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Bevezető

A Phylaxia Oltóanyag- és Tápszer terme lő Vállalat, az Állatorvostutlományi Egyetem támo-

gatásával 3 979. március 15-én és ]6-án szimpóziumot rendezett "A besugárzástechnika gyakor-

lati alkalmazásának lehetőségei a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban" cimmel, Budapesten,

az Állatorvostudományi Egyetemen.

A szimpózium résztvevőit dr. Várnagy László tanszékvezető egyetemi tanár, az Állatorvos-

tudományi Egyetem rektora köszöntötte és nyitotta meg a tanácskozást. Bevezetőt mondott dr . Dénes

Lajos mezőgazdasági, élelmezésügyi miniszterhelyettes, melyben kihangsúlyozta a szimpózium

témájának időszerűségét, a tudomány és a gyakorlat szakemberei közös munkájának fontos-

ságát a besugárzás technika továbbfejlesztése és mezőgazdasági, valamint élelmiszeripari alkalma-

zása érdekében.

A szimpózium munkájában mintegy 200 szakember vett részt kutató intézetekből, oktatási,

állat- és humánegészségügyi intézményekből, valamint különböző vállalatok, mezőgazdasági és

élelmiszeripari üzemek és a szakigazgatás szakemberei.

A szimpóziumon elhangzott előadásokat a nagy hazai és külföldi érdeklődésre való tekin-

tettel Írásban is közreadjuk azzal a meggyőződéssel, hogy hasznosan fogja szolgálni ennek a fia-

tal tudományterületnek a fejlődését és a besugárzástechnika gyakorlati alkalmazási körének kiter-

jedését a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban.

A Szervezőbizottság

Szerkesztői meerjeeyzés:

1979-ben az Si rendszer bevezetésének átmeneti éve volt, ezért a besugárzási dózisok jelölésére
az előadók egyaránt használták a récri rad (r), illetve az uj Gray (Gy) dózis érték jelzéseket, illet-
ve ezek egész számú többszöröseit (krad; Mrad; kGy; dgy stb.).
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Gyakorlati jeDegű irányzatok áttekintése
a sugáxzástechnika agrárvonatkozású

hasznosításában

Dr. Simon József
főosztályvezető

Phylaxia, Budapest

Egy tanácskozáson, ahol éles vita alakult ki egy uj tudományágazat megítéléséről és le-
hetőségeiről, valaki azt mondta, hogy egy forradalmian uj kutatási és alkalmazási területet lehet
szenvedélyesen dicsőíteni vagy éppen ócsárolni, de mindenképpen foglalkozni kell vele, nehogy
időt veszítsünk és elszalasszunk olyan lehetőségeket, melyek később visszahozhatatlanok.

Ennek a gondolatnak a jegyében rendeztük meg ezt a szimpóziumot, hogy felmérjük a be-
sugárzástechnika területén jelenlegi helyzetünket, további lehetőségeinket, viszonyunkat a szakma
nemzetközi fejlődéséhez és meg kell mondanom, hogy a bejelentett előadások nagy száma és szer-
teágazó tematikája valamennyiünket örvendetesen meglepett.

Tehát már ilyen sokan vannak nálunk, akiknek nemcsak komoly mondanivalója van a szak-
máról, de eredményekkel is rendelkeznek, olyanokkal, melyek nemzetközi szinten is megállják a
helyüket! Ezt nyugodtan kijelenthetem, hiszen 1952 óta van módomban figyelemmel kisérni, cevő-
legesen építeni és részben irányítani a szakterületet és a főhatóság segítségével a különböző nem-
zetközi tanácskozásokon is részt vehettem, ahol a fejlődé» trendjeit, az elért eredményeket a
mieinkkel folyamatosan összehasonlíthattam.

