növényeknél a gyökér és a szár anatómiai sa
játságai alapján egyértelműen elkülönithető. Ha azonban hajtás eredetű gyöke
reket, illetve gyökér eredetű hajtásokat képző növényeket tanulmányozunk, ahol 
a föld alatt másodlagosan vastagodott ortotrop és plagiotrop helyzetű tengely
szervek hálózata alakul ki. sokkal nehezebb az azonosítás. További problémát je
lent a strukturális szempontból átmenetet mutató szervek jelenléte, s a másodla
gosan vastagodott gyökerekkel kapcsolatos viszonylag kevés információ.

Munkánkban néhány gyökér eredetű hajtást fejlesztő növény (Cornus, 
Corylus, Prunus, Populus) föld alatti tengelyszerveinek szöveti felépítését hason
lítottuk össze kvalitatív és kvantitatív tulajdonságaik alapján. Eredményeinkkel 
a föld alatti szár/gyökér kapcsolatok anatómiájának feltárásához kívánunk új 
adatokat szolgáltatni.

y7/. Magyar Nov^ayaaard/a/a/



Histological characters of underground axia! organs

E. MIHALIK, !. SZ6LL0S!

Am/u Voz^e/ i/nrver.n<y, DepiMmenr o /  Bomny 
B-6707 Szeged

The architecture of plants is determined primariiy by the spatia! arrangement of 
their axial organs. To separate the root and shoot of an annua! dicotyledon plant 
is easy, based on the anatomical characters. There are plants however with 
shoot-borne roots and root-borne shoots. In this case the identification of the 
underground network of their orthotropous and plagiotropous axia! organs is not 
easy. Further problem is the existence of structurally transient forms and the 
relatively few information on the secondary roots.

In our work we compared the anatomy of the underground organs in some 
plants with root-borne shoots (Cornus, Corylus, Prunus, Populus) on the basis of 
their qualitative and quantitative histological characters. With our results we try 
to show some anatomical aspects of underground root/shoot relationships.

J?6 M/Tf/i o /  fAc P/onf ylrtaromy



Fenő- és genotípusos virágbélyegek a Prunoideae aicsaiád 
néhány nemzetségének több taxonja körében

SURÁNY! D.

CKDÁ̂ FM Ceg/dá: áfMrard X//owd^a 
2707 CcgMd

A szerző 1968-tól kezdődően 152 csonthéjas fajtát, változatot vizsgált meg 9 vi
rágmorfológiai bélyeg alapján. Elsősorban arra kereste a választ, hogy közülük 
melyek tekinthetők genotípusos jellegűnek. 32 taxonómiai egységhez tartozó 
csonthéjasok évjárati érzékenysége a virágok mérete, elhelyezkedése, a kocsány- 
hossz jellege függvényében is eltérő volt.

Az év járati változásokat a termő nélküli virágok gyakorisága jól reprezen
tálja, így az ökológiai érzékenység -  és genetikai stabilitás -  a virágokban a szó
rásátlagok alapján meghatározható.

Az eddigi kutatások szeint a szaporító szervek közti korreláció, továbbá a 
sziromlevél középméret, a porzószám, a relatív porzószám. a külső körön megje
lenő porzószálak hossza és a hiányos virágok gyakorisága (kisebb mértékben 
ugyan, de) alkalmas a fajták virágmorfológiai leírására, az utódok elemzésére és 
a szelekciós munka gyorsítására -  a nyilvánvaló szempontoknak megfelelően 
(termékenység, ökológiai érzékenység stb.).

W . Magyar 7/öv^ayanafdwtat ^7



Pheno- and genotypic flora! characters in severa! taxa 
of some genera in the subfamiiy Prunoideae

D. SURÀNY!

TVomcM/fwa/ Æc^eorcA Morion 
Af-2707 C e ^

The author has examined 152 stone fruit cultivars and variaties for 9 characters 
of flower morphology since 1968. The first thing he wanted to know was: which 
of them could be ragarded as genotypic characters. The seasonal sensitivity of 
the stone fruits belonging to 32 taxonomic units varied with the size and 
position of flowers and even with the length of the peduncle. The seasonal chan
ges are well represented by the frequency of apistillate flowers, so the ecological 
sensitivity -  and genetic stability -  in the flowers can be established on the ba
sis of the standard deviation.

According the investigations made so far. the correlations between the re
productive organs, the median of petal, the stamen number, the length of the ex
ternal filaments and the frequency of abnormal flowers are suitable (though to a 
lesser extent) for the flower morphological description of varieties, the analysis 
of the progeny and acceleration of the work of selection.

3# o /  //tvztganazt P/a^r y4aayo/ny



Gyökér- és hajtásdugványok feHiasznáthatósága zárva- és 
nyitvatermők vegetatív szaporításában

SZÖLLÖSt L

7̂ 171E TVöv^nyran/
6707 Szegei/

Napjainkban a fásszárú dísznövények nagy tömegű fajtaazonos szaporítóanyaga 
iránti kerestet egyre nő. A szaporítás egyik legolcsóbb és leggyorsabb formája a 
dugványkészítés, amely megfelelő méretű és korú hajtásrészek, illetve gyökérsar- 
jak felhasználásával történhet. A zárvatermők közül pl. a PiÓM, Poóm/a és a 
Saúx fajok gyökér- és szárdugványról egyaránt szaporíthatok, viszont pl. a Po- 
¿7M/n.y ű/óű és a Pnan^ cera-sw esetében természetes körülmények között csak 
gyökérsarjak használhatók fel a szaporításhoz. Csak a hajtásdugványok alkalma
sak új növény előállítására, többek között a P/aranaj acen/búanál, és a nyitva
termőknél ugyancsak kizárólag a hajtásdugvány gyökeresedik meg, a föld alatti 
tengelyszervekből hajtás csak néhány taxon fajainál fejlődik.

Munkámban egy zárvatermő és egy nyitvatermő faj (Poóinía /?.?cai/oacacia, 
ill. 77:H/n occá/eMM/i',s* wmana /Mfe.s-ccn̂ ) másodlagosan vastagodott föld alatti 
plagiotrop tengelyszervei felépítésének összehasonlításával kívánom felderíteni a 
hajtásképzés, illetve az erre való képtelenség strukturális hátterét.

KTÍ. Magyar A^övífayaaarJ/a/a/



Use of root and stem cuttings in vegetative propagation 
of gymnosperm and angiosperm piants

1. SZ6LL6S!

^4m/a Jdz^e/ i/nh/er.n7y, Department o /  Botany 
H-6707 Szeged

Nowadays there is a great demand for iarge quantity and quaiitativeiy identicat 
propagation materia! of woody ornamental plants. One of the cheapest and 
quickest type of propagation is the use of root and stem cuttings. Both the two 
types of cuttings can be used for exampte by Ptbe^, /foMnta, Sahx etc. By Po- 
pa/as' a/ba and Pranas cera^a^ only the root cuttings are suitabte for propagati
on, only shoot cuttings are employed in the case of P/aranas^ acen/o/ta. By the 
gymnosperms there are used in the practice stem cuttings too, because the un
derground organs bear stems very rarely, only in the species of some taxa.

In my work I try to explore the structural background of the shooting abi
lity or inability of an angiosperm and a gymnosperm plant (Pobtnta pseaJoaca- 
c;'a, Dta/a occafenta/t.r vareana /atewen^) in comparing the anatomy of un
derground secondarily thickened plagiotropus axial organs.

4<) M/AA o /  fAc P/anf yirt^fomy
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Olea europaea és 0!ea europaea ssp. africana fatestének 
összehasonMtó xy totóm iája

BABOS K.

EÍ71E Nő ve^ys-zervezcna^i 
70M Bnda/?esr

Jelenleg még nem eldöntött kérdés, hogy az Olea europaea ssp. africana az Olea 
europaea alfaja-e. vagy az Olea genuson belül külön faj-e Olea africana néven.

A vizsgálatokhoz az Olea europaea mintáját a TTM Növénytárának famin- 
ta-gyűjteményéből kaptam. A minta gyűjtésének helye pontosan nem megálla
pítható. valószínű a dalmát tengerpart, időpontja 1902. Az Olea europaea ssp. 
africana mintát Pócs Tamás és Fodor Ferenc gyűjtötte 1992. január hónapban 
Kenyában az Elgon-hegység Kimothon-patak völgyében 3200 m tengerszint fe
letti magasságban az ún. ,.köderdő zónában".

A mintákból kereszt-, radikális- és tangenciális irányú metszetek és szövet- 
macerátumok készültek. A preparátumokon rosthossz-mérést, szövetelem-mérést 
és szövettérfogat-elemzést végeztem. A mérések száma esetenként 25. 50 illetve 
100 db volt.

Az összehasonlító xylotómiai vizsgálatok eredményei szerint az Olea euro
paea ssp. africana nem alfaj, hanem faj (Olea africana Mill.). A két faj xylémjé- 
ben található lényeges eltérések:
-  az Olea africana xylémjében 1 mm^-cn átlagosan sokkal kevesebb trachea 

van (48.6 db), mint az Olea europaea-nál (94,8 db);
az Olea africana xylémjében a hosszparenchyma paratracheális, az edények 
körül ritkán és terminálisán 1-2 sejtsorban köteges, míg az Olea europaea- 
nál a hosszparenchyma szintén paratracheális, de csak az edények körül rit- 
kásan található;

-  az Olea africana xylémjében nagyobb a rostok átlagos átmérője (15.44 p.m), 
mint az Olea europaea-nál (12,19 pjn);

-  az Olea africana xylémjében a trachea szövet térfogata jóval kisebb (17,74 
%). mint az Olea europaea-nál (35,42 %); a farost szövettérfogata nagyobb 
az Olea africana-ná! (59,42 %), mint az Olea europaea esetében (44,04 %); 
a bélsugár és hosszparenchyma szövettérfogat értékei a két fajnál egymás
hoz közeli, de az Olea africana-é a nagyobb (bélsugár -  Olea africana: 
14,43 %, Olea europaea: 12,95 %. hosszparenchyma = Olea africana: 8,40 
%, Olea europaea: 7,77 %).



4 2  MMA <$y?n/70s:Mfn o /  fAő NMngan'gn P/ttnr

Comparative xyiotomy of xyiem of Oiea europaea 
and Oiea europaea ssp. africana

K. BABOS

Eötvös í/niver^'fy, Deparímen; o /  P/anr z!naro/ny
/7-7Ő88 #M</ape.n

No decision has yet been taken if Oiea europaea ssp. af ricana is subspecies of 
Oiea europaea or a distinct species within Oiea genus under the name of Oiea 
africana.

The sampie of Oiea europaea is from wood sampie coiiection of Piant Coi- 
iection of the Hungarian Museum of Naturai Sciences it was probabiy coiiected 
at the coast of Daimatian-See in 1902. The sampie signed Oiea europaea ssp. af
ricana was coiiected by Tamás Pócs and Ferenc Fodor in Kenya in Kimothon 
brook basin of 3200 m height above sea-ievei in mist forest zone in Í992 Janu
ary.

Cross-, radiai- and tangentiai sections were cut and maceration of tissue 
were made from the sampies. On the preparations fibre iength, tissue eiements 
and tissue voiume were measured. The number of measurements was 25,50 and 
100.

By the results of the coparative xyiotomicai examinations Oiea europaea 
ssp. africana is not a subspecies it is a species (Oiea africana Mii!.).

Most important differences in xyiem between the two species:
-  there is much iess trachea in xyiem of Oiea africana (48.6 per sq. miitime- 

ter) than in xyiem of Oiea europaea (94.8 per sq. miiiimetcr);

-  iongitudinai parenchima in xyiem of Oiea africana is paratracheai and it is 
sparseiy around the vessels and terminaiiy banded with 1-2 ceil iines white 
in case of Oiea europaea iongitudinai parenchima is paratracheai too but 
sparseily around the vessels;
diameter of fibres is higher in xyiem of Oiea africana (15.44 pm) than of 
Oiea europaea (12.19 pm);

-  tissue volume of tracheas is smaiier in xyiem of Oiea africana (17,74 %) 
than of Oiea europaea (35.23 %); tissue voiume of iibriform fibres is bigger 
in case of Oiea africana (59.42 %) than of Oiea europaea (44.04 %); tissue 
volume values of meduliary rays and iongitudinai parenchimas of the two 
species are similar but are bigger in case of Oiea africana (meduiiary ray = 
Oiea africana: 14.43 %, Oiea europaea: 12.95 %, iongitudinai parenchima = 
Oiea africana: 8.40 %, Oiea europaea: 7.77 %).



A Hedera he!ix L. fiataíkori és aduit szárának, 
vaiamint terméskocsányának szövettani vizsgáiata

BÉNYE1NÉ H1MMER M., FELHÖSNÉ VÁCZ! E.

áferr^szen ^  ¿/e/fníszenpaa Egyetem, Aőv^nytűni 
7052 Butfa^esf, 7y. 55.

A Soroksári Botanikus Kertben kb. 25 éve -  küiönböző eredetű termőhelyekről 
-  teiepített borostyán kiónokon rendszeres megfigyeléseket veégeztünk. A vizs
gált kiónok morfológiai bélyegeik, életritmusuk, gyökeresedési készségük alapján 
jól elkülöníthetők. A kiónok közötti különbségeket szövettani vizsgálatokkal is 
alá kívántuk támasztani. Most az időskorú, a fiatalkorú egyéves szár, valamint a 
terméskocsány szöveti felépítését vizsgáltuk négy kiónon.

A fiatalkorú számál a sztélében a szállítószövet nyalábos megalakulású, a 
hajtáscsúcsban megfigyelhető az öt procambialis góc, de nagyon hamar kialakul 
az interfascikuláris kambium és sok másodlagos nyalábot hoz létre (20-30), me
lyek erősen szlderifikálódnak. A lefűződő 1-3 sejtsornyi bélsugár is szklerifikáló- 
dik. A sok és változatos megalakulású nyaláb miatt egy nem szabályos, hanem 
kanyarokkal tagolt gyűrű alakul ki. A bél irányában fejlett nyalábhüvely látható, 
mely az egyik oldalon szélesebb. Általában egy (egy kiónná! 3) sejtsor bélkorona 
is van.

Az időskori szárra a fiatalkorúhoz képest kevésbé jellemző a periderma ki
alakulása. A sztélében 30-50 különböző fejlettségű nyaláb van. A háncs fejlet
tebb a fánál. A bél irányában szélesebb a nyalábhüvely. A bélkorona két típusnál 
3 ill. 5 sejtsoros. A kéregben több a szekréciós járat és valamivel kevesebb kris- 
tálydruza van.

A terméskocsány felépítése tipikus liánszár-struktúrát mutat. A szállítóele- 
mek szabályosan elrendezettek. A farész többszörösen szélesebb az előző két 
szár farészénél. A háncs is erősen fejlett. A kéregsejtek összenyomottak az erő
sen fejlődő szállítóelemek nyomására, és lemezes kollenhimává alakulnak. A 
szklerifikáció sokkal kisebb mérvű az előző két szárénál. Egyes klónoknál hiány
zik a nyalábhüvely. A szilárdítás szerepét a farész (farost) veszi át. A szekréciós 
járatok száma még több -  40 is lehet a kéregben. A kristályok mennyisége lé
nyegesen kisebb.

t. Greguss, P.: Holzanatomie dér Europáis chen Laubhöcher und Stráucher. Akadémiai Kiadó,
1959.

2. Stein, O. L., Fosket, B. E-: Comparative developmental anatomy of aduit Hedera hetix. Amer. J.
Bot., 56, 5. 546-551. 1969.
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Hystoíogica! study concerning young and aduit shoots, 
fruit-peduncle of Hedera heiix L.

M. BÉNYEI HIMMER, E. FELHÓS-VÁCZI

Anmer^'ty o /  77ortIcM7mre anr7 Foo4 ZntfMsrry, Deparfmenr o /  Borany 
7/-7 302 BMt7a/?esr, P/. 33.

In the Botanic Garden of Soroksár in the iast 25 years we gathered Hedera heiix 
clones from different native habitats. Since than we have made permanentiy ob
servations on these clones. We found that clones differs from each-other 
by some morphologycal characteristics, life-rythm, rooting-capacity. For this 
reason we tried to sustain our observations with anatomycal data.

We studied tissue structure of young -  one year old -  and adult -  
many years old -  shoots and fruit peduncle on four Hedera clones.

In the young shoot vascular tissue presented a fascicular organisation, in 
the shoot-tip one can observed 5 procambial center, but early appears the inter
fascicular cambium too, giving rise to many secondary fascicles (20-30) presen
ting also an early sclerenchification. The medullary rais appears early and scle- 
renchificates also. Because of the irregularly appearing fascicles, instead of a re- 
gulary ring the new fascicles present a dissmembered, courved structure.

Adult shoots cannot be characterised by a well developed periderma like 
young shoots. Stele presents 30-50 differently developed fascicles. Usually, 
phloem is better developed, than xylem. Fascicular sheath thickend towards the 
pith. Peripheral part of the pith is made of 3 or 5 cell-rows, depending on the 
clone type. Cortex has much more secretory canals and less crystals.

The fruit-peduncle has a typical lianeous structure. The xylem is better de
veloped than in case of the two above mentioned shoots. Cortex cells are comp
ressed, and soon they transform in a well developed collenchyma. Sclerenchifi
cation compared to the other shoots is less typical. Fascicular sheath at some of 
clones is absent. Rigidity is insured by the xilem only. The number of secretory 
canals is higher (40).

). Greguss, P.: Holzanatomie dér Europáis chen Laubhöcher und Stráucher. Akadémiai Kiadó,
1959.

2. Stein, O. L., Fosket, B. E.: Comparative deveiopmentat anatomy of aduit Hedera helix. Amer. J.
Bot , 36, 5. 346-551. 1969.

44 W;A o /  fAc P/aar ylaafowy



Mi/. А/a g y a r  Afővgnyanafdrn/a/

Dekapitáh, dikvát rezisztens Conyza canadensis növények 
morfoiógiai és anatómiai vizsgáiata

NAGY E.,' M!HAL!K E.^

7. А77И, ÍVövMyraui 7aa^ző7;i Á*Matóc^o/?orr, 6707 Szeged 
2. 7И 71E, TVövőnyrani 7űfMZ(% 6707 gzege^f

A herbicidek rendszeres használata következtében világszerte megjeientek a 
gyom fajok herbicidekkei szemben rezisztens biotípusai. Ezek egyike a betyárkó- 
ró /Conyza сало^еяя^. A rezisztens fajok a herbicid kezelés hatására nem 
pusztuinak e). A drasztikus vízvesztés, hajtáscsúcs- és ievéiszáradás eiienére in
tenzív axiáiis rügyfejiődés indui meg, a növekedés foiytatódik.

A dikvát rezisztens növények morfotógiai-anatómiái eiváitozásait kísértük 
figyetemmei. 5 x 10'^ moi/i hatóanyag-tartaimú oidattaí kezeit és csúcsrügyüktői 
megfosztott egyedekbői készítettünk metszetet.

Céiunk voit a kémiaiiag és mechanikusan dekapitáit növények szárszövetta
ni összehasoniítása, küiönös tekintette] az osztódószövetek működésére, és az 
axiáiis rügyek fejiettségére.

A mintákat a reproduktív fázis kezdetén gyűjtöttük, a csúcsrügytői Í2-Í5 
cm-re eső szárrészbői. A metszetek hagyományos mikrotechnikai módszerre) ké
szültek.

A kémiai és mechanikai dekapitáiás hatása a kambium vastagságában, mű
ködésének intenzitásában, a nagyobb mértékű nyáikaszekrécióban nyiivánuit 
meg. Az axiáiis rügyek is fejiettebbek. A herbicid kezeit egyedeknéi a hatás 
mennyiségiig kifejezettebb, ami összefüggésben tehet a dikvát áitai kiváitott in
tenzívebb etiiénképződéssei.