Egy kicsit rávilágít ebben a szakmában pillanatnyilag elfoglalt helyzetünkre az a tény is,
hogy — bár a szimpózium kifejezetten hazai eseménynek indult és hivatalos nyelve is magyar —
számos ország szakemberei érdeklődtek iránta, előadásokat jelentettek be, és nemzetközi szerve-
zetek is — mint pl. az IAEA — kértek meghívókat.

A szakma hazai és nemzetközi helyzetének áttekintésére igen korlátozott idő áll rendelke-
zésemre, ezért jószerivel csak irányzatokra és a legfontosabb eredmények érintésére szoritkoz-
hatom, de ez elégnek is tűnik, hiszen a szimpóziumon elhangzó előadások hosszú sora úgyis kel-
lően érzékelteti a helyzetet és betekintést ad a részletekbe.

Van azonban egy fontos szempont, amit nem hanyagolhatok el beszámolómban, mégpedig
azoknak a gondoknak, ellentmondásoknak, nehézségeknek a megközelítése, illetve feltárása, me-
lyek alkalmazási területünk fejlődését akadályozzák, vagy sok esetben le is blokkolják. Ezeknek
objektív vizsgálata mindnyájunk számára, akik a munkát előre kívánjuk lendíteni, közös érdek.

Meg kell állapítanunk, hogy területünk — csakúgy, mint más alkalmazási irányzatok is —
viharos gyorsasággal specializálódik, szinte osztódással szaporodik. Állandóan ujabb lehetőségek
bukkannak fel, melyek érintkeznek egyéb szakmákkal, azokkal összefonódnak, vagy esetleg határ-
területet képeznek, ezért a különböző képzettségű specialistákból álló teamek működése ma már
nélkülözhetetlen.

Ha figyelembe vesszük azt, hogy nemcsak a különböző sugárformák, mint pl. a röntgen,
a gamma, a neutron és az elektron sugárzások, az ezeket emittáló radioaktív és erépi su-
gárforrások sokasága, eltérő jellege határozzák meg az alkalmazások jellegét, hanem a felhasz-
nálásra kerülő dózistartományok és dózisteljesitmények is, akkor különösen érthetővé válik a teamek
jelentősége.
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Jelenleg az a helyzet, hogy néhány rad nagyságrendű dózistól kezdve egészen a több
Mrad-os nagyságrendekig, szinte minden dózistartománynak megvan a maga speciális hasznosítha-
tóság i lehetősége.

A néhány száz rad-os kis dózisok indukálásával hathatós serkentéseket érhetünk el vető-
magvaknál, sőt állati szaporitóképleteknél, vagy a megtermékenyiilés generativ processzusában is.

A közepes nagyságrendű dózistartományban — a kezelt élő szervezet sugárérzékenységétől
függő dózisnagysággal kalkulálva — örökletes, pozitiv mutációs megváltozásokat tudunk létrehozni
gazdasági céljaink érdekében, ezek néhány kiloradtól — néhány tizkiloradig terjednek.

A nagy dözisu besugárzásoknál a többszáz kilorados, esetleg néhány Megarados kezelések
már a fertőtlenitő dózistartományba sorolhatók, melyekkel a magasabbrendü kártékony organizmu-
soktól (mint pl. a rovarok) egészen a vírusokig lehet igen hatékony, fertőtlenítési kezeléseket vé-
gezni.

Amióta a főhatóság 1973-ban részlegünket megbízta azzal, hogy a besugárzás technika gya-
korlati célú hasznosítását összefogja és kimunkálja az élelmiszergazdaságban, az alábbi munka-
hipotézissel dolgozunk.

Egyrészt igyekszünk megteremteni a már ismert és itthon is alkalmazott területek kiszol-
gálásához a megfelelő berendezéseket, munkaeszközöket és Létesítményeket,' másrészt keressük
azokat az uj lehetőségeket, ahol még hatékonyan lehetne ezt a technikát alkalmazni. Ha ilyen fe-
li-leteket találunk, akkor megkeressük a program kialakításához a megfelelő partnereket, téríté-
ses vagy térítésmentes formában munkacsoportot hozunk létre és hozzákezdünk a téma alapkuta-
tási, majd alkalmazott kutatási, végül ha sikeresnek látszik a félüzemi, majd üzemi alkalmazá-
sának megvalósításához.

Ez a töretlen iv már számos esetben sikeresen létrejött, melyről példákkal fogok beszá-
molni.

A harmadik útja tevékenységünknek azoknak a kezdeményezéseknek, ötleteknek a felkaro-
lása és szelekciója, melyek az üzemi gyakorlat, a termelés irányából jelentkeznek nálunk. Elvünk
az, hogy senkit sem küldünk el, aki hasznosnak és érdekesnek látszó javaslattal jön, még ha tel-
jesen fantasztikusnak tűnik, vagy abszurdnak látszik is első hallásra.

Az első empirikus vizsgálatokat, illetve besugárzásokat többnyire térítésmentesen végezzük
el és ha reális lehetőségek mutatkoznak a munka kiszélesítésére, akkor a téma jellegéből adódó
formában szerződés alapján folytatjuk tovább a munkát, ahol vagy nekünk fizetnek, vagy mi fize-
tünk a partnereknek, esetleg a közös érdek alapján kölcsönösen térítésmentesen dolgozunk.

Erről a munkakapcsolatról a teremben ülők közül sokan beszélhetnének, illetve beszélnek
is, hiszen az előadások és beszámolók egy része ilyen jellegű programok szellemi terméke.

Vegyük most röviden sorra azokat az alkalmazási területeket, ahol eddig említésre méltó
eredmények mutatkoztak Magyarországon és vonatkoztassuk ezeket a nemzetközi szinthez is.

Ha a dózis tartományok szintjének sorrendjét választjuk vezérfonalként, a radiostimuláció
témakörével kell kezdenünk az áttekintést.

A kis dózisok fiziológiai serkentő hatását már igen korán, a múlt század vége felé, rövid-
del Röntgen szenzációs felfedezésének megismerése után megállapították a kérdésre lassanként
szakosodó biológusok.

Rövidesen a vetőmagok vetés előtti sugárserkentése került előtérbe a gyakorlattal is kap-
csolatot tartó fiziológusok érdeklődésében.

(Az 1977-ben közreadott angol nyelvű monográfiánk (J. Simon-S. Bhattachariya: The pre-
sent status and future prospect of radiation stimulation in crop plants) részletesen leírja a terü-
let fejlődésének folyamatát Röntgen felfedezésétől napjainkig.)

Többszöri nekifutás, majd megtorpanás után, a hatvanas évek végére már teljesen vilá-
gossá vált, hogy a stimulációs hatást csak ugy lehet reprodukálni, ha figyelembe vesszük azokat
a befolyásoló tényezőket (pl. dózis, dózis teljesítmény, a mag kora, nedvességtartalma, a besugár-
zás és vetés között eltelt idő stb.), melyek meghatározóak a hatás jelentkezése szempontjából.
Szenvedélyes viták folytak és folynak ma is a serkentés hatásmechanizmusáról és már csinos
brosúrát lehetne írni az összegyűjtött hipotézisekről.

Jelenleg az az uralkodó nézet, hogy a besugárzással tulajdonképpen energiát közlünk a ve-
tőmaggal, < mely segit az endosperiumban levő tartaléktápanyagok gyorsabb feltáródásában, mobili-
zálódásában. Ennek tulajdonítják, hogy a besugárzás és az utána eltelt idő relációjában csökken a
stimulációs hatás. A kezdeti fejlődés során szerzett előny azután végigvonulhat az egész életcik-
lusán a növénynek és jobb rezisztenciában, koraibb érésben, végül nagyobb termésben realizálódhat.