Morpho!ogica! and anatómica! examination 
of decapitated diqnat resistant Conyza canadensis p!ants

E. NAGY,' E. MIHALIK^

7. Ямя^олая AcaJemry о /  Sciences, Ве^еалсЛ Слом/? о /  D<?/?an?n¿w о /  Вомяу 
77-6707 .Szeged

2. Ил77а Jdz^e/* 7/я/уеля';у, Department о /  Botany 
Я-6707 Szeged

Herbicide resistant biotypes of weeds are appearing ait over the word as a resuit 
of the regular use of herbicides. One of these weeds is the Conyza canaden^'y. 
The resistant plants don't perish after herbicide treatment. In spite of drastic 
water loss and the drying the shoot apex and leaves, the axial buds begin to 
grow intensively and plants continue their development.

We examined the morphological and anatomical alterations of resistant 
plants after treatment of 5x  10"* mol diquat and after removal the apical bud. 
We compared the stem anatomy of chemically and mechanically decapitated 
plants with regard to the activity of meristem in stem and the development of 
the axial buds. The samples were collected at the beginning of the reproductive 
phase 12-15 cm below the apical bud. Sections were prepared using the classical 
microtechnical methods.

Mechanical and chemical decapitation alter the cambium activity, the mu
cilage secretion and increase the development of axial buds. These effects are 
quantitatively larger in herbicide treated plants. This may be due to the higher 
ethylene production caused by diquat.

46 Лулн/юд/илл о /  f Ag Яыл^япал Р/алг у^лаголлу



Az Eranthis hyemaüs (L.) Sa!isb. szövettani vizsgáiata

REMÉNY! M. J., FELHÓSNÉ VÁCZ! E.

^  ^/e/w.s^enpű/i Egyetem, TVöv^nytűní 7a/!j^c/:
7302 BHtTope .̂ 7y 33.

A téttemető Eranthis hyemaiis subspontán megjelenő. védett növénye a kora ta
vaszi aszpektusnak. Budapest környéki popuiációinak morfoiógiai, fenoiógiai 
megfigyeiéseit több éve foiytatjuk, eddigi eredményeinket 1992-ben szövettani 
vizsgálatokkal egészítettük ki.

Vizsgálataink célja az volt, hogy kimutatható-e eltérés a különböző termő
helyekről származó egyedek szárának és levelének szövettani felépítésében.

A mintákat két természetes és egy kb. 15 éve kertbe telepített populáció 
egyedeiből gyűjtöttük be.

Az értékelt adatok: (levél)-vastagság, oszlopos paranchima vastagsága, szé
lessége, nyalábok száma, mirigyszőrök, (szár)-átmérő, nyalábok száma, fa- és 
háncstest hossza.

A levelek főér szerinti vastagságában nem volt mérhető különbség, az érközi 
területek vastagságában a szárazabb élőhelyeken (Hárs hegy) előfordulóké vasta
gabb, ezeknél az oszlopos parenchima sejtek is nyúltabbak.

A Hárs hegyi populáció egyedeinek a szára vastagabb, a nyalábok száma 
kevesebb.

Az eddigi eredmények a további vizsgálatok alapjául szolgálnak.

Irodalom:
). C. R. Metcalfe and Chalk, L.: Anatomy of the docotyledens, Oxford. 1950.
2. Klaus Napp-Zinn: Anatomie des Blattes. II Blattanatomie dér Angiospermen. Berlin -  Stutt

gart, 1974.
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The hístologyca! study of Eranthis hyemaüs (L.) Sahsb.

M. L. REMÉNY!, E. FELHÖS-VÁCZ1

t/nfver.nry o /  Non/cM/fMrc an3 FooJ Dc/ta/rwcnf o /  Rotarty
//-7302 / y  33.

Eranthis hyemaiis is one of the subspontaneous protected plant species of the 
early spring aspect. We have been dealing with the morfologycal and fenologycal 
observation of it's population in the periphery of Budapest for several years. In 
1992 we sustained our results with histologycal examinations. The aim of our 
study was to prove, if there are any differences in histologycal structure of 
shoots and leaves of different populations derived from different habitats.

The sample were collected from the population of natural and cultivated 
habitats which was planted about 15 years ago. The evaluated data: thickness of 
leaf, thickness and width of pallisade parenchyma, the number of fascicules and 
the number of glandular hairs, diameter of stems, length of xylem and phloem.

Leaves mesophyllum are thicker in case of a dry habitat and this is caused 
by the pallisade parenchyma cells (e.g. hill Hars) are evidently elongated. The 
shoot of plants in the hill Hars were thicker, the number of fascicles were less. 

The resulting data give chance to further studies.

References:
t. C. R Metcalfe and Chalk. L.: Anatomy of the docotyledens. Oxford, 1950.
2. Klaus Napp-Zinn: Anatomie des Blattes. !!. Blattanatomie der Angiospermen, Berlin -  Stutt

gart, t974.

48 o /  P/űnf yí/Mfo/ny



M//. A fagyar A^öv^rtyarMfdmt'at 4 9

A Festuca pratensis Huds. és rokonsági körének 
morfo-anatómiai és ökoiógiai dífferenciáiódása

KOVÁCS J. A.

BD77^, Növénytani 7an.?zét:
SzornóatAe/y

A Festaca L. nemzetség Bovinae Fries ap. Anders. szekciójába tartozó széies-ia- 
pos levelű taxonoknak, a Kárpát-régió spontán flórájában feifeihető populációit 
mint nemesítési aiapanyagforrásokat vizsgáituk. A 311 fűpopuiáció elemzése 
alapján jól elkülöníthetők a morfo-genetikailag stabilizálódott alaptaxonok (Fes
tuca pratensis, F. gigantea) a differenciálódás folyamatában levő egységektő! (F. 
pratensis ssp. appennina, F. arundinacea s. 1.). A tanulmányozott taxonok sajátos 
bélyegei: Szármagasság (Sz), Levélszélesség (L), Fülecske (F), Füzérke (Fz), Tok
lász (T), Epidermisz (Ep), Kromoszómaszám (Ksz). Szklerenchimaköteg (Szkl), 
Élőhely (H) a következő értékekkel jellemezhetők.

Festaca pratensis Huds. ssp. pratensis, Sz: 30-80 cm, L: 3-5 mm, F: csu
pasz, Fz: keskeny lándzsás, 9-11 mm, T: lándzsás, gyakran kihegyesedő, nem 
szálkás, Ep: sima, nincs serteszőr v. ritka, Ksz: 2n-14, diploid, Szkl: a levélszkle- 
renchima-kötegek izoláltan találhatók a felső epidermisz nyalábi részeinél, az al
só epidermisznél a kötegek csak a vastag főereknél találhatók, H: üde és nedves 
kaszálórétek, 800-1000 m tengerszint feletti magasságig.

FayfKca pratensis Huds. ssp. a/Tpenina (De Nőt.) Hegi, Sz: magasabb nö
vény, 60-120 cm. L: 5-8 mm, F: csupasz, Fz: keskeny lándzsás, 9-15 mm, T: kes
keny lándzsás, csúcsán kettős fogú, általában szálkás, Ep: sima. Ksz: 2n-28, tet- 
raploid, Szkl: a szklerenchima-kötegek vékonyak és izoláltan találhatók a felső 
ep. nyalábi részeinél, az alsó epidermisznél csak a főereknél, H: nedves havasi 
gyepek, 1200-1700 m tengerszint feletti magasság között.

Fanaca azMn<%nacea Schreb. ssp. sa&aipina (Hack.) Beldie, magas növény 
(90-150 cm), bókoló bugával, tetraploid (2n-28), a havasi-alpin öv növénye, be
sorolása egyelőre ideiglenes.

Festaca azKH<%nűcea Schreb. ssp. arantiinacea, Sz: 45-150 cm, L: 4-10 mm, 
F: széle pillés, Fz: elliptikus 8-18 mm, T: széles lándzsás hártyás, kettős fogú, 6-9 
mm, Ep: rövid serteszőröktől érdes, Ksz: 2n-42, hexaploid, Szkl: a szklerenchi
ma-kötegek izoláltan találhatók az alsó és a felső epidermisz nyalábi részeinél, a 
fő- és mellékereket összekötik a levéllemez szélével, H: nedves v. változó vízellá- 
tottságú rétlegelők, K-Európában.

FastMCű awiíÚHacea Schreb. ssp. őrienM/fs- (Hack.) Tzvelev az előbbitől fő
leg a hosszú szálkás toklász (1-2 mm) és a pelyva különbözteti meg. Szikes élő
helyek növénye, D-K-Európában.

Festaca gigantea (L.) Vili., Sz: magas növény, 50-150 cm, L: 5-18 mm. F: 
csupasz, Fz: lándzsás, 8-20 mm, T: lándzsás és hosszú szálkás (1-2 cm), Ksz: 2n- 
42, hexaploid, Szkl: a szklerenchima-kötegek vékonyak és izoláltan találhatók a 
felső és az alsó epidermisz vastag, főerei mentén. H: erdei növény (főleg bükkö
sökben).



Morpho-anatomica! and eco!ogicat differentiation 
in Festuca pratensis Huds. group and reiationships

J. A. KOVÁCS

Berzsenyi CoBege, De/?arrwca? o /  Borany 
SzomAarBe/y

The study dealing with the anaiysis of the broad-leaved fescues of sectio Boviaae 
Fries ap. Anders, as initia) breeding materiat from the Carpathian-region. Based 
on the investigation of 3H grass poputations, it was possibie to estabiished the 
main direction of morpho-anatomicai and ecoiogica! differentiation in the group: 
the relatively stabil taxa (Festuca pratensis, Festuca gigantea) and the evolutio
nary taxa (Festuca pratensis ssp. apennina and Festuca arundinacea s. 1.).

Using some features like: Stem length (S), Wide of leaves (VL), Auricula 
(A), Spikelet (Sp), Lemma (L), Chromosome No (Ch), Sclerenchyma (Sc!) and 
Habitat (H) the broad leaved fescue populations was characterized as follows.

FaMMca Huds. ssp. ^rarenyfy, S: 30-80 cm. VL: 3-5 mm and le
aves almost smooth above. A: glabrous, Sp: cylindical-lanceolate, 9-1! mm, L: 
obtuse not 2-dentate at apex, unawned, Ch: 2n-!4, diploid. Sc!: sclerenchyma- 
strands all or mostly at the upper surface, in the lower surface only at the 
principal vein, H: mesophilous meadows and grassy places to the 800-1000 m 
above sea level.

Eanaca /7rarea^ Huds. ssp. ajzen/nna (De Not.) Hcgi, S: usually 60-120 
cm, VL: 5-8 mm, slightly glaucous above, A: glabrous. Sp: 9-15 mm. L: 2- 
dentate with an awn, Ch: 2n-28 tetraploid. Sc!: Sclcrcnchyma-bunches like at 
the species, H: moisture grasslands in the mountain and alpine belt, from 1200 
m to 1700 m above sea level.

Fasraca araaBiaacea Schreb. ssp. ^ a /p ia a  (Hack.) Beldie, S: 90-150 cm. 
Chromosome number 2n-28, tetraploid. Taxa from the mountain-alpine belt, his 
classification is uncertain.

Fayfaca araazBaacea Schreb. ssp. araaBiaacca, S: 45-150 cm, VL: 4-10 
mm. leaves with prominent ribs. A: with sparse, short cilia, Sp: 6-9 mm, L: 
ovate-lanceolate, 2-dentate, usually unawned, Ch: 2n-42, hexaploid, Scl: scle- 
renchyma-strandts on both sides of all or most veins, H: damp grasslands, river- 
banks, mostly in Central-Europe.

Fesiaca azaaBiaacea Schreb. ssp. orica MB.? (Hack.) Tzvelev Leaves with 
prominent ribs, glumes subulate, lemma entire at apex with awn 1-2 mm, H: 
mostly alkali-grasslands S-E-Europe.

Beyraca giganfea (L.) Vili., S: 50-160 cm, VL: 5-18 mm. L: ovate-lanceolate 
5 veined with awn 1-2 cm, often flewuous, Scl: sclerenchyma-strands are thin 
and isolated on both sides of all or most veins, H: woods and shrub (Beeches).
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Fenyőfajok különböző korú tűlevelűinek szövettani vizsgálata

FELHÖSNÉ VÁCZ! E.

Aferrászea ás Egyetem, NöváayMn/ TaaszáÁ:
777á BuJapesr, Afáaes; űt 44.

Hazai őshonos és gyakran telepített idegen honos fenyőfajok különböző korú le
veleinek összehasonlító vizsgálatát végeztük el.

A Pinus nemzetségből három 2-tűs és két 5-tűs fajt vizsgáltunk. A megvizs
gált fajok mezofillumát karospaliszád építi fel. A Pinus nigra szárazságtűrését 
mutatja a vastag epidermisz, a süllyesztett sztóma és a vastag szklerenchima sej
tekből felépülő hipoderma. A Pinus silvestris és a Pinus mugo hipodermája 1-2 
sejtostoros, lemezes kollenchimából áll. Mindhárom fajban 2-2 szállítónyaláb 
alakul.

A Pinus strobus és a Pinus griffithii levél keresztmetszete a kör 1/5-öd ré
sze. A sztómák a két radikális oldalon az epidermisz szint közelében vannak. A 
hipodermát lemezes kollenchima alkotja, 2-2 gyantajáratuk van és egy szállító- 
nyaláb.

A Picea abies és a Pinus pungensnek 4 élű, rombusz alakú levelei vannak. A 
viszonylag vastag falú epidermisz felületén a Pinus pungensnél vastag kutikula és 
viasz alakul. Mindkét faj mezofillumát 5-6 szögletes asszimiláló alapszövet építi 
fel. Egy szállítónyaláb alakul.

Az Abies nemzetség fajaira és a Pscudotsugára jellemző, hogy a levelek la
pítottak, bifaciális a szöveti felépítés. A paliszád sejtsor-szám változó 2-4. A 
vizsgált fajoknál 2-2 gyantajárat és 2-2 szállítónyaláb alakul. Az Abies cephalo- 
nicánál és az Abies concolárnál sztómák a levél színén is vannak. Az Abies alba, 
Abies. normanniana és a Pseudotsuga menziessii-nél csak a levél fonákán 2 sor
ban vannak sztómák.

A Cédrus atlantica szárazságtűrő leveleiben a mezofillumban 1 sejtsoros 
oszlopos parenchima és alatta karos paliszád található. 2 gyanta járata és 2 szál
lítónyalábja alakul.

A Taxus baccata bifaciális felépítésű, hipoderma és gyantajárat nincs.
A megvizsgált fajok leveleiben első vagy második évben megindult a sejtek 

dezorganizációja. A citoplazma sűrű kromatoplazma-szerű. A nyalábok háncsré
sze évről évre gyarapodik, fajoktól függően 2-3 évtől 6-7 évig.
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Hysto!ogtca! study concerning pine-needdies of different age 
of a few pine species

E. FELHÔS-VÀCZI

i/n/verbify q /  77om'cM/mre /uJu^fry, Depazfwent o /  Bomny
/7-77 7<S BuJu/?esr, Af^ueyi 5tr. 44.

We studied the anatomycal structure of different age pine-needles of some 
native and frequent planted ailochton pine species.

Among the Pinus genera we studied 3 species having 2-needles and 2 
species having 5 needies on a dwarf-shoot. The mesophyHum of these needles 
consists of a paie-paiisade tissue. Pinus nigra shows a high capacity of drought- 
resistance having a thick epidermis with sunk stomas and a schierenchimatic 
hypoderma.

The hypoderma of Pinus mugo and Pinus siivestris is made oniy of i or 2 
rows of choitenchymatic cehs. In everyone of these above mentioned species 
there are 2 fascicles of vascuiar tissue.

The cross-section of needles in case of Pinus strobus and Pinus griffithi is 
1/5 of a reguiar circle. Stomas are situated on the two radial sides, close to the 
level of the epidermis cells. Hypoderma is made of a lamellate-collenchyma, 
every needle has a single fascicle of vascular tissue and two resin canals.

Needles of Picea abies and Pinus pungens are 4 edged, diamond-shaped. 
The mesophyHum is made of 5-6 edged assimilating parenchyma. There is only 
one fascicle of vascular tissue.

Species of the Abies and Pseudotsuga genera have flattened needles and the 
hystological structure shows the characteristics of a bifacial leaf. Abies cephalo- 
nica and Abies concolor has stomas on the upper surface, Abies alba, Abies nor- 
manniana and Pseudotsuga have stomas situated on the back side.

Needles of Cedrus atlantica have a mezophyllum made of 1 cell-row 
palisade parenchyma and below there is a typical pale-palisade. They have also 
2 resin canals and two fascicles. Taxus baccata has needles with a bifacial struc
ture.

In the first or second year in every needle of these above mentioned species 
starts the phenomena of tissue désintégration. The dense cytoplasma become 
chromatoplasma-like. The phloem enlarge yearly, and this course of enlargement 
depends on species.
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Megagametofiton sejtek és embriózsák izoiáiása

KRISTÓF Z., !MRE K.

E í  71E MWny&zefvexeMűy!!

Az utóbbi években a poHenne! végzett kísértetek mettett egyre inkább előtérbe 
kerültek a női gametofitonnal, az embriózsákkal ill. annak sejtjeivel folytatott 
kísérletek. Az izolált megagametofiton és sejtjei révén beavatkozhatunk a nö
vény ivaros folyamataiba, tanulmányozhatjuk, befolyásolhatjuk az ivarsejt és 
környezete fejlődését.

A megagametofiton ill. sejtjeinek erős védelme miatt izolálása meglehető
sen nehéz, általában enzimatikus sejtfalbontással, és mechanikai dezintegrálással 
történik.

Vizsgálataink során különböző növényekkel (Torenia, napraforgó, Petúnia) 
foglalkoztunk, vizsgáltuk az embriózsák anatómiai szerkezetét, fejlődését. Az 
izoláláshoz különböző összetételű enzimoldatokat alkalmaztunk. Magas ozmoti
kus potenciálú és celluláz koncentrációjú enzimoldatok segítségével a megaga
metofiton sejtjei protoplasztálódtak és azokat (petesejtet, szinergidákat, közpon
ti sejtet) mikromanipulátorral elválasztottuk a diploid sejtektől további sejttani 
vizsgálatok céljából, ill. azokkal sejtfúziós kísérleteket végeztünk.

Növényektől függően a celluláz-koncentráció csökkentésével, a pektináz- 
koncentráció növelésével, valamint rövidebb idejű rázatott emésztéssel az emb
riózsákot a környező szövetektől izoláltuk. Az izolálás során az embriózsák sejt
jei együtt maradtak és többé-kevésbé megőrizték eredeti struktúrájukat.
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fso!ation of megagametophyte ceHs and embryo sacs

Z. KRtSTÓF, K. !MRE

Eörvös Lóránt í/niversiiy, De/?a^r/nen/ o /  P/anr ,4n<Morny

The female gametophyte, the embryo sac and embryo sac ceHs become more 
and more important experimentai objects in biotechnoiogy. The isoiated mega
gametophyte and it's cells give us chance to manipulate the sexua! process of 
plants and also to study and control the development and differentiation of egg 
cell and it's neighbouring cells. The isolation of embryo sacs and gametophytic 
cells is a sophisticated method because of the strong protection of germ cells, 
and usually carried out by enzymatic digestion and mechanical disintegration.

Our studies on female gametophyte of different plants (Torenia, Heliant- 
hus, Petunia) have concentrated on the anatomical structure of the embryo sacs 
and the isolation of the complete embryo sac and individual megagametophyte 
cells. Enzyme solutions with different composition were tried. High osmotic po
tential and cellulase concentration was preferred for the isolation of individual 
megagametophyte cells. The gametophitic cells (egg. synergids. central cell) were 
isolated from the vegetative protoplasts using a micromanipulator to carry out 
further cytological studies and cell fusion experiments. Decreasing a cellulase 
concentration and increase the amount of pectinase in the isolation medium we 
have isolated the intact embryo sac. For this experiments we the incubation 
time was decreased but mechanical disintegration methods (vibration or air 
bubbles) were used additionally.
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Antimitotikus drogok hatása a gabonafé!ék 
in vitro gametogenezisére

KOVÁCS G., BARNABÁS B.