A több évtizede folyó laboratóriumi, majd kisparcellás és üzemi kísérletek világossá tet-
ték, hogy a hatás jelentkezésében jelentős fajtakülönbségek vannak és a vetőmagok évjáratonként
is más és más dózisokra adnak pozitív választ. Ezért kikerülhetetlenné vált a módszer nagyüze-
mi elterjesztéséhez egy megbízható prognosztikai gyorsmódszer kidolgozása, mely az adott vető-
magokra röviddel a vetés eló'tt meg tudja mondani — csiráztatási, szövettenyésztési és biokémiai
értékeléssel —, hogy az indukált dózis-sorozatból, abban az évben melyik lesz majd az optimális.
A modern növénytermesztés igen felgyorsult fajtaváltásai viszont azt is szükségessé teszik, hogy
kisparcellás kísérletekkel évről-évre már előre igyekezzünk megállapítani a felbukkanó uj növény-
fajták bekalibrálható stimulációs dózistartományait. Ezt a célt szolgálja hatvani kísérleti telepünk,
ahol laboratóriumi és a kisparcellás kísérleteinket is végezzük, remélhetőleg egyre javuló körül-
mények között, hiszen nemzetközi kooperációs kísérletek is futnak a telepen és itt állomásozik a
két üzemi teljesítményű, teherautóba épített, szovjet gyártmányú, KOLOSZ tipusu, mobil vetőmag
besugárzó berendezés is, melyek a vetések helyszínén, akár a szántóföldi tábla szélén is képesek
a sugárkezelést elvégezni.

Általánosságban elmondható, hogy eddig elsősorban őszi búzával, kukoricával, különböző
pillangósokkal (pl. borsó, lucerna, szója), cukorrépával, burgonyával, napraforgóval, különböző
zöldségnövényekkel (pl. paprika, paradicsom, gyökérzöldségek, saláta) ás dísznövények gumóinak,
hagymáinak vetés előtti sugárserkentésével értek el külföldön és itthon is értékelhető sikereket a
témával foglalkozó szakemberek.

A stimulációs hatás érdekes módon nemcsak a nagyobb tömegű termésben jelentkezhet, de
előnyös fiziológiai változásokban is, mint pl. hidegtürés, koraiság, betegségek elleni reziszten-
cia, sőt előnyös beltartalmi, minőségi gyarapodásban is. Mint ahogy a Bólyi Állami Gazdaságban
lefolytatott többéves borsó kísérletekben rendszeresen szignifikáns fehérje gyarapodás mutatkozott;
a Felgyői Állami Gazdaság őszi búza kísérletében pedig — melyet a KOLOSZ készülékek alkalma-
zásával állítottak be — betegségrezisztencia jelentkezett belső fuzárium fertőzöttséggel szemben.
Kezd kialakulni az érdeklődő gazdaságok hálózata, ahol megbízható, ellenőrzött körülmények kö-
zött tudjuk ezt a nagy reményekre jogosító agrotechnikai módszert megvalósítani.

Gondot jelentett, hogy a mobil sugárforrások engedélyeztetési eljárásai igen elhúzódtak, a
szükségesnél nehézkesebben mentek, aminek talán oka lehet, hogy ezek az első mozgó besugárzó
berendezések az országban, igy a hatóságok részéről egy bizonyos fokú tartózkodás jelentkezik.
Nincsenek még kidolgozva pontosan a vetőmagbesugárzás díjtételei sem, de ennek méltányos kal-
kulációja már jórészt kialakult hazai viszonyainkhoz adaptálva.

Fontos bázisa a munkának a Herceghalmi Állami Gazdadás és a turai termelőszövetkezet.
Az Európai Agrár Nukleáris Társaság (ESNA) keretében tiz éve vezetem azt a munkacso-

portot, mely az alacsony dózisok alkalmazásával foglalkozik, igy meglehetősen naprakész informá-
ciókkal rendelkezem ennek a szakterületnek a nemzetközi helyzetéről.