AÍE4 Afczőgűz^o^dgi áÍMíorőmt^zere 
2462 Afanonvdsdr

Az utóbbi években a gametogenezis területen végzett kutatásaink megteremtet
ték a feltételét a gametofitonok reprodukáiható körülmények közötti érieiésére 
és a kettős megtermékenyüiés folyamatának lejátszódására in vitro. Több faj 
esetében sikerült mind a női, mind a hím gametofitont beérlelni kalászka és an- 
térakultúrákban és e tenyészetekből teljes értékű utódokat felnevelni. Ezek a te
nyészetek reprodukálhatóságuk következtében alkalmasak a gametogenezis és a 
megtermékenyüiés folyamatának manipulálására. Az egyik ilyen újszerű lehető
ség a diploid gaméták előállítása in vitro. Az egysejtmagvas mikrospóra állapot
ban leoltott kalászkák kezelése antimitotikus droggal biztosítja a genom meg
duplázódását oly módon, hogy a gametogenezis folyamatait nem befolyásolja, 
így teljes értékű diploid pollenszemek állíthatók elő. Ezzel a módszerrel olyan 
pollenszemeket tudunk érlelni, melyekben a vegetatív sejtmag és a két hímivar
sejt egyaránt diploid. A teljese egészében diploid virágporszemek a természetben 
kompetíciós hátrányban vannak a haploid pollennel szemben, csak mesterséges 
keresztezési programokban alkalmazhatók sikerrel. Ennek feloldására kidolgoz
tunk egy másik eljárást. Az említett probléma akkor oldható fel. ha a vegetatív 
mag haploid marad, míg a megtermékenyítésben részt vevő ivarsejtek diploidok. 
Ilyen mixploid pollenszemek korai kétsejtmagvas mikrospóra állapotból kiinduló 
tenyésztéssel érhetők el. Ezek már természetes keresztezési kombinációkban is 
kompetitívek eredményeink szerint. A virágpor genomduplikálásához hasonlóan 
a női ivar kromoszómagarnitúrája is megkettőzhető, és így a módszer lehetősé
get biztosít autotetraploidok ivaros úton történő előállítására.
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Effect of antimitotic drogs on the gametogenesis of cereals

G. KOVÁCS, B. BARNABÁS

^gn'cM/wa/ /?e^ea^c/] o /  ;%e //Mn^anan ^tcaJe/wy o /  Sc/eacM
//-2462 My?onvá.Hír
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összefüggés a virágzat feiépítése és a terméskötődés között
a körténé!

DIBUZ E.

áy ¿/e/ym^enpart Egyeíem Kerr^efi Föi^o/aí Á'ora, 
7erwő^zeffM<7owír:yt 7anszé%

ÓOOO áfecáikem f̂

A virágzat felépítését a körtefajtáknál 1984-től vizsgáljuk. Eredményeink ezen a 
területen is jó! rámutatnak a szerkezet és a funkció közötti kapcsolat jelentősé
gére.

A virágzatokban a megfigyeléseket egyedileg jelölt virágokon végeztük. 77 
fajtánál a virágzati tengely hosszát, a virágkocsányok hosszát és egymáshoz vi
szonyított helyzetét, valamint a virágok nagyságát, számát és a virágzaton belüli 
nyílási sorrendjét tisztáztuk. A terméskötődést a három hullási periódus után 
mértük fel. A körtefajtákra igen jellemző az oldal virágzatok megjelenése, amely 
általában az utolsó két virágkörben található.

A virágzat felépítésénél szerepet játszó tulajdonságok közvetlen hatást gya
korolnak a terméskötődés nagyságára, a virágzatonként kifejlődő termések szá
mára. Külön kiemelést érdemel a fajtára jellemző virágnyílási sorrend és a vi
rágzatonként virágszám együttes hatása. A körtefajták többségénél a virágzatok 
akropetális nyílási sorrendje fordul elő. a fajták egyötödénél-egyötödénél a cent
rifugális és a divergens nyílási típus a jellemző. Azoknál a fajtáknál a legna
gyobb a virágzatonként! termésszám, ahol az akropetális nyílási sorrend és a vi
rágzatonként nagy (7-8 feletti) virágszám együtt fordul elő.

1. Dibuz E.: Körtefajták rendszerezése. Egyetemi doktori értekezés. Kertészeti Egyetem. Buda
pest. ()984)

2. Dibuz E.: Körtefajták virágbioiógiai jettemzöi. J.ippay János" Tudományos Ütésszak e lad á sa 
inak és posztereinek összefogtatói. Kertészeti és Életmiszeripari Egyetem. Budapest. t 0 9 ]  t ). 
(t988)

3. Dibuz E.: The btossoming order of the pear's inftorescence. V!th Sym. of the Hung. Ptant 
Anatomy. Abstracts. 30-31., Keszthety. (199!)
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The connection between the construction 
of the inflorescence and its fruit set in pears

E. DtBUZ

i/ntver.nfy o /  NorficM/mre artJ Footf /nJtzyfry 
Co//cgc FacH/ty o /  FomcM/fMre,

Fro/g-^or^/n^g q/* Numra/ Science 
F-Ó000 Æec^crw^f

We have been scrutinizing the construction of the inflorescence of pear varieties 
since 1984. Our results call attention to the importance of the connection bet
ween the construction and the function of this area.

In the inflorescences we made the observations on individually marked 
blloms. In 77 varieties we cleared the length of the inflorescence axial and the 
length of the flowerstalks and their position compared to each other, as well as 
the measure and the number of the blooms and the blossoming order inside the 
blooms. We sized up the fruit set after the three falling periods. The habit of 
forming side inflorescences, which can be found in the last two flower circles, is 
very typical of pear varieties.

The qualities that play a part in the construction in the inflorescence have 
a direct effect on the size of the fruit set and on the number of fruits grown by 
the inflorescences. The fact that the conjugate effects of the bloom number by 
inflorescences and the blossoming order are typical for each variety is worthy of 
special emphasis. In the majority of pear varieties we can find an acropetal 
blossoming order of the inflorescences, but in one fifth of the varieties centrifu
gal and divergent blossoming types are typical.

The number of fruits produced by inflorescences is the highest in those va
rieties where the acropetal blossoming order and a great number of flowers 
(above 7-8) by inflorescences are found together.

t. Dibuz, E.: Körtefajták rendszerezése. Egyetemi doktori értekezés. Kertészeti Egyetem, Buda
pest. (t984)

2. Dibuz, E.: Körtefajták virágbiológiái jellemzői. „Lippay János" Tudományos Ülésszak előadása
inak és posztereinek összefoglalói. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest. 109-111. 
(1988)

3. Dibuz, E.: The blossoming order of the pear's inflorescence. V!th Sym. of the Hung. Plant 
Anatomy. Abstracts. 30-31., Keszthely. (1991)
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A meggycsontár képződésének anatómiai viszonyai

CSILLAG A .,' GRACZA P.^

7. Xeríáyzefi Egyetem, Ent/a/tesf X/., Mi//dnyi Mf F5-4F.
2. 7025 EMJa/te^r, TVa/tsMgdr /épc^ő 70/&

A meggy magházának fala virágzáskor 32-37 sejtsor vastagságú. A magházat kí
vülről borító epidermisz sejtjei radiális irányban erősen megnyúltak, hosszúsá
guk a szélességüknek három-négyszeresére. A mezofillum 30-35 sejtsor átmére- 
tű. Közvetlenül az epidermisz alatt a sejtek már állandósulóban vannak és 2-3 
rétegben alakjuk tangenciálisan megnyúlt. Sejtjeikben kloroplasztiszok láthatók. 
Befelé haladva 15-16 sejtsorban a sejtek izodiametrikusakká válnak és a klorop- 
lasztisz tartalmú sejtek között kisebb sejtű, jól festődő merisztématikus sejtcso
portok figyelhetők meg. Ettől befelé 8-10 rétegű szövettáj következik, melyek
nek sejtjei vékony falúak, kisméretűek, 4-6 szögletesek, jól festődnek és nagy 
sejtmagvuk van. A belső epidermisz sejtjei általában négyzet alakúak és merisz- 
tematikus jellegűek.

A termésfejlődés folyamán a mezofillum külső szövettája a merisztemati- 
kus sejtcsoportok osztódása révén jelentősen gyarapodik, a sejtek megnöveked
nek és végül 35-40 sejtsor átméretűvé válik. Az így kialakult szövettáj a húsos 
mezokarpium. A belső kisméretű sejtekből álló rész először intenzíven osztódik, 
mégpedig egyrészt a szövettáj egész felületén, másrészt a kialakuló mezokarpium 
határán és 40-50 sejtsor szélességűvé válik, majd második lépésben a sejtek fala 
jelentősen megvastagodik csatornás sejtfalvastagodással. A mezokarpium közelé
ben a vastagodott falú endokarpium sejtjei izodiametrikusak, befelé haladva 
tangenciálisan megnyúltak. A belső epidermisz sejtjeinek fala is megvastagszik 
és a sejten kialakult endokarpiummal összeolvad.

t. McDaniets, L. H.: The morphotogy of the apple and other pome fruits. -  N. Y. Agr. Exp. Sta. 
Meru. 230.

2. Esan, K.: Hant anatomy. New York -  London, ] 953.
3. Gracza P., CsiMag Fné: Severa) ProMems convertinstony endocarp of apricot. -  Lippay János 

Tudományos Ütésszak etóadásai és poszterei. Budapest. 1992.
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The Anatomy of the Stony Endocarp of the Sour Cherry

A. CSiLLAG,' P. GRACZA^

7. i/mver^iry o /  77orncM/fMre Foo<7 /m/M^fry,
BMt7a/?ê f X/., H/Mnyi Mi 35-43.

2. 77-7Ű23 7Va/?^M^dr /d/?cyo 70/7?.

During the period of the blossoming the ovary of the sour cherry is forming 32- 
37 ceii-iayers. The exterior epidermis has radiaüy eiongatcd ceiis. The me- 
sophyilum is made of 30-35 ceii-iayers, separated into two distinguished tissue 
regions: a wide region made of maturated tissue with meristem-iike ceH-groups 
(Í5-16 ceii-iayers), and a thin region made a meristem-iike tissue (8-10 ceii- 
iayers). The interior epidermis consist of quadragie ceiis.

After the biossoming exterior ceiis of the mesophyitum begin to grow prog- 
ressiviy, but some of the meristem-iike ceii-groups wiii keep their capacity of di
viding further on. So the differenciated mesocarpium wiii become 30-35 ceii- 
iayers wide. The enteriőr tissue divides intensiveiy. on one hand in the aii meris
tem-iike region, on the other hand on the border of the mesocarpium, and buiit 
of 40-50 ceii-iayers. Later the waii os ceiis begin to thicken and forms scieroids 
with isodiametric forms (outside) and aiongated forms (inside). The wail thi
ckens canaiiy. The cei! waii of the interior epidermis aiso thickens and these 
ceiis wiii fuse with the tissue that buiids the stone and they compose the endo
carp together.

t. McDaniels, 1. H.: The Morphologie of the Appie and Other Pome Fruits. -  N. Y. Agr. Exp. Sta. 
Mem. 230. (1940)

2. Esau. K.. Plant anatomy. New York -  London. 1953.
3. Gracza. P„ Csillag, Fné: Several problems concerting stony endocarp of apricot. -  Lippay Já

nos Tudományos Ülésszak előadásai és poszterei. Budapest. ¡992.
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FertHis búza x árpa amphidtptoidok e!őá!!ítása

LÁNGNÉ MOLNÁR M., SUTKA J.

AÍZ4 Afezö^azzííMdgi áfurarőmr^zere, GenenlzM O ^d/y  
2462 Afa^owvd^dr, 7y. 79.

Az első árpa (TfortfeM/n vu/gaze L.) x búza (THn'cMm ac^n'vaw L.) hibrid előállí- 
tása óta (Kruse, 1973) a két nemzetség keresztezésének terüietén számos jelen
tős eredmény született, de a fertilis amphidiploidok létrehozásának kérdése máig 
megoldatlan maradt.

Kísérleteinkben célul tűztük ki, hogy búza x árpa hibridekből a szövette
nyésztés segítségével és a hagyományos módszerekkel fetilis amphidiploidokat 
hozzunk létre.

Az 1990-ben előállított öt búza (T. űanivM/n L. cv. Chinese Spring) x árpa 
(H. vM/gare L. cv. Betzes) hibridet (Lángné Molnár, 1992) szövettenyészetben el
szaporítottuk (Lángné Molnár et al. 1991) és 190 rcgeneráns hibridet neveltünk 
fel. 22 növényt táptalajon, 57 hibridet pedig a bokrosodási fázisban kezeltünk 
kolhicinnel.

A felnevelt 190 regeneráns hibrid (R, nemzedék) közül 10 növényen össze
sen negyven szemet kaptunk önmegporzással. Az öntermékenyült hibridek közül 
négy növény egyáltalán nem kapott kolhicinkezelést, négyet a bokrosodási fázis
ban, kettőt pedig a táptalajon kezeltünk kolhicinnel. A regeneránsok kromoszó
mavizsgálata során megállapítottuk, hogy részleges kromoszómaszám megduplá
zódás történt.

Az öntermékenyüléssel kapott R^ szemeket elvetettük és egyes növényeken 
kiugró szemkötést tapasztaltunk önmegporzáskor, összesen 399 szemet kaptunk. 
Az R^ növények kromoszómaszáma többnyire 54-56 lett.

Az eddig elvetett 12 R^ hibrid kromoszómaszámának és párosodásának ta
nulmányozása során mindegyik hibriden 56 kromoszómát figyeltünk meg, és a 
kromoszómák többsége bivalenseket alkotott. Mindegyik R^ növények tapasz
taltunk szemkötést önmegporzáskor.

Tervezzük az 56 kromoszómaszámú növényekben a kromoszómák azonosí
tását Giemsa-technikáva! és izoenzim-analízissel.

t. Kruse, A.: Hereditas 73. 157. (1973)
2. Lángné Molnár M., Galiba G., Kovács G.. Sutka J.: Genome 34. 261. (1991)
3. Lángné Molnár, M.: Búza x árpa hibridek előállítása és citogenetikai elemzése. Kandidátusi ér

tekezés. MTA, Budapest. (1992)
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Production of fertiie wheat-bariey amphidipioids

M. LÁNG-MOLNÁR., J. SUTKA

,4gncM/íMra/ 7?Mearcá /rt^trMre o /  fáé Nt/rtganon Acar/etny o /  Sciences 
77-2462 Aíarronvd^dr, P.O.Box 79

Since the first successfui hybridisation between wheat (7hffCMm aeHfVMm L.) 
and bariey (Por^eM/n vn/goze L.) (Kruse Í973) a number of important resuits 
have been achieved in the fieid of bariey and wheat crosses, but the probiem of 
how to produce fertiie amphidipioids continues to vex researchers.

The aim of the present experiments was to produce fertiie amphidipioids 
from previousiy deveioped wheat x bariey hybrids with the aid of tissue cuiture 
and traditionai methods.

Five wheat (Thncnm aê ffVMW cv. Chinese Spring) x bariey (7/or<7eMm vn/- 
gare cv. Betzes) hybrids deveioped in Í990 (Láng-Moinár Í992) were muitipiied 
in tissue cuiture (Láng-Moinár et ai. i99 i) and 190 regerants were raised. Of 
these, 22 were treated with coichicine added to the nutrient medium and 57 in 
the tiiiering phase, whiie the remaining i 1 i regenerants received no coichicine 
treatment.

After self-poiiination a totai of forty seeds were set on ten of the regene
rant piants (R, generation). Of these ten seif-feriiised piants, two had been 
treated with coichicine in the nutrient medium and four in the tiiiering phase, 
whiie the other four received no coichicine treatment. Chromosome counting in 
the side-ears of the regenerant piants showed partiai doubiing of the chro
mosome number.

When piants were raised from the Rg seeds obtained after seif-fertiiisation, 
an outstanding seed setting percentage was found in certain seif-poiiinated 
piants, giving a totai of 399 seeds. The chromosome number of the R-, piants 
was generaiiy around 54-56.

An anaiysis of the chromosome number and pairing of the i2 R^ hybrids 
soen so far indicated that aii the hybrids had 56 chromosomes, the majority of 
which formed bivaients. Seed setting was obtained on aii the R^ piants after 
seif-poiiination.

it is pianned to identify the bariey and wheat chromosomes by the Giemsa 
technique and isozyme anaiysis.

1. Kruse, A.: Hereditas 73. ]37. (t973)
2. Láng-Moinár, M., Gaiiba, G., Kovács, G., Sutka, J.: Genome 34. 2 6 i. (]991)
3. Láng-Motnár, M.: Production and cytogenetic anaiysis of wheat-barley hybrids. Ph. D. Thesis.

MTA, Budapest. (Í992)



A titán !oka!izációja Titavitta) kezeit növényekben

KERESZTES A .,' KELEMEN G.,^ BÁCSY E.,^
FEHÉR M ./  FODOR P . /  PA!S t /

7-2. EZ-TE JVőv^nyszervezefMfH Vöv^wy^/etfani (*2̂  Tan^z^,
2. AZ E4 Efy^r/eri Grvo^nafowdayi Eatatő /ar^zet, BaJa/?Mt
4. Áferr^zeti ^  7?/e/nH.yzer%?ar! Egycrcra, á? Biot:őaMa/ 7afM2<%

Barfa^e^r

Bár az 1970-es évek vége óta ismert a Ti kedvező hatása a növényi produkció
ra , '^  a hatásmechanizmus még ma is ismeretien. A tisztázás érdekében megvizs- 
gáituk a Ti sejten beiüii iokaiizációját Titavitta) (Ti-aszkorbát tartaimú növény- 
kondícionáió szerre)) történt )evé)permetezés után búza csiranövények és spenót 
növények ieveieiben.

Kezeit búzaieveieket vizsgáivá a Ti-t nagyrészt a )50 g-vei kiüiepített, sejt
magokban gazdag frakcióban tudtuk kimutatni ICP-AE-spektrometriával. 
Ugyanezen az anyagon giutáraidehides fixáiás után eiektronmikroszkópos rönt- 
gen-mikroanaiízist végezve egyik sejtkomponensben viszont a karyopiazma és a 
sejtmagvacska röntgen-spektrumaiban megjcient a Ti-jei.

Ezeket az eredményeket úgy érteimezzük, hogy a Ti az éiő sejtben főként a 
sejtmagban, és nagyrészt diffuzibiiis formában iehet. minthogy a sejtmag-frak
cióban kimutatható, de a kémiai fixáiás csaknem teijesen eitávoiítja a mintábói. 
Visszamaradása a mintában csupán a karyopiazmában és a sejtmagvacskában fi
gyelhető meg, ami itt erős kötődés tehetőségére utai.

Előzetes vizsgálataink szerint a kezelés hatására a sejtmag feitűnő ultra- 
strukturáiis elváltozást nem mutat, viszont a sejtmag környékén gyarapodik az 
endoplazmatikus retikulum.

t. Pais 1., Fehér M.. Farkas E.: Acta Agron. Acad. Sci. Hung. 28. 378-383. (t979)
2. Ram, N.. Vertoo, M., Cottenie, A.: Ptant and Sói! 73, 285-290. ( 1983)
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Localization of titanium in plants treated with Titavit

Á. KERESZTES,' G. KELEM EN/ E. BÁCSY/
M. FEH ÉR / P. FO DO R/ t. PAIS^

7-2. Eörvöj LoránJ t/mver^iry, o /  P7anr Anaromy ("7̂
am7 Plant PAy^io/o^y ("2̂ , Ba^a/tcst

/  TTangartan Academy o / Sc:encM, 7n^titMtc o /  Expert menra7 Afedictne, 
Padapesr

4. i/niver^ity /o r  Tfortt'ca/tare an<7 Pood 7ndtzyrry,
Department o /  C/temt'^try and Pioc/temt^try, Padapest

The beneficial effect of Ti on plant production has been known since the late 
seventies,'^ still the mode of action is unknown. In order to contribute to un
derstanding, we investigated the intracellular localization of Ti in leaves of 
wheat seedlings and spinach plants after spraying with Titavit (a Ti-ascorbate 
containing plant conditioner).

Working with treated wheat seedlings. Ti was found largely in the 150 g 
cell fraction rich in nuclei, when analysed with ICP-AE-spectrometry. In 
the same material after glutaraldehyde fixation and electron microscopic X-ray 
microanalysis we could not detect a significant Ti peak in any cell compartment. 
Working with spinach leaves, however, the Ti signal was seen in the X-ray 
spectra of the karyoplasm and nucleolus.

Interpreting these results we think that the living cells could contain Ti 
mostly in their nuclei and in a diffusible form, as it could be detected in the 
nuclear cell fraction, while chemical fixation almost entirely removed it from 
the sample. Ti retention in the sample was observed only in the karyoplasm and 
nucleolus, pointing to the possibility of a strong intranuclear binding.

According to our preliminary observations, the treatment did not cause a 
marked ultrastructura! alteration in the nucleus, but adjacent to it the endoplas
mic reticulum was proliferating.

t. Pais, Fehér, M., Farkas, E-: Acta Agron. Acad. Sci. Hung. 28, 378-383. (1979)
2. Ram. N.. Verioo, M.. Cottenie, A.: Ptant and Soi) 73, 285-290. ()983)
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A morfológia szerepe a növényi növekedésanalízisben
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The roie of niorphoiogy ín piant growth anaíysís

!. SZABÓ

Роллол í/nrvcr^fy o /  AgncM/fwe, Depa^f^ní о/" Досолу 
Æg^Ag/y
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Haptoid sejtkutíúrák e!őáHítása különböző búzafajtákbó!

KORBULY E .,' HE, G. Y ., '^  BARNABÁS, B.'

7. Af 7)4 AfezőgűzdtMdgí áfmardinMzeíe, 2462 Afarronvrfydr 
2. AcűJcTWű Sinrca, IfnAan fnjrifMre o /  Borany,

P/anr Biorec/mo/ogy Deparrmear, 4^0(774 Cúirta, R'MÚaa

A szuszpenziókultúrát igen eiterjedten használják növényi sejtek gyors felszapo- 
rítására. Gabonaféléknél genetikai manipulációra a gyorsan szaporodó, stabil, fi
nom eloszlású, embriogén sejtszuszpenzió a legalkalmasabb. Ez a rendszer köz
vetlenül alkalmas idegen gének bevitelére, illetve a kisméretű sejtaggregátumok
ból nagy hatékonysággal izolálhatok protoplasztok további genetikai beavatkozá
sok céljára.

Több búzafajtából antérakultúrát indítottunk folyékony BM táptalajon, 
hogy haploid szinten vizsgálhassuk a szuszpenziókultúrák előállításának feltéte
leit. Az indukálódott haploid kalluszokat módosított szilárd Murashige-Skoog és 
BM (Chu et al. 1990) táptalajon szaporítottuk tovább, és kiszelektáltunk a szusz
penzió indításához megfelelő morfológiai paraméterekkel rendelkező kallusztípu- 
sokat. A szelektált kalluszok regenerációs kapacitásának tesztelésével párhuza
mosan módosított, folyékony Murashige-Skoog és BM táptalajon szuszpenzió- 
kultúrát indítottunk, hogy összehasonlítsuk a különböző táptalajok hatását a 
szuszpenzió minőségére és regenerációs kapacitására.

Mindkét táptalaj alkalmasnak bizonyult mind szilárd, mind folyadék alak
ban a kallusz felszaporítására és a megfelelő kallusz előállítására. Egy kínai fél
tavaszi búzafajta felhasználásával sikerült fertilis regeneránsokat is felnevelni 
haploid sejtkultúrából.

Ref.:
1. He, G. Y., Korbuty R, Barnabás B. (1993) High frequency of callus formádon and regenera- 

tion of fertile ptants from hapioid cet] suspensions derived from anther cuttures in wheat (Tri- 
ticum aestivum L.) Ptant Science (in press)

2. Chu, C. C., Hitt, R. D.. Brútá-Babet, A. (t990) High frequency of ptant regeneration in Triti- 
cum aestivum L. on monoscharide containing média Ptant Sci. 66. 255-266.
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Estabüshment of haptoid suspension cultures 
from different wheat varieties

E. KORBULY,' G. Y. H E ,'^  B. BARNABÁS*

7. AgncM/íMra/ Æe^earcA 7 q/* f/tc 77aa^ar7aa Acarfcrrty o /  ^ctertcc.v,
77-2462 AfaríonvíÍMr

2. P/aa; BiofecTtno/o^y De/?ar;/aea?, PfaAaa 7nyhfMfc o /  Botany,
/IcaJeaua S7a7ca, №aAaa 4^0(774 CA7aa

Suspension cuitures are widely used for rapid proliferation of plant cells. The 
rapidly dividing, stable, fine and emryogenic suspension culture is the most sui
table for genetic manipulation in the case of cereals. This system is applicable 
for introducing foreign genes directly and from the fine cell aggregates proto
plasts can be isolated with high efficiency for further genetic studies.

Anther cultures were initiated in liquid BM (CHU et al. 1990) medium 
from some different wheat (Triticum aestivum L.) varieties to study the condi
tions of establishing suspension cultures on haploid level. The induced haploid 
calli proliferated on solid modified Murashige-Skoog and BM media. The calli 
with morphological characteristics suitable for initiation of suspension cultures 
were selected out. The regeneration capacity of the selected calli was tested and 
in the same time suspension cultures were initiated in liquid Murashige-Skoog 
and BM media to compare the effect of different media on quality and regene
ration capacity of the suspensions.

Both media proved to be suitable both in liquid and in solid states for 
callus proliferation and selection. Fertile regenerants were obtained from the 
haploid suspension culture of a Chinese hemi-winter genotype.

Ref.:
t. He, G. Y., Korbuly, E.. Barnabás, B. (1993) High frequency of caitus formation and regenera

tion of fertile plants from haploid cell suspensions derived from anther cultures in wheat (Tri
ticum aestivum L.) Plant Science (in press)

2. Chu, C. C., Hill, R. D.. Brűlé-Babel, A. (1990) High frequency of plant regeneration in Triti
cum aestivum L. on monosacharide containing media Plant Sci. 66. 253-266.
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Hogyan őrizhetők meg természetes áHapotukban 
a gombatermőtestek?

LOCSMÁND! CS., VASAS G.

Magyar Tierm^szermJomdnyi Afazeaw VövényMrű 
BMzfapest

Gombatermőtestek preparálására már számos eljárást dolgoztak ki. Az eddig al
kalmazott módszerek többsége nem alkalmas a termőtestek élethű megőrzésére.

A fagyasztva-szárítás (liofilizálás), olyan kíméletes szárítási eljárás, amely 
alkalmas a termőtestek eredeti struktúrájának megőrzésére. Alkalmazhatósága a 
víznek azon a tulajdonságán alapul, hogy alacsony hőmérsékleten és nyomáson 
szilárd halmazállapotú formája (jég) közvetlenül légnemű halmazállapotúvá (gőz) 
alakul, szublimál. A jégkristályok szublimációja a legtöbb termőtest váz- és szín
anyagait nem, vagy kismértékben károsítja.

A fagyasztva-szárítás módszerét a gombák impregnálásával kiegészítve elér
tük, hogy a termőtestekből készült preparátumok élethűek, nem törékenyek, víz
taszító tulajdonságúak, hosszú ideig tárolhatók. A liofilizált és impregnált gom
bák elsősorban kiállítási és oktatási célokra használhatók, ezenkívül alkalmasak 
tudományos vizsgálatokra is.
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How can be preserved mushroom fruit bodies 
in their nativ state

CS. LOCSMAND!, G. VASAS

#Mn#afMM NoTMraJ J%to?y Aiwe/n, Botonica/ Depazr/nenr
Ba^apc^f

In the past several methods have been worked out for preservation of mushroom 
fruit bodies. The greater part of methods used until now are not suitabie 
for life-like preservation of fruit bodies.

Freeze-drying is a careful drying process suitable for preservation of origi
nal structure of fruit bodies. Its application based upon the feature of water able 
to transform immediately from solid into vapour state. The sublimation of ice 
crystals dose not destroy the structural elements and colour of the most of fruit 
bodies.

Using the method of freeze-drying complemented with impregnation of 
mushrooms was achieved that this compact and water resistant preparation 
is life-like and can be stored for a long time. The freeze-dried and impregnated 
mushroom fruit bodies can be used for demonstration and exhibition. In 
addition they are suitable for microscopical and macroscopical examinations.
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Cortinarius fajok spóramorfo!ógiai vízsgá!ata 
és taxonómiai vonatkozásai

BOHUS G .,' RIMÓCZI !.,3 CSILLAG A.^

7. 7e/*mészettMdomdnyi AÍMzenm Növényidre,
Budapest 7X., Eőnyves Ad/mdn t:ri. 40.

2. Aíeriéjzci! és ¿/c/műszeripari Egyetem,
7302 Budapest, P /. 3F.

Mive! a Cortinarius fajok spóráinak atakja, mérete, fe!ü!etének struktúrája alap
vető jelentőségű taxonómiai bélyeg, ezen munkánk során néhány Magyarorszá
gon leírt Cortinarius faj spóraelemzését adjuk scanning elektronmikroszkópi 
vizsgálatok alapján.

Fajonként 50-50 spóra szélességét és hosszúságát mértük meg 10 000 x-es 
nagyításban, illetve készítettük el az ornamentika jellemzését.

Az alábbi fajok spóráit tanulmányoztuk:
1. Cortinarius parfumatus Bohus (összehasonlítva a Cortinarius osmopharus 

Orton és a Cortinarius talus Fr. spóráival).
2. Cortinarius moserianus Bohus három különböző populációjából származó 

termőtestek spóráit.
3. Cortinarius ammophiloides Bohus hét különböző populációjából származó 

termőtestek (összehasonlítva a Cortinarius ammophilus Pearson spóráival).
4. Cortinarius subeompar Bohus (összehasonlítva a Cortinarius compar We- 

inm.: Fr. spóráival).
5. Cortinarius erythrinus (Fr.) var. russulaesporus Bohus (összehasonlítva a 

Cortinarius erythrinus var. erythrinus spóráival).
A fajok spóraméret adatait táblázatban ismertetjük, illetve bemutatjuk a 

spórák ornamentikájáról készült fényképeket, pontokba foglalva taxonómiai ér
tékűk sejttani, morfológiai jellemzőit.
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Taxonómica! references and morpho!ogyca! study 
concerning spores structure of cortinarius species

G. BOHUS,' !. RIMÓCZI,^ A. CSILLAG^

7. FoMfHcar/ Depnrfmenr o /  77Migarían JVnmra/ Tfi^ory AfnseMW 
77-7476 B < a7a^ , P /. 222.

2. 7/m verify  o /  77orncM/tMre an4 Poo<7 7n4MJtry D e n a r y o /  Botany 
77-7662 PaJa/^e^, P /. 66.

Spore shape, size surface structure are essentia! distinquishing taxonomyca! cha
racters of Cortinarius species. In our study we characterise spores of some Cor
tinarius species occuring in natura! habitats in Hungary. Examinations were 
made by scanning e!ectromicroscope technics.

We measured width and tength of 50 spores in case of every species 
studied (10,000 x ampüfication). After that we described the specia! stamps of 
spores ornamentation.

We spore measurings on the foüowing species:
1. Cortinarius parfumatus Bohus (compared with Cortinarius osmopharus Or

ton and Cortinarius pa!us Fr.).
2. Spores of Cortinarius moscrianus Bohus deriving from fruit-body of 3 

different poputations.
3. Spores of Cortinarius ammophdoides Bohus deriving from fruit-body of 7 

different poputations (compared with spores of Cortinarius ammophüus 
Pearson).

4. Cortinarius subcompar Bohus (compared with Cortinarius compar Weinm.: 
Fr.).

5. Cortinarius eythrinus (Fr.) var. russutaesporus Bohus compared with Corti
narius erythrinus var. erythrinus.
We gathered our data in a tabeüa, and we endose a!so some photos de

monstrating spore-ornamentation.
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A Poíypodium punctatum „Grandiceps" ín vitro 
nemzedékváítakozása és generációja

JÁMBORNÉ BENCZÚR E .,' CSILLAG FNÉ,^ GRACZA p 3

7. Áíerf^szefí ^  ^/c//ni szeripari Egyetem,
Dáznőv^ny ^  DenJz-o/dgtat T aw z^, EM/fa/zes? X7., Fíf/dnyi át 4.

2. A^ertászet; ds ¿/e/mt\yzcz*tpart Egyetem, E/e/rtromtVrz'o^zZrd/zo  ̂Eaóor
3. 7025 BaJape^f, 7Vaj?^Hgdr /d/zc^ö 70/ó.

A Polypodium punctatum „Grandiceps" levéldísznövény csak rhizóma-feldara- 
bolássai szaporítható. Ez vetette fe) a gondoiatot, hogy a szaporítási rátát mikro- 
szaporítási technoíógiávaí próbáijuk emeíni. Más páfrányfajokkaí végzett eddigi 
kísérletek tapasztaiatait (Lane 1980, Higuchi et ai 1987, Saiomc -  Pais Í987) fi
gyelembe véve indítottuk meg kísérleteinket.

A májusban KCA vetett spórákból a haploid előtelepek június folyamán 
kezdtek kialakulni. A szélén egysejtsoros vastag előtelep befelé többsejtrétegűvé 
válik. A felületét 5-6 szögletű sejtek borítják. A ventrális oldalán, a középső ré
szen a sokszögletű sejtek hosszú, vékony, egysejtes rhizoida-fonalakká nyúlnak 
meg. A rhizoidák között megnyúlt, gömb alakú antheridiumok egymás fölött el
helyezkedő 2 gyűrű alakú sejtből állnak, a legfelső 3 sejt leválása után nyílik fel 
az antheridium, és kerülnek szabadra a spermatozoidák. Felfelé, a szív alakú elő
telep bevágása felé alakulnak ki a zárt állapotban gömb alakú arhegoniumok, 
amelyek falát 4 sejtréteg alkotja. Felnyílás után az arhegoniumok henger alakú- 
akká válnak.

A megtermékenyítés után SA táptalajt alkalmaztunk, amely a kialakuló 
diploid nemzedék szerveződését jobban segítette, melybe citokinint és auxint 
tettünk. Az előtelepen szerveződő diploid nemzedék első levele és tenyészőcsú
csa ősz felé szerveződött. A citokinin hatására a levél felületén szövetfélgömbök, 
tenyészőcsúcsok jöttek létre, melyen fonalas, majd lemezes levélkék képződtek. 
Ennek eredménye az, hogy elágazásos, bokros habitus jön létre. Közben az au- 
xin-adagolás a gyökérképződést segítette elő. A zöld, szeldelt levelek megnyúlása 
(elongáció) KCA hormonmentes táptalajon történt. A mikroszaporításos mód
szer a Polypodium punctatum elszaporodását jelentős többszörösére emelte a 
hagyományos rhizómából történő szaporítással szemben.

irodalom:
1. Lane, P. C., 198L A Procedure fór Propagation Fems from Spores Using a Nutrient-agar So- 

lution, Combined Proceedings. International Plánt Propagators' Society, 30. 94-97.
2. Higuchi. H., Amaki, W., Suzuki. S., 1987: In vitro Propagation of Nephrolepis cordifolia Prsel, 

Scientia Horticulturae, 32. 105-113.
3. Salome, M., Pais, S.. 1987: Propagation of the Fém Adianthum capillusveneris Through Tissue 

of the Circinate part of Young Leaves. Acta Horticulturae, 212. In Vitro Problems Related to 
Mass Propagation



In Vitro Regeneration and Metageny 
of Polypodium Punctatum „Grandiceps"

E. JAMBOR BENCZUR,' CS!LLAGN^,^ P. GRACZA^

7-2. Lm'ver^ify o /  77or?iCM/fMre and T^ood 7ndtzyfry 
Boda^es: X/., Li/Mnyt tit <7.

3. 77-7023 Bada/tejf, T V a^^dr /^pc^o 70/7?.

Polypodium punctatum „Grandiceps" is an ornamental plant, its leaves having 
ornamental value. The propagation of this plant is succesfu! by cutting up the 
rhizome. Our study proves that using microtechnic methods propagation rata of 
this plant increase. We based our study on some already existing experimental 
date (Lane 1980, Higuchi et al. 1987, Salome -  Pais 1987).

Spores were sowned in may and in June prothallium was already developed. 
On the margins prothallium is made of a single cell-layer, while on the central 
part has several cell-layers. The surface is covered by 5-6 angled shaped cells. 
On the ventral side these cells lengthened in filiform unicellular rhizoids. 
Among these rhizoids there are sferical-shaped antheridium opens and sperma- 
tozoid escape. Close to the incision of the heart-shaped prothallium there are 
the arhegoniums having sferica! shape. Theirs wall is made of 4 cell-layers. Af
ter the opening archegoniums strech and become cylindrical-shaped. After ferti
lisation we use SA nutrient substratum, that favorized the formation of the new 
organs of the diploid plant. We use also in the nutrient substratum auxin and ci- 
tokinin too.

The first leaf and shoot primordium of the new plant appears in autumn. 
Due to the citokinin on the leaf surface appeared spots of tissues, breeding apex, 
which gave rise to other lamellae and filiform leaves. The result is much bran
ched, shrubby habit. While we also used auxin roots started to develop 
early. Elongation of the green lobed leaves was made on nutrient substratum 
lacking any kind of hormones.

Our conclusion is that microtechnic methods increase the propagation rata 
of Polypodium punctatum „Grandiceps" compared to traditional propagation 
methods.

[. Lane, P. C., !98 t: A Procedure for Propagation Pems from Spores Using a Nutrient-agar So- 
tution, Combined Proceedings. Internationa) P)ant Propagators' Society, 30. 94-97.

2. Higuchi, H., Amaki, W., Suzuki, S., 1987: In vitro Propagation of Nephrotepis cordifolia Prse), 
Scientia Horticulturae, 32. 105 ) 13.

3. Sa)ome, M., Pais. S. )987: Propagation of the fem Adianthum capittusveneris Through Tissue 
of the Circinate part of Young Leaves. Acta Horticulturae. 2 )2 . In Vitro Problems Related to 
Mass Propagation.
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A hazai Rosa fajok mirigyemergenciáinak megosztása 
és iliatanyagai, mint differenciális bélyegek

FACSAR G .,' LEFLER

7. Jfertáyzeí! ^  ¿/e/mj^zeri/yari Egyebem Növénytani Tan^zéÁ;
2. központi TLaóoratdriMnt, 7052 Baéape^t, P /. 55.

A Rosa nemzetség tipikus jellemzője a mirigyemergencia, amely egyrészt a fia
tal hajtás kifejlődésekor a száron és különösen a leveleken (pálhák, levélgerinc, 
levéllemez), majd később a virág és a „virágzat" régiójában (kocsány, vacokser- 
leg, csésze, esetleg szirom) szerveződik. A juvenilis állapot mirigyezettsége jelen
tős átalakuláson megy át a virágzásig, majd a termésérésig. Általános a mirigye
mergencia mirigyes sertévé és sertetüskévé (Rosa gallica L., R. rubiginosa L.), il
letve igen változatos alakú (egyenes, iveit, horgos stb.) tüskévé alakulása a ten
gelyképletek kifejlődése során. A mirigyemergenciák a korlátolt növekedésű ol
dalszerveken maradnak meg leginkább morfológiai értelemben. Annak, hogy me
lyik szerv hol és mennyire mirigyes, a taxonok elkülönítésében van jelentősége. 
A mirigyek a herbáriumban általában jól megőrződhetnek, kivéve a levél színén 
ill. a szirmon lévő mirigyeket (R. sancti-andeae DEG. et TRTM.).

A mirigyezettség taxononkénti és szervenként megoszlásáról táblázatot állí
tottunk össze.