Azt hiszem önteltség nélkül elmondhatjuk, hogy már a téma megalapozásánál a magyar
kutatók, igy pl. Pál István és Bálint Andor professzorok és munkatársaik, a Gödöllői Agrártudo-
mányi Egyetemen, valamint a mi munkacsoportunk is, a munka nemzetközi élvonalában haladtak, a
gyakorlati megvalósítás terén pedig a Szovjetunióval és Bulgáriával karöltve vezetjük a nemzet-
közi mezőnyt. Különösen a fejlődő országok részéről mutatkozik rendkívüli érdeklődés a téma
iránt — erről legutóbb az Indiai Agrár Nukleáris Társaság (E3NA) közgyűlésén győződhettem meg
1977-ben New-Delhlben — ahol szoros együttműködésre kértek fel fennünket.

Tovább szélesítette a radiostimuláció gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit a különböző
állatfajoknál az utóbbi években nálunk kezdeményezett alapozó kísérletek kezdeti sikere is (pl. hal-
tenyésztés, baromfitenyésztés).

Az eredmények lényege az, hogy mesterséges megtermékenyítés előtt halaknál a spermát
stimulációs dózissal besugározzuk. Több év adatai azt mutatják Szarvason, a Haltenyésztési Ku-
tató Intézetben, hogy nemcsak a termékeny ülés i és kelés i százalék emelkedik szignifikánsan mintegy
18—20%-kal, de érdekes módon három év után a megmaradási százalék is ennyivel volt magasabb.

Baromfi esetében a tojások kelés előtti kis dózisu sugárkezelése ugyancsak szignifikánsan
emelte a kelési százalékot, s ez különösen a keltetési szezon vége felé volt érdekes, amikor ez
az érték már rohamosan csökken. Eddig az optimálisnak talált dózisok esetében nem tapasztaltak
a szakeirberek káros tüneteket a kezelt állományok felnevelt utódainál.

A közepes nagyságú dózistartományok hasznosításának és a sugármutációs technika szinte
korlátlan lehetőségeinek a szakemberek előtt ma már nem kell hangoztatnunk fontosságát, mert a
látványos eredmények hatására, ez a módszer bevonult a modern növénynemesités és külföldön
már az állattenyésztés hétköznapi gyakorlatába is.



A sugárhatás nyomán a kromoszómákban és génekben történt átrendeződések számos olyan
pozitív változásnak is utat engedtek, melyek örökletesen manifesztálják az uj, hasznos mutánsok-
ban a gazdaságilag is jelentős tulajdonságokat.

Az idevágó kísérletek az ötvenes évek elején még csak izgalmas laboratóriumi vagy üveg-
házi, esetleg tenyészkerti szintű etűdök voltak a genetikusok kezében. A tőlük szinte mellékter-
mékként kikerülő érdekesnek, hasznosnak látszó anyagok alkalmilag eljutottak hivatásos növény-
nemesitők kezébe, akik kezdték aztán felismerni az ebben rejlő fantáziát és tudatosan nagy mé-
retekben alkalmazni a módszert.

A NAÜ által kiadott Mutation Newsletter legfrisebb felmérése szerint az alábbi érdekes
adatok támasztják alá az elmondottakat. Jelenleg a világon 188 intézet vagy intézmény foglalkozik
hivatásszerűen a mutációs technika kimunkálásával és felhasználásával, ebből Európában 67 inté-
zet, Észak-Amerikában 36, a Távol-Keleten pedig 54.

1978 májusában 130 növényfajból szerepeltek mutánstörzsek az IAEA nyilvántartásában,
számuk több tízezerre rug. Csupán a rizsből 3420 mutánst regisztráltak, borsóból 1850-et,
Triticum aestivumból 9500-at, Triticum turgidumból 1580-at, kukoricából 2200-at stb. Dísznövé-
nyekből és a vegetatív utón szaporítható kertészeti növényekből 199 mutánst jelez a statisztika,
melyek már a kereskedelmi forgalomba kerültek és üzemi szaporítás alatt állnak. Nálunk az
első államilag elismert radiomutáns növényfajta a dr. Ince Ferenc és általam nemesitett "Gamma"
néven bejelentett uj krizantém mutáns volt 1974-ben, jelenleg az Óbuda MgTSz szaporítja és hozza
forgalomba.