Egyes Rosa taxonok hajtásainak begyűjtésekor érintésre, de sokszor a bok
roktól több méter távolságra is. jellegzetes illatot észlel a gyűjtő. A mirigyemer
genciák exkréciós működése az illóolajokat tekintve taxononként és időszakon
ként változó intenzitású. Legerősebb a virágzásig, utána intenzitása csökken, de 
a későbbi sarjakon ismét erősebb lesz. A levelek, tengelyképletek mirigyeinek il
latát az irodalomban a szerzők hasonlóság alapján különféle fantázianevekkel il
lették (pl. alma-, balzsam-, fűszer-, gyantaillat).

A Rosa-levelek illóolaj-összetételének vizsgálatát VG TRIÓ kvadrugol tö
megspektrométerhez csatolt HP 5890 típusú gázkromatográffal végeztük.

A biztosan beazonosított 20 illóolaj-komponenst taxononként is rendezve, 
táblázatban összegeztük.

t Facsar G., Gracza P.: Kertészeti Egyetem Közieményei 39. i 975. )89 -2 t0 .
2. Facsar G.: Rosa L. in Simon. T. A magyarországi edényes flóra határozója. Tankönyvkiadó, 

Budapest, Í992. Í71-Í80.
3. Kotátorová, E., Konecny, K., Streibt. M.: Acta Musei Sitesiae Ser. Dendrotógia. Opava, !972. 

133-Í44.
4. Parmentier, P.: Annaies des Sciences natureDes. Paris. Ser. 8., Bot. 6. Í897. i- t7 5 .
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The Distribution of Giand Emergences and Fragrance Essences 
as Diagnostic Characters in Rosa species Natives of Hungary

G. FACSAR,' J. LEFLER2

7. í/л/versify o /  NorffCM/fMre алг7 FooJ /лЗ м гу , De/?arfwedf o /  Bofany 
2. Сл;'versify o /  Porficu/fure алЗ Boo<7 /л З ^ г у , Ceлfrű/ La^orűfory 

P-73B2 BMf7a/?ejf, Л О В . 33.

20 essentia! oi! components have been indentificd and their re!ative votumes 
have been determined in !2 Rosa species indigenous in Hungary and in 4 taxa 
of the culture relicts.

Comparative chromatogrammes have been made with an HP 5890 gas- 
chromatograph connected to a VG TRIO quadrugo!e mass-spectrometer. The ta
xon-characteristic components have been identified with the aid of the compu
ter library. Chemotaxonomic c!ose relationships (for example R. rubiginosa, R. 
micrantha) and differences (for example R. micrantha. R. polyacantha) have 
been determined.

t. Facsar. G., Gracza. P.: Kertészeti Egyetem Közleményei 39. 1975. 189-2)0.
2. Facsar, G.: Rosa L. in Simon. T. A magyarországi edényes flóra határozója. Tankönyvkiadó. 

Budapest. 1992. 171-180.
3. Kolátorová, E.. Konecny. K., Streibl. M: Acta Musei Sitesiae Ser Dendrológia. Opava. 1972. 

133-144.
4. Parmentier, P.: Annales des Sciences naturelles. Paris. Ser. 8.. Bot. 6. 1897. 1-175.
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Heterostyüás virágaink fioráiis nektáriumai

GULYÁSÉ., GULYÁS S.

7̂ 4 7*E, Növényiül/ 7lM^eÁ:
Szeged

A heterostylia mint az autogámiát gátió virágszerkezet a hazai növényeinknéi 
gyakori. Ezek között a heterodistyiia 7. a heterotristyiia 5 csatád fajainál figyel- 
hető meg. Ma már tudjuk, hogy a virágokban lévő két mirigy a bibe és a nektá- 
rium között szoros összefüggés van. A nagy bibéjű virágokban a nektármirigy az 
átiagosnái kisebb. tp.

Az eimúit években a heterostyiiás virágok vizsgáiatávai arra kerestünk vá
laszt, hogy pi. a mikrostyi, mesosty! és makrostyi virágok nektármirigyei között 
(egy fajon beiüi) taláihatók-e oiyan eltérések, mint a virágszerkezetben. 
Amennyiben a három virágtípus nektármirigyei között méret vagy szerkezeti el
térés van, akkor könnyen megállapítható, melyik a jobb mézelő növény, melyik
nek van nagyobb méhészeti illetve gazdasági jelentősége.

Magyarország különböző helyeiről gyűjtött növények 13 fajánál vizsgáltuk 
a virágszerkezetet és a nektármirigyeket. A virágokat celloidinbe ágyaztuk, majd 
mikrotomos metszés és kettős festés (haematoxylin-chrysoidin) után állandósí
tott preparátumokon mértük a nektáriumokat. A mirigyek méreteit 50 mérésből 
átlagolva pjn^-ben adtuk meg. Megállapítottuk, hogy az egy fajhoz tartozó egye- 
dek közül mindig a mikrostyi virágokban találhatók a legnagyobb nektármiri
gyek. A méretbeli eltérések pl. a Lythrumoknál a 100 %-ot is elérik.

Ez azt jelenti, hogy a mikrostyi virágot fejlesztő egyedek elszaporításával 
egyes területeken a nektárprodukció másfél-kétszeresére növelhető.
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Flora! nectaries of our heterosty!y Dowers

É. GULYÀS, $. GULYÀS

И т/а  Jdzye/* i/niveryny, Dc^a/ï^nenf о /  Вокалу 
Szeged

Heterostyly as a structure inhibiting autogamia is frequent in the hungarian 
plants. Heterodistyly can be seen in species of 7 families, while heterotristyly in 
species of 5 families. Now we already know that there is a close relation 
between the two glands -  the stigma and the nectary. In flowers with large stig
ma the nectary is smaller than the usual one.

During the past years when examining the heterostyly flowers we were go
ing to find an answer to the question whether there are similar differences 
among the nectaries of microstyl, mesostyl and macrostyl flowers like in the flo
wer structure (within one species). If there are differences in size or structure 
among the nectaries of the three types of flower, it is easy to define which ho
ney plant is better, which as greater apicultura! or economic importance.

We examined the structure of nectary and the nectar glands of 13 plant 
species collected from different parts of Hungary. The flowers were embedded 
in celloidine than after microtomic section and double staining (haematoxylin -  
chrisoidin) the nectaries were measured on conserved preparation. The measures 
of nectaries were given in pjn^ from 50 measurings. We found that the largest 
nectaries were always in the microstyl flowers belonging to one species. The dif
férencies in size e.g. in Lythrum species were as great as 100 %.

This means that nectar production can be increased by one and half or two 
if species with microstyl flowers are multiplied.
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Morfogenezis kétszikűek fermentációs sejtkuitúráiban

LISZT K., LÁSZLÓ M., DÁNOS B., HOLLÓSY F.

FÍ71E, Aöv^nyszervezetMni 
70<8#

Hatóanyagtermelés és biotranszformáció céijábói kétszikűekből fermentációs 
sejtkuitúrákat indítottunk.*^ A kultúrák változékonysága és a produktív sejtvo
nalak szelekciója miatt szükséges, hogy az in vitro rendszer formaképzését, a sa
játos környezeti tényezők figyelembevételével, az intakt növény differenciációs 
folyamataival összevessük. Mechanikus kevertetésű 1,5 és 5 !-es CCCS 3000 
New Brunswick típusú és 10 és 25 1-es CF 3000 Chemap air lift típusú reakto
rokból rendszeres mintavétellel vizsgáltuk a sejtszuszpenziós kultúrák fejlődését 
speciális fénymikroszkóppal (Olympus BH 2 és Olympus IMT 2) és transzmisszi
ós elektronmikroszkóppal (Tesla BS 500). A multigén-multienzim aktivitásválto
zásokra visszavezethető biokémiai és morfogenetikai kölcsönhatások^ eredmé
nyeit így a citomorfológia szintjén próbáltuk megközelíteni.

Megállapíthatjuk, hogy a normál vagy óriás sejteket is tartalmazó sejtcso
portok sejtfonalak, embrióid és kallusz jellegű aggregátumok és olykor a gyökér
indukció megjelenése és gyakorisága a növekedési periódus során a környezettől, 
fajtól, sejtvonaltól, növekedési rátától függ. A különböző szerveződési formák 
arányát sejt- és szövetszintű kölcsönhatások és a citoszkeleton polaritás változá
sai határozhatják meg.

Azok az irreverzibilis differenciálódási folyamatok, amelyek az intakt nö
vény szubapikális „maradék merisztémáiban" determinálódnak, a bioreaktorok
ban fejlődő kultúra formaképzésére is jellemzőek.

A hatóanyag-felhalmozó sejtnedv vakuolumok (glükozidok, alkaloidok, kal- 
ciumoxalát kristályok képződésével) magányos sejtekben, kis sejtcsoportokban is 
kialakulnak.

t. László M., Kretovics J., Dános B.. Szókán Gy., Liszt K., Hotlósy F., Tóth Z . Gyurján !.: Culti- 
vation of plánt suspension cultures in bioreactors and formádon of plánt dyes (Abstract) in lst 
Conference on Biotechnology in the „Hexagonal" Countries 13-15 April, 1992. Graz. Austria.

2. Taticek, R. A. et al.: Plánt Cell, Tissue and Organ Culture 24, 139-158, 1991.
3. Stebbings. G. L.: Amer. J. Bot. 79(5). 589-598, 1992.
4. Seguli. R. W.: Int. J. Plánt Sci. 153(2): iii-iv. 1992.
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Morphogenesis of dicotyledonous ceii cuitures in bioreactors

K LtSZT, M. LÁSZLÓ, B. DÁNOS, F. HOLLÓSY

Eöfvös Lordrtif i/n!ver.nfy, Dc/tiM/uertf o /  P/anf ^rtaromy 
7Í-70M  Btafapcsr

Cell suspension of dicots were cuitivated in our department for production and 
biotransformation of secondary substances in CCCS 3000 New Brunswick jar 
and CF 3000 Chemap air iift reactors.'^ Because the variability of the cell cui
tures and selection of new lines, the in vitro morphogenesis was controlled regu- 
lary and compared with plant development, as well as foton- and electron mic
roscopic methods (in Olympus BH 2 and 1MT2 and Tesla BS 500 microscopes).

There are many factors (genes, enzymes, hormones, secondary messengers 
etc.) that must be coordinated to achieve the end results: specialization.^

According to our experience normal and giant cells, cel! groups, cell files, 
multicelled aggregates and sometimes organogenesis of roots were present du
ring the whole in vitro cultivation period, but the rate, measure and quality of 
the different structures varied depending on the species, cell lines, environmen
tal factors and phase of the culture development. Progress of peculiar cell and 
tissue differentiation deriving from the subapical residual meristem of the intact 
plant presume vacuolization and cell elongation. We also find some form of si
milar irreversible differentiation in the investigated cell suspension cultures, e.g. 
the intracellular vacuolar secretion of glycosides, alkaloids or calcium oxalate 
crystals.

!. László, M., Kretovics, L, Dános, B„ Szókán. Gy., Liszt, K., Tóth, Z . Gyurján, L: Cultivation of 
plant suspension cultures in bioreactors and formation of plant dyes (Abstract) in 1st Conferen
ce on Biotechnology in the ..Hexagonal" Countries 13-15 April, 1992. Graz, Austria.

2. Taticek, R. A. et al. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 24. 139-158, 1991.
3. Stebbings, G. L.: Amer. J. Bot. 79(5), 589-598, 1992.
4. Segull, R. W.: Int. J. Plant Sci. 153(2): iii-iv. 1992.
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M7/. A íagyar

Exostema (Rubiaceae) fajok epidermiszének jeiiemzése

BORHIDI A., DARÓK J.

JűUHS Pannonná TuífoTndnyegyctcm, Nővőuyra/u' 7ansz^
7624 P^cs

Az epidermisz tuiajdonságait a környezeti tényezők csak mérsékeiten befolyá
solják. így e szövettípus szerkezeti sokféiesége jó) hasznátható szempont a rend
szerezésben mind faji, mind családszinten.

Az Exostema nemzetség )0 fajának fénymikroszkópos és SEM vizsgálatát 
végeztük el taxonómiai felhasználás céljából.

A vizsgált fajok öt sectioba tartoznak (Borhidi et Fernandez, 1989): 
sect.Exostema: E. parviflorum L. C. Rich, E. cordatum Borhidi et Fernandez. E. 

microcarpum Borhidi et Fernandez, E. myrtifolium Griseb., E. selleanum 
Urb. et Ekm., E. velutinum Standl.

sect.Longiflorae: E. longiflorum (Lamb.) Shult., E. stenophyllum Britton 
sect.Oligantha: E. caribaeum (Jacq.) Schult., E. acuminatum Urb., E. lancifolium 

Borhidi et Acuna, E. purpureum Griseb., E. salicifolium Griseb., E. spino- 
sum (Le Vavass.) Krug et Urb.

sect.Floribundae: E. sanctae-luciae (Kent.) Britt.. E. angustifolium (Sw.) Schult., 
E. brachycarpium (Sw.) Schult., E. ellipticum Griseb., E. lineatum (Vahl) 
Schult.,

sect. Polyphyllae: E. polyphyllum Urb. et Ekm.
A bőrszöveti sejtek többnyire vagy izodiametrikusak, vagy egyik irányban 

megnyúltak, alakjuk tetragonálistól hexagonálásig terjed. Az adaxiális oldalon a 
radiális falak egyenes lefutásúak, az abaxiális felszínen általában szabályosan 
hullámosak.

A bőrszöveti sejtek közt speciális funkciót ellátó sztómák -  bár minden faj
nál a családra jellemző Rubiaceae típusúak -, szintén fontos határozóbélyegek. 
Az epidermiszkarakterek szekciónként különbözhetnek, extrém élőhelyekről 
származó fajok esetében speciális vonásokat regisztráltunk.

Készült OTKA támogatással.
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Epiderma! surface characters of Exostema (Rubiaceae) species

A. BORH1DL, J. DAR^K

Jantzy Partnonm.? Univer '̂ty, Department o /  Botany 
//-7624 P^c^

Epidermal characters are only slightly influenced by environmental conditions. 
Their high structural diversity provides most valuable criteria for the classifica
tion between species and family level.

Based on light microscope and SEM examinations of about 10 species of 
Exostema genus, this is a survey of their epidermal surface characters with an 
aim to application in their taxonomy.

The studied species belong to five different sections:
sect.Exostema: E. parviflorum L. C. Rich., E. cordatum Borhidi et Fernandez, E. 

microcarpum Borhidi et Fernandez, E. myrtifolium Griseb.. E. selleanum 
Urb. et Ekm., E. velutinum Standi.

sect.Longiflorae: E. longiflorum (Lamb.) Shult., E. stenophyllum Britton 
sect.Oligantha: E. caribaeum (Jacq.) Schult., E. acuminatum Urb., E. lancifolium 

Borhidi et Acuna. E. purpureum Griseb., E. salicifolium Griseb., E. spino- 
sum (Le Vavass.) Krug et Urb.

sect.Floribundae: E. sanctae-luciae (Kent.) Britt., E. angustifolium (Sw.) Schult., 
E. brachycarpum (Sw.) schult., E. ellipticum Griseb., E. lineatum (Vahl) 
Schult.

sect.Polyphyllae: E. polyphyllum Urb. et Ekm. according to Borhidi and Fernan
dez (1989)
The general characteristics are:
Outline of cells: either isodiametric or elongated in one direction. Usually 

cells are tetra- to hexagonal. Anticlinal walls on the adaxial surface are straight 
on the abaxial side more or less regularly undulated.

As spezialized elements stomata (Paracytic -  Rubiaceous type) are to be 
mentioned which have been successfully applied for systematic purposes Epider
mal characters may be different by sections and species of extreme habitats 
may have special epidermal features.

Protected by OTKA.



Az intrafloráíis nektárium felszíne a Rosaceae családban

OROSZ K O V Á C S  z s .

JanM.y Pannónia.! PMtfomdnyegyefem, 77X, Vőv^nyiani 7an.?z<í^
7604 P^cs, a. 6.

A flórái is nektárium epidermiszét kutikula borítja, melynek omamentációja fa
jokat, intraspecifikus taxonokat jellemezhet. A kutikula külső rétegének szerke
zete alapvetően két típusú: hálózatos és barázdált. A vizsgált taxonok többsége 
az utóbbi típusba sorolható. A kutikula mintázata, a bordázat sűrűsége és a sztó- 
mák epidermisz-sejtekhez viszonyított helyzete alapján következtetni lehet a ta- 
xon ökológiai típusára.

A Prunoideae alcsaládban elsősorban a barázdált, a Maloidcae szubfamíliá- 
ban viszont inkább a hálózatos struktúrájú felszín a jellemző. Az almaféléknél 
gyakori, hogy az epidermisz-sejtek radiális falai felett a kutikula fánk- vagy hur- 
kaszerűen megduzzad, és így egy nagyon jellegzetes struktúrát hoz létre. A sztó- 
mák körül -  különösen a Prunoideae alcsaládban -  a kutikularedők radiálisán 
rendeződnek, és a mikrokapillárisokhoz hasonlóan emelik ki a szekrétumot, és 
terítik széjjel egyenletesen a felszínen. A kutikula ráncaiban a szekrétum sokáig 
megmarad, és így a virág rovarvonzása a dúsabb kutikularedőzetű típusoknál 
jobb. mint a simább, retikuláris szerkezetűeknél.

A nektáriumepidermisz anomocytikus sztómái működőképesek, aktív, ritmi
kus nyitó-záró mechanizmusuk eredménye a szakaszos nektártermclés. A szto
rnók helyzete és a kutikula vastagsága jelzi a fajta ökológiai típusát. A nektári- 
umsztómák alatt egyes taxonokná! tágas nedvudvar található.

KésztMt OTKA támogatássá).
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Surface of intraflorat nectaries in the famiiy Rosaceae 

ZS. OROSZ KovAcs
Vanns Pannonins 1/niversiry, 7TÂ , De/yorrmcnt o /  Bornny 

V/-7604 Bees, 7//us<fg M. 6.

The epidermis of flora) nectaries is covered with cuticte with ornamentation 
characteristic of species or intraspecific taxa.

The structure of outer cuticte taycr can be of two basic types: network-tike, 
or striated. Most taxa atready observed are of the tatter type. Based on cuticte 
patterns, distances between striae, and stomata! position in retation to epidermis 
cetts, the ecotogical types of taxa can be identified.

In the subfamily Prunoideae, surfaces are usuatty striated, white in Matoi- 
deae network-tike surface structure is characteristic. Cuticte above the radiat 
watts of epidermis cetts is often swotten in apptes, thus forming a very characte
ristic. doughnut-, or sausage-shaped structure. Cuticte ptaits are oriented radi- 
atty around stomata, especiatty in the subfamity Prunoideae, and they lift and 
spread the secretion on the surface simitarty to microcapittaries. Nectar wilt re
main among cuticte ptaits for tong, therefore entomotogicat attractiveness of 
types with denser cuticte striation is better than of those with smoother, reticu
lar structures.

The anomocytic stomata of nectary epidermis are abte to operate, their ac
tive mechanism of rhythmic opening and closure results in periodica) nectar 
production. Stomatal situation and cuticte thickness indicate the ecotogicat type 
of the variety. Spacious secretion-deposit areas occur under nectary stomata in 
certain taxa.

<$6 Mf/fA o /  №vf%?ar:an P/a/tf ylrmforny

Protected by OTKA.



BioíógiaHag aktív növényi szekunder metaboütok termelése 
nagyléptékű növényi sejttenyésztéssel

L Á S Z L Ó  M ., ' H O LLÓ SY  F ., ' K R E T O V IC S  J ., ' DÁNOS B .,' 
S Z Ó K Á N  GY.,^ U S Z T  K . , ' TÓTH  Z ., ' G Y U R JÁ N  t. '

7. EL71E TVöv^ny^zervezetmni 70<§̂  RMí7a/?e.M
2. EL71E Szervei 71an̂ zd7:, 7777 7?M(7aj?e.yf

A növények fontos forrásai az íz- és festékanyagoknak, esszenciáknak, finom 
kémiai anyagoknak, gyógyszereknek, valamint az új biológiailag aktív anyagok
nak. A növények számos kémiai struktúrát szintetizálnak. A szintetikus szerves 
kémiában elért jelentős eredmények ellenére még mindig a növényi eredetű 
anyagok alkotják a receptre felírt gyógyszerek mintegy 25 %-át. A földünkön 
előforduló kb. 250 000 növényfajnak alig 1 %-át analizálták eddig. Évente kb. 
2000 új, növényi eredetű molekulát azonosítanak, melyeknek egyharmada ren
delkezik valamilyen fokú biológiai aktivitással.

Előadásunkban a 7?M&ia Hncforum növényi sejt- és szövettenyészeteiből 
származó természetes színezékek termeltetésére irányuló kísérleteinkről számo
lunk be. A természetes eredetű élelmiszerszínezékek használata egyre inkább nö
vekszik, és nagy az igény a hő- és fényálló színezékek iránt (alizarin, purpurin, 
ruberitrinsav). A ruberitrinsav széles körben használt fitoterápiás szer a Ca-tar- 
talmú vesekövek kezelésére.

Laboratóriumunk megkezdte a fermentorokban történő növényi színezékek 
termeléstechnológiájának kidolgozását. A 7?MÓ:a n'ncfo/wn sejtszuszpenziós kul
túráit 250 ml-es Erlenmeyer lombikban rázattuk (150 rpm) MS-táptalajon. A 
léptéknövelést 1.5 1-ről 24 1-re 4 lépésben végeztük el. Az 1.5 és 5 l es buborék
mentes levegőztetésű fermentorok New Brunswick (Celligén^) típusúak voltak. 
Ezt követően a sejtszuszpenziót 12 ill. 24 l es CHEMAP gyártmányú air-lift fer- 
mentorba vittük át, kéthetes tenyészidővel.

P77. Magyar Növ^ayaaardm/a/ <$7
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Large scale plant cet! cultures to produce 
of secondary metaboütes with bioiogicai activity

M. LÁSZLÓ,' F. HOLLÓSY,' J. KRETOV1CS,' B. DÁNOS,'
GY. SZÓKÁN,2 K. L!SZT,' Z. TÓTH,' L GYURJÁN*

7. Eörvő^ i/n;ver.n'?y, o /  P/anr ^  narowy
77-70SS

2. Eófvöj TLordnd í/n/vcr^;'ty, Deparrwcnr o /  Organic CAem/siry 
77-7777

Plants are the most important source of flavours, essences, pigments, fine che
micals, pharmaceutical and novel biologically active substances. A lot of chemi
cal structures are synthesized by plants. Despite remarkable advances in synthe
tic organic chemistry, plants are still the sole source of about 25 % of prescribed 
medicines. It has been estimated that the number of plant species on earth is 
well over 250.000 of which only about 1 % have been investigated. Each year 
over 2,000 novel molecular structures are reported from plants, up to one third 
of which may have some degree of biological activity.

Herein we describe our research that focussed on the production of natural 
pigments from 7?K7?M: Hncfo/wn callus and cell suspension cultures. The natural 
plant derived food colors tend to be frequently used, and the need is growing 
for heat- and light-resistant natural products (alizarin, purpurin, rubcrythric 
acid).

The rubcrythric acid is widely used as a phytotherapeutic drug for treat
ment of calcium-containing kidney stones.

Our laboratory has started to work out methods for production of the pig
ments in fermentors. The cell suspension culture of nmcrozM/n was culti
vated in 250 ml Erlenmeycr flasks, shaken at 150 rpm, using MS medium. The 
scale-up was made from 1.5 1 to 24 1 in 4 steps. The used fermentors of 1.5 and 
5 1 were made by New Brunswick (Cclligen^) with bubble-free aeration systems. 
After that, the cell suspension was transferred into 12 1 and 24 1 CHEMAP air
lift fermentors. The cells were subcultured every two weeks.
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Mesterséges szimbiózisok iétrehozása 
magasabbrendű növények és nitrogénkötő baktériumok között 

in vitro feitéteiek meüett

VARGA SZ. S., PRE!N!NGER É., KORÁNY! P., GYURJÁN !.

EZ, TE Növ^y.szervezenum' Tűn^e/:
70<3<8

Növényi szövettenyésztési technikák alkalmazásává) mesterséges szimbiózisokat 
hoztunk létre szabadon élő nitrogénkötő baktériumok és sárgarépa, valamint 
burgonya növények között. Az Azofoóacrerraceae családba tartozó 8 baktéri
umfajjal nitrogénmentes és nitrogéntartalmú tápközegeken hoztuk létre rend
szereinket.

Az Azofoóacrer zeHuovi-t tartalmazó sárgarépa szövet képes volt N-mentes 
közegen élni. Az elektronmikroszkópos felvételek tisztán mutatják a baktéri
umok jelenlétét a sejtközötti terekben. A sejteken belül nem találtunk baktéri
umokat. '

A nitrogéntartalmú közegben megfelelő szénhidrát-forrás felhasználásával 
stabilizáltuk a partnerek kiegyensúlyozott növekedését. A baktérium partnerek a 
következők voltak: Azoíoóacfer vine/enJü, A. cúroococcnw, zt. zenMOvi, zlzo/no- 
níM zl. agi/is, zl. /nacrocyrogenM.

Nitrogéntartalmú közegen a baktériumokat tartalmazó kalluszokból sikerült 
növényeket regeneráltatni. A növényregeneráció során a baktériumok átjutottak 
a kalluszból a növények szerveibe. Ezt fény- és elektronmikroszkópos felvételek 
bizonyítják. A baktériumok az elsődleges kéreg sejtközötti tereiben foglalnak he
lyet.

Az így létrehozott regenerált növények, az acetilénredukciós tesztek tanúsá
ga szerint, képesek a légköri nitrogén kötésére.



Forced association between higher plant 
and nitrogen-fixing bacteria! ce!!s in vitro

SZ. S. VARGA, É. PRE!N!NGER, P. KORÁNY!, !. GYURJÁN

Eötvös io rdn^  t/nrver.Hfy, o /  P/a^r Ancromy
P-70<M

Tissue culture techniques have been applied to force associations between the 
free-living nitrogen-fixing bacteria and celts of carrot and potato. 8 species of 
free-living bacteria belonging to Azo;o&ac?er:aceae were used to construct arti- 
fical associations on N-free and combined nitrogen-containing media.

Azofo6acier zeKMOvi-containing carrot tissue was capable of growth on N- 
free medium. Electron micrographs of inoculated callus clearly showed the pre
sence of bactera in the intercellular spaces of the tissue but not directly in the 
cells.

On the media containing normal level of combined nitrogen, a well-balan
ced growth of the partners was observed. The bacterial partners were: Azoto^ac- 
fer viac/aaJii, A. c/troococcam, /1. zeffMOVi, Azomoaa^ iayigaiy, A. agi/i^, A. 
/nacrocyfogenar.

Some plantlets were regenerated from these bacteria containing calluses. 
During this organogenesis the bacteria transferred from callus to the roots and 
leaves as well. This was examined by light- and electronmicroscopy.

Our plant-bacteria associations are more then 2 years old and are good 
examples to produce such type of association with all plant species which are 
able to grow in callus culture and regenerate plants.

9Ű F№A o /  fAg /A z a ria n  P/ű/tf Aírtűtowy



Torenia fourníerí gametofiíon-fej!ődése

IMRE K., KRISTÓF Z.

ÆL71E Aöv^nysze/vezetM/ti Tlan̂ zőÁ:
7?M<7<3pe.H

A Torenia foumieri nagyszámú virágot hoz, a magház központi helyzetű maglé
cén sok magkezdemény helyezkedik el. Kitűnő alany a női gametofiton fejlődé
sének tanulmányozására, ugyanakkor egy különleges vonást is mutat: a zárvater
mők körében egyedül a Torenia és Vandellia nemzetségekben fordul elő. hogy a 
petesejt-apparátus a mikropilén át kitüremkedik. Kísérleteink célja a sejteken 
belüli polaritási viszonyok, a sejtek közötti strukturális és élettani kapcsolatok 
felderítése, mikromanipulációs beavatkozások előkészítése volt. A női gametofi- 
tonnal párhuzamosan a pollent is vizsgáltuk.

A virág fejlődését külső bélyegek alapján 8 fejlődési stádiumra osztottuk, 
mindegyikből maglécet és portokot ágyaztunk be. Hisztokémiai célra az egyes 
stádiumokból félvékony metszeteket készítettünk, ugyancsak félvékony sorozat
metszetekből számítógéppel térbeli rekonstrukciót csináltunk. Ultravékony met
szeteken elektronmikroszkópos vizsgálatokat is végeztünk.

A magkezdemények fejlődése körülbelül 12 nappal a virág kinyílása előtt 
következik be. A kalazális makrospóra a generatív. A nucellus kalazális részén 
erős hiposztázis alakul ki. Körülbelül egy héttel a virág kinyílása előtt a mikropi- 
le behajlik a funiculus és a magléc szegletébe, a petesejt-apparátus és a központi 
sejt egy része kinyomul, beágyazódik a magléc által termelt nyálkába. A sziner- 
gidák vakuolumot alig tartalmaznak, közös falukon filiform-apparátus alakul ki, 
sok keményítőszemcsét tartalmaznak. A petesejt sok, kisebb vakuolumot, sok 
mitokondriumot, de kevés tartalék tápanyagot tartalmaz. A központi sejt cito- 
plazmájának túlnyomó része tartaléktápanyagaival, mitokondriumaival a pete
sejt-apparátus felett helyezkedik el. Az antipódok kisméretű, vastag falú sejtek. 
Az embriózsák magkezdeményen belüli részét egy erős falú sejtekből álló réteg 
övezi, amelyet hártya választ el a magkezdemény többi részétől.

A portokban a meiózis 20-25 nappal a virágnyílás előtt zajlik. Az erős kal- 
lózfallal körülvett mikrospórák tetraéderesen helyezkednek el. Szekréciós tapé
tum képződik. A pollenszemek érése az általános binukleátus útnak megfelelően 
történik, tektátus pollenfal alakul ki. A generatív sejt a vegetatív citoplazmájá- 
ban helyezkedik el.

A továbbiakban megkíséreljük a térbeli rekonstrukciót elektronmikroszkó
pos sorozatmetszetekből is.
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Deve!opment of ganietophyte in Torenia foumieri

K. IMRE, Z. KRIST6F

EorvM iordnif /verify, Department o /  P/ant zlnatomy 
Pta/ape^t

Torenia foumieri has a !ot of flowers which contain a iarge amount of ovufes 
arranged in centra! p!acentation. It takes a good chance to study the develop- 
ment of the female gametophyte, but it has specia! features, too. It occurs on!y 
in genera Torenia and VandeHia that the egg ce!! apparatus is pushed out 
through the micropyle. We made efforts to demonstrate the poiarity of ce!!s, 
structural and physioiogica! relations among cells to get previous information 
for the later micromanipolation works. Male gametopyte was studied simulta- 
nuously.

The development of the flower was divided into eight stages by appearance, 
ovaries and antheras of each stage were embedded. Semi-thin sections were cut 
for histochemical investigations and series of sections for 3-D reconstruction 
aided by computer. Ultrathin sections were made for electronmicroscopical in
vestigations.

Development of ovules begin a month before blossoming. Ovular primordi- 
um is two-zonate, meiosis takes place twelve days before opening of the flower. 
Micropyle faces to the placenta, ovules are hemicampylotropous and tenui- 
cellate. Embryo sac develops from the chalazal macrospore. A strong hypostasis 
is formed at the chalazal end of nucellar tissue. Approximately a week before 
blossoming the micropyle turns to the corner of the placenta and the funicle, 
the egg cell apparatus and a part of the central cell is pushed out and embedded 
in the slime produced by the placenta. The synergids has no vacuoles but a lot 
of amiloplastids, a filiform apparatus is formed in their common wall. The egg 
cell has a lot of mitochondria and many small vacuoles but no starch. Large 
amount of cytoplasm of the central cell is located close to the egg cell appara
tus. The antipodal cell are small and have thick walls. A layer of cells with thick 
wall surrounds the embryo sac in the ovule and whole structure is separated 
from the other part of the ovule by a membrane.

In the anthers meiosis take place 20-25 days before opening of the flower. 
The tetrads are separated by thick callose walls and the microspores arranged 
tetrahedrally. The tapetum is secretorial type. The maturation of pollen grains 
follow the usual binucleate way. a tectate wall is formed, the generative cell is 
situated inside of the vegetative cell.

Further efforts will be made for 3-D reconstruction from ultrathin serial 
sections.

92 o /  fAg Afi^ar/an P/aaf ^laafowy



Pachyanthus (Me!astomataceae) fajok !evé!epidermisze

BOGNÁR K., BORH1D! A., OROSZ KOVÁCS ZS.

Pcnnoníus Pt/4owdnyegyefefn, 7YX, Vövő^yra/ti Ta/t̂ zőÁ:
7604 Póc^, 9 7 " ^  6.

A Pachyanthus fajok a Nagy-Antillák trópusi örökzöld erdőinek fásszárú növé
nyei, ameiyeknek vastag, bőrnemű barnás-vöröses szőrös, vagy pikkeiyszőrökkei 
fedett tévéiéi jellegzetesek, acrodromusan erezettek és hiposztomatikusak. A 13 
vizsgált, túlnyomórészt kubai Pachyanthus faj leveleinek morfológiai és epider
miszvizsgálatait végezte el herbáriumi anyagon.

Az epidermisz kétrétegű mind a levél színén, mind a fonáki oldalán. Az 
adaxiális bőrszövet sztómátlan, a külső rétege nagyobb, a belső apróbb sejtű. Az 
abaxiális epidermisz külső rétege nagysejtű, és vastag falú sejtekből áll, amelyek 
között egy-egy kiesik, a helyén az eredeti sejt alakjának megfelelő lyuk keletke
zik, és így a felszín perforált lesz. A perforációk alatt helyezkednek el a belső 
epidermisz sztómái, melyeket ilyenformán egy rácsszerkezet árnyékol.

A fajok többsége dendroid szőrökkel borított, egyes fajoknál nemezszerűen 
sűrű bevonatot alkotva, különösen az abaxiális felszíneken.

A sztómák egységnyi területre eső száma alapján kis, közepes és nagy sztó- 
maszámú csoportok kialakulása kézenfekvő. A sztómaszám növekedése és a 
szőrbevonat sűrűsödése közt egyenes arányosság áll fenn. Ilyen módon a neme- 
zes szőrzet nem közvetlenül a párologtatás csökkentését szolgálja, hanem egy 
párateltebb mikroteret tart fenn az epidermisz közelében.

Készült OTKA támogatással.
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Leaf epidermis in the genus Pachyanthus (Meiastomataceae)

K. BOGNÁR, A. BORH1D1, ZS. OROSZ KOVÁCS

JanMg Pannomus í/nrversity, 77X, Deparrmcnr o /  PoM/ty 
N-76P4 Pdcs, M. ó.

The species of the genus Pachyanthus are distributed in the tropical evergreen 
submontane-montane forests of the Greater Antilles. They are trees and shrubs 
with characteristic thick coriaceous hypostomatic leaves of acrodromous vena
tion, covered by ferrugineous stellate and simple hairs and scales. Thirteen spe
cies -  mostly of Cuban origin -  were studied from the point of view of the 
morphology and epidermis of leaves taken from autotenthic herbarium sheets of 
the collections HAC, JPU and S.

The epidermis is two-layered on both sides. The adaxial surface has no sto
mata, the outer layer consists of bigger cells the inner layer of smaller ones. The 
abaxial epidermis has a big-celled outer layer consisting of cells with thick vails. 
Some of these cells are fallen out and so the surface turns to have a perforated 
structure. Under the perforations are situated the stomata of the inner layer 
shaded by the outer network-shaped epidermal layer.

Most of the species are covered by dendroid hairs forming a densely inter- 
texted wooly cover, especially ont the abaxial surface.

Based on the number of stomata number/square units species may be 
grouped into groups of small, medium and high stomata density. Higher stomata 
density is positively correlated with the increasing density of hairs and scales. 
Consequently, the wolly texture of indumentum does not serve directly the dec
rease of transpiration but it serves for maintaining a microspace of higher rela
tive humidity near to the abaxial surface.

Protected by OTKA.
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Gtycyrrhiza g!abra és Gtycyrrhiza echinata !eve!einek 
kivátasztórendszerei és tarta!mi anyagai

DÁNOS MÁNDOK! J ., ' KÖRMEND! C.,^ KERNÓCZ! ZS.^

7. EÍ71E, /Vőv^Hy.s'zervezeHűfH 71ansz^, 7 0 ^
2. Gyógynövény AfMMfó 7nrézef 77f., 2077

A hazai flórában 2 CTycyrrAiza faj é!, a G/ycyrzáiza g/aóra -  igazi édesgyökér, 
és a C/ycyrr/nza ecáínara -  keserű édesgyökér (ednámkóró). Eiőbbi évszázados 
gyógynövény; gyökérzete -  Liquiritiae radix néven hivataios drog.' Az ednám- 
kórónak kevéssé van gyógyászati hasznáiata. Természetes tehát, hogy a botani
kai- és a fitokémiai feltárás ezidáig a CTycyrr/ü'za g/aóra gyökérzetére korláto
zódott.

Magunk a főid feietti testtájak tanuimányozását tűztük ki céiui, különösen 
a lomblevelekét arra való tekintettel, hogy az összetett levelek levélkéinek foná- 
kán ragadós-fényes filmszerű bevonat képződik. Kérdés volt -  mi ez az anyag és 
milyen kiválasztórendszer működésének eredménye?

A vizsgálatokhoz mindkét faj különböző fejlettségű leveleit használtuk fel. 
A szövettani preparátumokat a szokásos mikrotechnikai módszerekkel állítottuk 
elő,' a növénykémiai tanulmányokat az idevonatkozó irodalmi utalások'*''* 
alapján flavonoidokra terjesztettük ki.

Megállapítottuk, hogy mindkét faj levelei dorziventrális szerkezetűek és az 
exogén kiválasztóműködés soksejtű (19-34 sugársejtű) mirigypikkelyek jelenlété
vel magyarázható. Azonosítottunk a mezofillumban endogén váladéktartó tömlő
ket is. amelyek a palizád parenchima szintjében helyezkednek el. Fitokémiailag 
a flavonoid glikozidokra és flavonoid aglikonokra detektált spektrum sejteti, 
hogy a leírt kiválasztórendszerekben főként ezen típusú hatóanyagok találhatók. 
Ezideig azonosított vegyületek: rutin, kempferol, kvercetin. A kétféle kiválasztó
rendszerben lévő anyagok közel megegyezőek, ugyanis az aprított drogok kivo
nataiban ill. az intakt levelek kíméletes lemosása során nyert oldószerben a fla
vonoid összetétel számottevően nem különbözött.

t. Magyar Gyógyszerkönyv. VH. kiadás, t. és 3. kőiét, Medicina Könyvkiadó, Budapest, t986.
2. Dános B.: Növénytani gyakoriatok feiadatai. Fővárosi Nyomdaipari Vállatat, Budapest, 1986.
3. Lutomski, J.: Chemie und therapeutische Verwendung von Süssholz. Pharmazie in Unserer Zeit 

.[2(2), 49-54, !983.
4. Fukui, H., Goto, K., Tabata, M.: Two antimicrobaia) flavonones front ieaves of Glycyrrhiza 

gtabra. Chem. Pharm. Bu)). 36(10), 4 174-4) 76. )988.
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Secretory systems and content substances in the ieaves 
of Giycyrrhiza giabra and Giycyrrhiza echinata

B. D Á N O S , J. MÁNDOKI,' C. KÖRMEND!,^ ZS. KERNÓCZl^

7. Eötvös Tktrdrtd i/wt verify, De/?arrweru o /  P/aur v4r:arorr;y 
77-70<5á 7?Mt7ű/7e.s;

2. PMeurcA 7rt^r;rtvre /o r  A7e<7t'ct'rtű/ P/anrs 
77-27777 Buda^ű/dsz

There exist two GTycyrrAiza species in our domestic flora, the C/ycy/zAtza ^7aA- 
ra -  the real sweet-root and the C/ycyrrAiza ecAiaara -  the bitter-sweet-root 
(dry ednam stalk). The previously mentioned plant is used as a medicinal plant 
for hundreds of years; its root-system is an officinal drug named Liqiririae ra
dix.* The second plant has less medicinal usage. Naturally botanical and phyto
chemical examination was limited to the root-system of CTycyrrAiza g/aAra till 
now.

We aimed at the investigation of the overground parts of the plant, especi
ally the foliage-leaves, considering that a sticky-bright film like coating is 
formed on the abaxial surface of the folioles if the compound leaves. The questi
on was -  what is this substance and what kind of secretory-system produces it?

For examinations we used differently developed leaves of both species. We 
produced the histological dissections with the routine microtechnical proce
dures*^ and extended the phytochemical researches over flavonoids, based on 
the literature references on the subject.^

We have found that the leaves of boths species have dorsiventral structure 
and that the exogenous secretory production can be explained by the presence of 
multicellular (containing 19-34 radial cells) glandular trichomes. We also identi
fied endogenous secretion-container tubes (idioblast cells) which are localised in 
the layer of the palisade parenchyma. Phytochemically the spectrum detected on 
flavonoid glycosids and flavonoid aglycons lets us think that in the described sec
retory systems mostly these types of agencies can be found. Compounds identi
fied up to the present: rutin, kaempferol, quercitrin. The substances in the two 
different kinds of secretory systems are nearly corresponding, namely in extracts 
of the drugs chopped up, or in the dissolvent gained by washing the intact leaves 
carefully, the flavonoid composition did not differ considerably.

1. Pharmacomoea Hungarica. Ed. VH., Tom. t., 3., Medicina Publishers. Budapest, 1986.
2. Dános, B.: Excercises for Botanical Practices. Printing Company of the Capital. Budapest, 1986.
3. Lutomski, J.: Chemia und therapeutische Verwndung von Stissholz. Pharmazie in Unserer Zeit 

J2(2), 49-34, 1983.
4. Fukui, H., Goto, K., Tabata, M.: Two antimicrobial flavonones from leaves of Giycyrrhiza glab

ra. Chem. Pharm. Bull. 36(10), 4174-4176, 1988.
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A paradicsombogyó reoiógiai tuiajdonságai

KR1ZSA1NÉ N1EM1ROW B.

áíerf^zeu ^  ¿/efwí^zenpan Egyeíem, TVöv^nymni 7an^zó/:
777Ó Budapest, Ménesi Mi 44.

A minőségi paradicsomtermés egyik igen fontos jellemzője a bogyó ellenállóké
pessége a mechanikai sérülésekkel szemben. E tulajdonság döntő mértékben 
meghatározza az adott fajta alkalmasságát a gépesített termesztési technológiák 
számára és az élelmiszeripari feldolgozásra, valamint a friss fogyasztásra ter
mesztett fajták szállíthatóságát és eltarthatóságát.

A vizsgálataink során végzett termések szilárdságtani vizsgálata penetro- 
metriás módszerrel lehetővé tette a biológiai anyagokra használt „biológiai fo
lyáshatár" és „roncsolási határ", valamint a viszkozitás értékeinek a meghatáro
zását, amelyekből a termés fizikai tulajdonságaira, a héjszilárdságra és a nyo
másszilárdságra következtettünk.

A termés fizikai jellemzőinek meghatározását követő alaktani és szövettani 
vizsgálataink során szignifikáns különbségeket tapasztaltunk az összehasonlító 
vizsgálatoknak alávetett magyar nemesítésű konstans fajtáknál és fajtajelölt FI 
hibrideknél az epikarpium, a hypoderma, és a mezokarpium felépítésének a te
kintetében.

A termések anatómiai felépítésében feltárt differenciák a fizikai tulajdon
ságaik közötti különbségeket igazolni látszanak.
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Reo!ogy data of severa! Hungarian tomato cuitivars 

B. Km zSAI-N!EM !ROW

i/nrversity o / No î'cM/fMrc an<7 Foo3 7n :̂zyrry, Dc/?azrwc^r o / Botany
77-7302 Butfopesr, 7y  33.

The resistance of the berry to mechanical demage is an extremely important 
characteristic of high-quality tomato breeding. This characteristic is a primary 
determinant of the suitability of cuitivars for machine-harvesting and food pro
cessing and is an important indicator of the transportability and conservation of 
fresh-market cuitivars.

Penetrometricai investigation of fruit firmness has made it possibie to de
fine the „bioiogicai flow iimit", the ..destruction iimit" and the viscosity vaiue 
used for bioiogicai substances, whereby conciusion can be drawn regarding the 
physical features, skin- and pressure soiidity of the fruit.

Morphoiogicai and histoiogicai analysis has reveaied significant differences 
between the Hungarian selected constant species and the designated FI hybrids 
concerning epicarpic, hypodermic and mezzocarpic structure.

The observed anatomical discrepancies in fruit seem to account for the dif
ferences in physical characteristics.
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A spóramintázat mint differenciáiig béiyeg SEM vizsgáiata 
a Russula nemzetség Integrae, Integrinae és Oiivaceinae

szekciójában

BÓKA K .,' VASAS G.,^ JAKUCS E .'

7. EL71E Növ^ny^zervezerrani 
70## PM^in M. 77-7#.

2. 7erynőszetrMr7owdnyi AfűzcM/n Vővőnyrdra
70#7 7?M<7ű/?e.?f, Á"ó^yve  ̂TLŐ/mdn /:rf. 40.

A Russula nemzetség (galambgombák) egyes csoportjainak faji szintű meghatá
rozása makromorfotógiai bélyegek alapján igen nehéz, egyes esetekben lehetet
len. Ilyen csoportok az Integrae, Integrinae és Oiivaceinae szekciók, melyeknek 
fajai többé-kevésbé hasonló méretűek, pirosas, bíbor, barnás vagy zöldes kalap- 
színűek, lemezeik sárgák, spóraméretük is hasonló (7-9,5 u) és enyhe ízűek. El
választásukhoz a következő bélyegeket használhatjuk fel:
a termőhely ismerete, a kalap és a tönk színárnyalata és foltosodása, a termőtest 
puhasága, a fenolos színreakció és a spóra díszítettsége, amely mikroszkópos 
vizsgálatot igényel. A különbségek azonban fénymikroszkóppal sok esetben ne
hezen láthatók. A scanning elektronmikroszkópos (SEM) felvételek jobb felbon
tásuk miatt határozottabban elkülönítik a spóramintázat sokszor csekély különb
ségeit.

Az Integrae, Integrinae és Oiivaceinae szekciók fajai spóráinak SEM vizsgá
lata a spóramintázatban különbségeket mutatott a tüskék hegyességében, magas
ságában és az egymástól való különállásuk, vagy összekötöttségük tekintetében.

Az irodalom szerint* ^ az általunk vizsgált fajok közül egyeseket csak a spó
ramintázat alapján lehet elkülöníteni. A SEM vizsgálatok azonban még ebben 
sem mutattak minden esetben egyértelmű különbséget (pl. Russula vinosobrun- 
nea és Russula alutacea). A Russula carpini és Rusula romelli fajok között a 
spóramintázatban jelentős különbség van. ezek a fajok azonban makromorfoló- 
giai bélyegek alapján is jól elkülöníthetők.

A fentiek miatt kétségek merülnek fel, hogy az egyes fajok elkülönítése 
egyetlen nehezen vizsgálható bélyeg (a spóramintázat) alapján indokolt-e és 
hogy a fénymikroszkópos módszer egyáltalán alkalmas-e ennek a bélyegnek a 
vizsgálatára.

Mindezek alapján a vizsgált csoport fajrevízióját látjuk szükségesnek. 

Irodatom
t. Moser, M.: Die Röhrlinge und Hlatlerpilxe Gustav Fischer V[. pp. 439-440. 1983.
2. Romagnesi. H.: Les Russuiales d'Euro))c et d'Afrique du Nord Bordás, pp. 670-793. [967.



SEM study of spore wad-pattern as differentia! mark 
in the sections fntegrae, Integrinae and Oüvaceinae 

of the genus Russuta

K. BÓKA,' G. VASAS,2 E. JAKUCS*

7. Eőrvö^ íordnrf t/fHver.Hfy, Departmewr o /  P7am A/taromy 
77-7033 BMr7a/?ê t, M. 77-73.

2. P/űrtt Co7/ecn'on o /  :3e T/t/rtgariart Aft/seM/n o /  Vatt/ra/ Sc/cace,? 
77-7037 Ba3a/7Mr, Tföayves Tfd/ataa 7:rt. -70.

The species-tevet identification of some groups of the genus Russuia (brittie-giHs) 
on the basis of macromorphoiogica) marks is difficuit, sometimes impossible. 
Species of the sections Integrae, Integrinae and Otivaceinae are aimost simitar to 
each other in their size and cotor of cap (red, purpte, brown or green) and spore- 
size (7-9.5 u); the gitts of them are yettow and their taste is mitd. For their sepa
ration, the following distinctive characteristics can be taken in account: 
the biotop, the cotor and btots of cap and stem, the softness of the fruiting 
body, staining caused by phenot and the pattern of spore-watts, which needs 
microscopic investigation. Differences sometimes are hardty seen under tight- 
microscope. Scanning electron microscope (SEM) is more suitabte to distinguish 
smatt variances in spore scutpture.

Investigation of the spores of sections Integrae, Integrinae and Otivaceinae 
has showed inequality in the height and sharpness of spindtes and their isotation 
of connections to each other.

According to literature'*^ some of the species investigated by us can be dis
tinguished onty by the spore-pattern, but even SEM photographs have not shown 
characteristic differences in at) cases (e.g. Russuta vinosobrunnea and Russuta 
atutacea). There has been a great difference in spore-pattern between Russuta 
carpini and Russuta rometti, but these species can easity be identified by macro- 
morphotogicat marks, as wett.

Consequently, doubts have arisen with regard to the separation of the par- 
ticutar species as having been based upon a single and hardty examinabte mark 
(spore pattern), and even to the suitability of the tight-microscopic method to 
study the concerned mark. So we think that the species revision of the examined 
group shoutd be carried out.

Literature:
]. Moser, M.: Die Röhrtinge und Biatterpiize Gustav Fischer V]. pp. 439-440. !983.
2. Romagnesi, H.: Les Russutates d'Lurope et d'Afrique du Nord Bordás, pp. 670-793. )967.
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Különböző Amsonia tabernaemontana sejtvonalak 
elektronmikroszkópos vizsgálata és hatóanyagtartalma

EKÉSNÉ KRETOVtCS J., EKÉS M., SZiLÁGYi L.

RL71E TVövőrty^ervezenarti 
7033 BuJapesr, Ptzyib'n M. 77-73.

Korábbi munkáinkban* ^  ̂már beszámoltunk az áltatunk előállított indol-alkalo- 
idot termelő Amsonia tenyészetek növekedésmutatóiról, struktúrájáról és ható- 
anyagtermelő-képességéről. Jelen munkánkban az azóta előállított sejtvonalakkal 
végzett kísérletek eredményeit ismertetjük.

A növekedésük alapján szelektált és színükben is különböző (fehér és zöld). 
MS ill. RMO tápközegen növő (A 12 és A 14) sejtvonalak hatóanyagtartalmát a 
kontroll (az eredeti szekunder kallusz) sejtvonaléval összehasonlítva (VRK és 
spektrofotometria) negatív korrelációt tapasztaltunk a hatóanyagtartalom spekt
ruma és a növekedés intenzitása között.

A három long-term kallusztenyészet erősen poliploidizálódott, azonban a 
vonalak között látványos kromoszómaszámbeli különbségek nem mutatkoztak.

ismeretes, hogy az indol-alkaloidok bioszintézisének több lépése a kloro- 
plasztiszokban megy végbe."* Előzetes elektronmikroszkópos vizsgálataink szerint 
a három vonal sejtjeinek plasztiszai szerkezetükben, s keményítő- ill. fitoferri- 
tin-tartalmukban jelentősen különböznek egymástól. A legnagyobb alkaloidtar
talmat és ezzel egyidejűleg a leggazdagabb alkaloidspektrumot az a sejtvonal 
mutatta (RMO tápközeg, zöld színű kallusz). melynek plasztiszai keményítő nél
küliek, sok párhuzamosan ill. másként elhelyezkedő tilakoiddal, valamint belső 
határolómembrán invaginációkka! és ozmiofi! globulákkal is rendelkeznek. E 
plasztiszoknak körülbelül a felében sok, kristályos fitoferririnből felépülő aggre
gátum volt látható.

1. Ekésné Kretovics J., Szitágyi L., Ekés M.: Herba Hung. 29. 57. (t990)
2. Ekésné Kretovics J., Ekés M.: Vth Symposium of the Hungárián Piant Anatomy, 25-26. aug. 

]989. Szeged. Abstracts. 25.
3. Ekésné Kretovics J., Sziiágyi L.. Gyurján 1., Ekés M.: Ceiebration of the 75th Anniversary of 

the Research Institute fór Medicina) Ptants sept. t-6 . 1990. Budapest. Abstracts. 30.
4. De Luca. V., Cutler, J. A.: Ptant Pttysio). 85. )099. ()987)
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E!ectron microscópica! study and the content 
of effective compounds of the different ceH-ünes 

of Amsonia tabernaemontana tissue cuitures

J. EKÉS-KRETOVICS, M. EKÉS, L. SZILÁGYI

Edfvo^ Lordntf i/rt/very/fy, Deparfmeni o /  P/aaf /Inafo/ny 
N-7(7SS 7?M<7apasT, PaÆ a M. 7 7-7J.

In recent communications' ^  we reported on the growth characteristics, struc
ture, and the effective agent yieiding capacity of the indote-atkatoid producing 
Amsonia tissue cultures established in our iaboratory.

The present work describes the results of our experiments carried out with 
the cell-tines devetoped since that time.

TLC and spectrophotometric anatyses were carried out of the secondary 
metabotite content of the cett tines A12 and A t4 setected by their growth abi- 
tity, cuttivated on MS or RMO media, and differing atso in their cotour (white 
and green, respectivety). A comparison of the content and composition of the 
effective agents found in these new cett-tines with those of the controt tissue 
(originat secondary cattus) reveated an inverse correction between the growth 
rata and the content and composition of the atkatoids.

These three tong-term tissue cuttures (controt, white and green cett-tines) 
exhibited considerate potyptoidy. No conspicuous differences, however, were 
seen in the chromosome number of the three cett-tines.

De Luca and Cutter suggested** that part of indote atkatoid biosynthesis oc
curs in the chtoroptast. According to our pretiminary etectron microscópica! ob
servations considerate differences exist in the ptastids of the three cett-tines, as 
regards their structure, starch and phytoferritin content. The targest amount 
and at the same time the richest spectra of atkatoids were found in the cett-tine 
(RMO nutrient medium, green cotoured cattus), the ptastids of which contained 
no starch grains, possessed many thytakoids running parattet or otherwise, inner 
envetope membrane invaginations and atso osmiophitic gtobutes. Approximatciy 
in hatf of these ptastids many aggregates formed by crystattine phytoferritin 
coutd be seen.

). Ekés-Kretovics, J . Szilágyi, L.. Ekés, M.: Herba Hung. 29. 57. (]990)
2. Ekés-Kretovics, J.. Ekés, M.: Vth Symposium of the Hungarian Plant Anatomy, 25-26. aug.

1989. Szeged. Abstracts. 25.
3. Ekés-Kretovics, J., Szilágyi, t... Gyurján, !.. Ekés, M.: Celebration of the 75th Anniversary of 

the Research institute for Medicinal Plants, sept. I -6. 1990. Budapest. Abstracts, 30.
4. De Luca, V., Cutler. J. A.: Plant Physiol. 85. 1099. (1987)

702 WfA o /  //MHgan'an P/anf ^/zttfowy



Torenia fournieri megporzási mechanizmusának 
kísérletes vizsgálata

TÍMÁR O., IMRE K., KRISTÓF Z.

EL71E Aöv^nyszervczenaui 
Buzfopesr

A Torenia foumieri a Scrophulariaceae családba tartozó, rovarmegporzású nö
vény. Bibéje elágazó, beiső, szőrös feiszíne szoigái a pollenszemek megtapadásá- 
ra. A megporzás során a bibe tigmonasztikus mozgást végez, elágazó vége össze
csukódva bezárja a pollenszemeket. Sikeres megporzás esetén zárva marad, pusz
tán mechanikai ingerlés esetén hamarosan újra kinyiiik.

Kísérleteink során a mozgás anatómiai és élettani alapjait is megkíséreltük 
felderíteni. Nyitott és zárt állapotú bibéket ágyaztunk be, ultravékony metszete
ken elektronmikroszkópos, félvékony metszeteken fénymikroszkópos citológiai 
vizsgálatokat végeztünk. Az ingerület kiváltódásának okát, terjedését levágott bi
bén és virágon, illetve a növényen lévő virágon vizsgáltuk. A bibefelszínt mecha
nikailag és kémiailag ingereltük, hogy a becsukódásért és csukva maradásért fe
lelős ingereket elkülönítsük.
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Investigations on poiiination mechanism of Torenia fournieri

O. TÍMÁR, K. IMRE, Z. KRISTÓF

Eötvös íordn^f í/nrversity, o /  P/ant ^/¡azowy
angary

Torenia foumieri (Scrophuiariaceae) is poHinated by insects. It has a two-lobed 
stigma, pollen grains are captured on the inner, hairy surface. During the polli
nation the stigma shows tygmonastic movement, the forking lobes get closed and 
lock the pollen grains. A succesfully pollinated stigma remains closed, but it is 
reopened when it's affected only mechanically.

We studied the anatomical and physiological features providing the move
ment. Open and closed stigmas were embedded and ultrathin sections were cut 
for electronmicroscopical purposes and semi-thin ones were made for cytologi- 
cal studies. The triggering and the spreading of the stimulated stage was investi
gated on cut stigma, cut flower and intact plant. The surface of the stigma was 
stimulated mechanically and chemically to distinguish the effects triggering the 
movement and retarding the re-opening.
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Páfrányok ivaros foiyamatainak kísérietes vizsgáiata

PALOTÁS K„ FODOR L., !MRE K., KRISTÓF Z.

EL71E Növőny^zervezenuni 7ansz^

A páfrányok életciklusát jól ismerjük, de keveset tudunk azokról a hatásokról, 
amelyek a rokon fajok között a megtermékenyítést lehetővé teszik vagy megaka
dályozzák. Szintén kevéssé ismert hímivarsejt bejutása az archegoniumba és köl
csönhatása a petesejttel.

Dryopteris, Ceterach és Pteridium fajok előtelepeit neveltük az ivarszervek 
éréséig. Különböző fejlődési stádiumú előtelepeket ágyaztunk be, félvékony met
szeteken hisztokémiai vizsgálatokat végeztünk, sorozatmetszetekből számítógép
pel térben rekonstruáltuk az ivarszerveket. Elektronmikroszkópos megfigyelése
ket végeztünk ultravékony metszeteken. Az antheridiumokból izolált hímivarsej- 
tekke! fúziós kísérleteket hajtottunk végre.
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investigations on sexua! processes in fems

K. PALOTÁS, L. FODOR, K. !MRE, Z. KRtSTÓF

Pőrvö^ LordnJ í/nivers'iry, De/?arf?neHí o /  P/a/it Anaromy

The life-cycle of ferns is relatively well-known, but the effects retarding or pro
viding fertilization between rotated species are not competeiy understood. Our 
knowledge on how the sperms enter into the archegonia and interact with the 
egg cell is relatively poor.

Prothalli of Dryopteris, Ceterach and Pteridium species were grown until 
the maturation of sexual organs. Gametophyte of different developmental stages 
were embedded and sectioned for histochemical investigations and 3-D recon
struction was carried out from serial section by computer. Ultrathin sections 
were made for electronmicroscopical studies. There were attempts to make the 
sperm cells isolated from antheridia fuse with different cells.
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Aszkospórák falának kialakulása a Pachyphloeus nemzetségben

KIRÁLY BÓKA K.,^ BRATEK Z .'

7. EL71E Növ^uy^/effűut 7a?Mẑ %, Bur/a/tgyf
2. EL71E Nőv^nyszervezeMant 71an^z^, 70ÓÓ

A Pac/typ/t/oetzy nemzetség uitrastrukturális jellemzői fontosak taxonómiai he
lyük megítélésében. Az aszkosporogenezis lényeges folyamata a spórafal kialaku
lása. A spórák lefűződésük után egy vakuolumban, a perisporális membránnal 
körbevéve fejlődnek. A perisporális membránt két unit membrán képezi. A külső 
ER eredetű, míg a belső a spórafejlődés korai stádiumában létrejött kettős, deli- 
mitáló membránstruktúra külső membránja. A spóra plazmalemmája a delimitá- 
ló membránkettőzet belső hártyájából képződik. A spórafal endosporális rétege 
kezdetben homogén, s csak az érett spórában különíthetők el benne eltérő denzi- 
tású részek. Az exospóra erősen strukturált, különösen szembetűnő. Az ektospó- 
ra anyagai a perispórából épülnek be a spórafalba, miközben a perisporális 
membrán fokozatosan rásimul a kialakuló ornamentikára.

A folyamat számos részletében eltér a Thóer nemzetségben megfigyelttől,' 
s ez jól összeegyeztethető a Trappé által javasolt taxonómiai változásokkal,^ ami 
a PacAypA/oeM  ̂ genus korábbi besorolását** korrigálja, vagyis a 7№erűceae csa
ládból a 7e?yez'aceűe családba helyezi át.

]. Janex-Favre, M. C., Parguey-Leduc, A.: Etűdé ultrastructurate des asques et des ascospores du 
genere Tuber. H. Les ascospores. Cryptog. Myco). 4. 353-373., ) 983.

2. Parguey-Leduc, A. et M. C. Janex-Favre: Formádon et evotution des ascospores de Tuber me- 
tanosporum (truffe nőire du Perigord, Discomycetes). Can. J. Bot. 65. t491 - 1503., t987.

3. Trappé, J. M.: A synopsis of the Carbomycetaceae and Terfeziaceae (Tuberates). Trans. Br. 
mycot Soc. 57(t) 85-92.. Í97L

4. Gaumann, E. A. and C. V. Dodge: Comparative morphotogy of fungi. Ch. XXHI. pp. 354-363., 
McGraw-HiU Book Company, tnc. New York and London, t928.
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Ascospore ceH waM forming in Pachyphioeus genus

!. K!RÁLY,' K. BÓKA,^ Z. BRATEK*

7. Edrvos ío rá rtJ  í/m'versify, Deparfmen; o /  P/am  PAysio/ogy 
77-70^<S Pu<7apesf

2. Pdfvos LoraaJ 7/at'vcrstly, Departrnen; o /  P/aaf Aaafo/py 
77-7(7d<$ PaJape^t

The ultrastructure of PacAypA/oca^ genus is important to determine its taxono- 
mical place in 71/Aera/e.?. The ascospore wall development and its structure are 
essential events of ascosporogenesis. After delimitation the spores they develop 
in a vacuole. They are surrounded by perispora! membranes which are actually 
double unit membranes. The outer layer of them is originated from the ER and 
the inner one is developed from the outer membrane of the double delimiting 
membranes. The plasmalemma of the spore develops from the inner membrane 
of the delimiting membrane. The endospore is homogeneous in young spores but 
it becomes layered later. The exospore is well visible and highly differentiated. 
The material of the ectospore comes from the perispore and during deposition 
the perisporia! membrane gradually adheres to the appearing ornamentation.

This process differs in several details from the previously described in 71/- 
Aer genus.*  ̂These alterations are in coincidence with the changes in taxonomy 
suggested by Trappe who moved PacAypA/oeMS genus to 7ef/e2taceac'* from 71/- 
Aeraceae where it had been placed.'*

]. Janex-Favre, M. C.. Parguey-Leduc, A.: Etude ultrastructurale des asques et des ascospores du 
genere Tuber. H. Les ascospores. Cryptog. Mycol. 4. 353-373., 1983.

2. Parguey-Leduc, A. et M. C. Janex-Favre.: Formation et evolution des ascospores de Tuber me- 
lanosporum (truffe noire du Perigord, Discomycetes). Can. J. Bot. 65. 1491-1503., 1987.

3. Trappe, J. M.: A synopsis of the Carbomycetaceae and Terfeziaceae (Tuberales). Trans. Br. 
mycol. Soc. 57(1) 85-92., 1971.

4. Gaumann, E. A. and C. V. Dodge: Comparative morphology of fungi. Ch. XX111. pp. 354-363., 
McGraw-Hill Book Company. Inc. New York and London. 1928.
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Etaphomyces fajok spóraornameníikája

BRATEK, Z., KIRÁLY L

ELEE A^öv^ny^/enaní 7an^Á:
70&3 BuJapesr

A föld alatti gombák spóraornamentikája általában különleges, jellegzetes meg
jelenésű, és jelentős szerepet játszik e fajok spóráinak terjesztésében. Ugyanak
kor a szisztematika is jól hasznosítja a fajok, alfajok stb. elkülönítésében ezeket 
a morfológiai sajátságokat. Az ornamentika pontos és részletes leírására a fény
mikroszkópos módszerek nem mindig elégségesek, i!l. számos esetben vitatható 
következtetésekhez vezetnek a csupán fénymikroszkópos vizsgálatokra alapozott 
leírásokban. Ezért végeztük el az E/apúorayces' genus 12 faján a pásztázó elekt
ronmikroszkópos vizsgálatokat és használtuk fel azokat szisztematikai értékelé
sekhez.

A genus ornamentikája igen változatos a majdnem teljesen sima spórafel
színtől fE/ap/!o?nyce.y aspera/a^ a durván szemölcsös fE/apAo;nyce.y mancara^ 
felszínen keresztül a tüskék fúziója által hálózatossá alakult fE/apAo/nycM pe- 
cr^oaa^ ornamentikáig számos típus előfordul.

A rendszertanilag vitatott helyzetű fajok közül említésre méltó az E/up- 
/¡owycM anfAracinas és az E/apúowycM p^n/ormi.?, melyek különállósága nem 
tisztázott. A spóraornamentika alapján e két faj nem különíthető el. és önállósá
gukat élettani vagy biokémiai adatok sem támasztják alá.

A vizsgált fajok esetében az ornamentikái elemek átlagos magasságát és sű
rűségét is megadtuk, ami biztosabb alapokat nyújt a rendszerezési értékeléshez. 
Az E/apúofnyces genus további fajainak ugyanilyen feldolgozása lehetővé teszi a 
genus áttekintő szisztematikai értékelését. Ennek során eldönthető lesz, hogy az 
általunk javasolt új paraméterek (magasság ill. sűrűség) következetes alkalmazá
sa a rendszerezéshez nyújt-e megfelelő támpontokat.
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Ornamentation of some Eiaphomyces species

Z. BRATEK, !. KtRÀLY

Edrvos Lorda^f i/aiversiry, Depaa/aea? o /  Piaat Anatomy
Badapesr

The ornamentation of the spores of hypogeous fungi is speciai, characteristic 
and plays important in spreading of the spores. These morphotogicai features 
are very usefui in separation of taxa. The fotomicroscopy anaiyses the precise 
and detailed description of the ornamentation sometimes does not give informa
tion enough to identify a species, or in many cases leads to questionable conclu
sions. Therefore we investigated 12 species of the genus E/apAomyces by Scan
ning Electron Microscopy (SEM), and suggest to consider our results in syste
matization.

The ornamentation of the genus is fairly variable: there are spores with an 
almost smooth surface fEiapAoatyces a.?pera/as^, there are verrucose spores 
(EYapAomyces amacaras^ and there are reticulate ornamentations formed by 
the fusion of spikes (EfapAo/ayces peersoaiiy

We investigated two taxonomically uncertain taxa E/apAofayces aatAraci- 
aas and EfapAoaryces pyri/orrais and here we presents our results. These 
species can not be distinguished according to the ornamentation of spores. 
There are not even any biochemical or physiological evidences to support such a 
distinguish.

We measured the average density and height of the ornamental elements of 
the investigated species, which provide exact data for taxonomy. To study other 
EiapAo/ayces species using the method SEM enables us to make a systematic 
survey of the whole genus. This will show the usefulness of the new parameters 
we suggest to accept here.
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Fö!d alatti gombák ektomikorrhizáinak morfológiája

BRATEK Z., MÜLLER F., KIRÁLY !.

E Í7 E  Nőv^ay^/eaaai Taâ zőÁ:
#MJape.n

A föld alatti gombák többsége fásszárú növényekkel él szimbiózisban. A gazda
növény gyökérzete és mikorrhiza partnere által közösen kialakított sajátos mor
fológiai képletek intenzív anyagcsere-kapcsolatot tesznek lehetővé mindkét 
irányban. A gazdanövény elsősorban vizet és ásványi sókat kap a gombától, ez 
utóbbi növényi asszimilátumokat, különböző cukrokat hasznosít az együtt
élésben. Mindez kölcsönösen javítja a szimbionták túlélési esélyeit. A mikorrhi
za kapcsolat az egyedek és populációk életében tehát nagy jelentőséggel bír, így 
a mikorrhiza gombák határozása a mikorrhiza morfológiája alapján az élettani 
és ökológiai vizsgálatok nélkülözhetetlen feltétele. Ugyanakkor a talajban jól 
azonosítható termőtest és mikorrhizája gyakorta nem gyűjthető egy időben, egy 
helyen, tehát a mikorrhizák önálló határozása elkerülhetetlen.

Az eddig megjelent leírásokból a mikorrhizák rendszerezésének általános 
alapelvei leszűrhetők. ezeket használtuk fel két eddig még nem azonosított mi
korrhiza. a Cenea verrucoya és a Mzopogon VM/gariy var. iatcr/ncíúay identifi
kálására és morfológiai leírására.

A Cenea verrMCO.ya mikorrhizás szisztémájának ramifikációja és színe rend
kívül hasonló a Cenea /¡¿spMfM/a (Agerer 1991) mikorrhizájához. A köpeny külső 
rétege erősen pseudoparenchimatikus, míg a belső réteg átmenetet képez a plec- 
tenchima és a pseudoparenchimatikus szöveti felépítés között. A köpeny felszí
néről kiinduló hifák szerkezete erősen különbözik a Cenea /¡iypi^a/aetó/.

A .Rizqpogon VM/garw var. iaterweJiay mikorrhizája jellegzetesen koralloid 
elágazású, vagy olykor dichotomikusan osztott, színe a peridiuméva! azonos. A 
köpeny külső rétege plektenchymatikus, a belső réteg plektenchyma-pseudopa- 
renchyma átmeneti típus. Rhizomorfái jellegzetesen laposodok.

Mindkét gomba esetében találtunk jellegzetes makrokémiai reakciókat is, 
ami megkönnyíti e mikorrhizák rutinszerű azonosítását.
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Morphotogy of the ectomicorrhiza of hypogeous fungi

Z. BRATEK, F. MÜLLER, !. K1RÄLY

Edfvö^ Lordaif Gaivcr^'ry, Depazt/aeat o /  P/aar PAys/o/ogy 
N-70<$<§ Padape^r

Most of the hypogeous fungi forms symbiosis with woody piants. The typicai 
morphoiogica! network formed both by the host piants root and the fungai 
symbiont enables them an intensive metabolic communication in both direction. 
The host plant gets primarily water and mineral salts the fungus use plant assi
milates mainly different carbohydrates. All these enhance the chances of the 
symbionts to survive. Consequently the mycorrhizal relationship is very impor
tant for the population dynamics and for the species too. Therefore the taxo
nomy and determination of mycorrhizal fungi according to the morphological 
features are essential for physiological and ecological investigations. Because the 
fruit body and his mycorrhiza can not be usually found at the same time so the 
determination of mycorrhiza itself is a real problem.

We used the principles of mycorrhizal taxonomy to determine and describe 
two unidentified mycorrhizas; Geaea verzacoM and Pizopogoa va/gans var. 
iaterwdia^.

The color and ramification of the mycorrhizal system of Geaea verraco^a 
are remarkably similar to Geaea /¡¿spida/a (Agerer 1991). The outer layer of the 
mantle is firmly pseudoparenchimateous, while the inner one is an intermediate 
between plectenchima and pseudoparenchima. The structure of emanating 
hyphae of the mantle is quite different from Geaea /u.sp;da/a.

The mycorrhiza of Pizcpogoa va/ga/ay var. iarcr/aediay is characteristi
cally coraHoid ramification, or in some cases dichotomously divided and its co
lor is identical to the peridium itself. The outer layer of the mantle is plecten- 
chimatous, the inner one is an intermediate plectenchima-pseudoparenchima. 
The rhizomorf of P/zopogoa va/gaAy var. iate/Taed/ay is typically flatted.

Both of the mycorrhizas give characteristic macrochemical reactions facili
tating access to easy determination.
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Morfometriai vizsgálatok az endomikorrhizáitság mértékére 
egy bugaci gyeptársuiás növényeiben

MÜLLER F., BRATEK Z., KIRÁLY !.

EL71E Nőv^ny^/enani

Egy jeHegzetes homoki gyeptársuiás növényeinek endomikorrhiza fertőzöttségét 
vizsgáituk Phiiiips és Hayman módszerévei. A gyökérszegmentumokat Krjueger 
et ai. szerint aniiinkékkei festettük.

A társuiás növényeinek gyökereiben VA-típusú mikorrhizákat, az azokra 
jeiiemző arbuszkuiumok és vezikuiumok mennyiségét határoztuk meg. Az ada- 
tokbói a mikorrhizáitsági mutatókat meghatároztuk, majd ezek aiapján rendez
tük sorba a növényeket.

A tipikus VA-mikorrhiza képietek minden esetben a vékonyabb, intenzíven 
növekvő gyökérrészekben forduitak eiő.

Eredményeinket összehasoniítottuk Hariey et Hariey (Í987) adataivai. Az 
áitaiunk vizsgált fajok közűi 5 esik egybe a fenti vizsgálattá). Ezek közűi 4 
(Dactyiis giomerata, Euphorbia cyparissias, Setaria viridis, Teucrium camaedrys) 
esetben mindkét vizsgálat pozitív eredményt hozott. A Koeieria giauca gyökere
iben a mi vizsgálataink mutattak ki VA-mikorrhizát eiső ízben. A többi áltatunk 
elemzett növényfaj mikorrhizáiról a szakirodalom nem tesz említést.

A mikorrhizáitsági mutatók az egyszikű és C4-es növény csoportokban szig
nifikánsan alacsonyabbak voltak, mint a kétszikű és C3-as taxonokban.
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Morphometric investigation of the endomycorrhizai 
coionization of grass in grassiand, Bugac

F. MÜLLER, Z. BRATEK, L KIRÄLY

Eörvö^ Lordmi i/hrver^ify, Deparrmcn? o /  P/onr PZty.no/ogy 
N -70M  PMJa/tcsY

An investigation of the endomycorrhrizai coionization of a typical grassy plant 
community by the method of Phillips and Hayman is presented. Root segments 
were stained by aniline blue following the methods described by Krjucgcr et al.

The level of VA-mycorrhization, the typical arbuscular-vesicular structures 
was quantified. Different endomycorrhization indexes were calculated on the 
basis of these datas and the plants were ranged according to these indexes. 
Typical VA-mycorrhizal elements were presented in the finer, absorbing roots in 
every samples. We compared our results to that of Harley et Harley (1987). 
Among species we studied five coincides with those they had investigated. Four 
of five plants (Dactylis glomerata. Euphorbia cyparissias, Setaria viridis, Teucri- 
um chamaedrys) were well mycorrhizated in both cases. This is the first record 
on endomycorrhizai colonization in the roots of Koeleria glauca. We have not 
found any results in scientific publications for the other species we observed.

The endomycorrhization indexes were lower significantly in the monocoty- 
ledonous and C4 plant groups than in the dicotyledonous and C3 plants.
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A „Besztercei" szúvák intrafioráiis nektáriumának struktúrája

RÓKA K., OROSZ KOVÁCS ZS.

JanK? Pannonius 7a<^owanyegyc?em, 77% Növényt ¿mi 7aa^z^
7604 Pőc^, 7//M.MÍ# a. 6.

Az autofertilis Besztercei szítva fajtakor 5) fajtájánái (klónnál) vizsgáitok a flo- 
ráiis nektárium struktúráját fénymikroszkópos és SEM módszerekké!.

A szilvafajták nektáriuma receptakuiáris, a vacoköbö! belső, adaxiális olda
lát béleli a porzók és a termő eredése között. A vizsgált Besztercei szilva kiónok 
nektáriuma automorf, a receptákulumból kiemelkedő. Különállóságát a bázison 
és az apexen vagy csak a csúcson egy fejlett dudor jelzi.

A nektárium színe zöld, sárgászöld, barnászöld lehet. A nektárium színe és 
a porzószám között szoros az összefüggés, valószínűleg szisztematikai értékű. A 
nektárium virágban való elhelyezkedése alapján következtetni lehet a taxon filo- 
genezisben betöltött helyére, fejlettségére.

A mirigy felszíne kutikulával borított. A kutikula vastagsága és tagoltsága 
összefüggést mutat a nektárium epidermiszsejtjeinek szoros illeszkedését meg
szakító sztómák kiemelkedésének, vagy besüllyedtségének mértékével. A két tu
lajdonság együttesen jellemzi a fajta ökológiai típusát, higro-, mező- vagy xero- 
morf voltát.

Az epidermisz alatt húzódó glanduláris szövet nagysága alapján a fajták 
nektárprodukciója és várható rovarvonzásuk előrejelezhető. A glanduláris szövet 
nagyságát legjobban a glanduláris szövet hosszúságának és vastagságának szorza
ta fejezi ki. Ezen szorzat, vagyis a virág mediális longitudinális metszetében 
mért glanduális felület alapján differenciálhatok legjobban a Besztercei kiónok.

A florális nektárium struktúrájának ismerete új szempontokat adhat a gyü- 
mölcsnemesítők klónszelekciós munkájához, és rámutathat a legjobb nektárter
melő fajták, kiónok méhészeti jelentőségére.

Készült OTKA támogatással.
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We have observed the flora! nectary structure in 51 varieties (clones) of 
the autofertile plum convarietas "Besztercei", using light microscopy and SEM.

The nectaries of the plum varieties are receptacular, and line the ada- 
xial side of receptacle area between the bases of stamina and stigma. Nectaries 
of Besztercei plum clones already examined are automorphic. emerging from the 
receptacle. Their being separate is indicated by a well developed protuberance 
either on the apex, or both on base and apex.

Nectaries can be green, yellowish- or brownish green. Nectary colour and 
the number of stamina are closely related with probable systematic significance. 
Based on nectary situation in the flower, the taxon's stage of development in 
phylogenesis can be estimated.

Glandular surface is covered with cuticle. Thickness and dissectedness of 
cuticle shows relation to the extent of protuberance or depression of stomata 
breaking up the tight juction between cells of nectary epidermis. These two fea
tures together characterize ecologically the type of each variety, i.e. whether 
they are hygro-, meso- or xeromorphic.

Based on the size of glandular tissue under epidermis, nectar production 
and prospective insect-attraction of the varieties can be prognosticated. Glandu
lar tissue size is the best characterized by the figure from the multiplication of 
length by thickness of the tissue. Besztercei clones can be the best differentiated 
using this product of multiplication which represents the glandular surface in 
medial longitudinal section of the flower.

The knowledge of floral nectary structure may be helpful in coming up with 
new viewpoints for the clone selection of fruit improvers, and may emphasize 
the apiarian significance of clones and varieties producing the largest amounts 
of nectar.

Protected by OTKA.
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