Néhány szám az uj mutánsok elterjedéséről és gazdasági hasznáról. Csehszlovákiában már
1974-ben 261 000 hektáron termesztették a Diamant elnevezésű radiomutáns árpát, Dániában 1975-
ben 87 000 hektáron a Rupal nevű árpafajtát, Franciaországban pedig 3 975-ben a rizsvetésterület
háromnegyed részén a Delta nevű mutánst vetették. Egységnyi területre számolva a mutánsok ál-
talában 5—10%-kal termettek többet, mint a szokvány fajták átlaga.

Itt emiitjük meg az általunk nemesitett "Nucleoryza" neutronmutáns rizsfajta eredményét,
mely 1976-ban kapott előzetes állami fajtaelismerése óta már elfoglalta a hazai rizsvetés terület-
nek több mint felét. 1979-ben várhatóan több mint 15 000 hektár körül [esz kint a rizs te te péken.
(A fajta 1979 májusában megkapta £>z "Államilag elismert fajta" fokozatot. A szerk.)

Egyébként ez a világon az első olyanigyorsneutronokkal indukált rizsmutáns, mely elterjedt
a szántóföldi gyakorlatban. Igen eredményes mutációs nemesitési munka folyik Martonvásárott,az
MTA Mezőgazdasági Kutató Intézetében árpával és búzával, ahol a "Martonvásári 8-as" buzafajta már
a köztermesztésben van; a Kertészeti Egyetemen különböző gyümölcsfajtákkal, a Gyümölcs- és
Dísznövénytermesztési Kutató Intézetben pedig főleg dísznövényekkel. Intenzív elméleti, majd gya-
korlati mutációs tevékenységet végeztek a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Növénynemesitési tan-
székén, főleg borsóval és kukoricával; Szegeden a Gabonatermesztési Kutató Intézetben gabonafé-
lékkel és szinte legrégebben idehaza Iregszemcsén Kurnik akadémikus irányításával, különböző .pil-
langósokkal.

Ezen kivül is számos hazai intézetben és intézményben bontakozik ennek a módszernek a
használata, lassan felnő egy uj nemesítő generáció, akiknek repertoárjában már természetesnek
tűnik az indukált mutáció rendszeres alkalmazása.

Mik az előnyei ennek az eljárásnak a hagyományos nemesitői eljárásokkal szemben, mint
pl. a keresztezéses módszer stb.? Elsősorban is az, hogy olyan radikális hasznos megváltozások
bukkannak lel, melyek a kiinduló anyagban nem jelentkeztek. Elég ha megemliten, hogy a Nucleo-
ryza rizsfajta esetében a kiindulási alapanyagnak használt Cesariot francia fajtánál az uj mutáns
törzs 24 nappal koraibbnak bizonyult, azonos termőképesség mellett.

További előny, hogy a nemesitési ciklus igen lerövidülhet jó makromutánsok direkt felhasz-
nálása esetén, mert a hasadási jelenségek előfordulási valószínűsége csak egy tört része a ke-
resztezéseknél az un. "mendelezéssel" együttjáró hosszadalmas hasadási tüneteknek és az emiatt
szükséges szelekció sorozatoknak. Folytatva a kézenfekvő példát: a Nucleoryza alapanyagát 1966-
ban sugároztuk be és 1972-ben már bejelentettük a kész fajtajelöltet az állami fajtaversenybé.
Egy ilyen processzus a hagyományos módszerekkel minimum 12—15 évet vesz igénybe a mi viszo-
nyaink között.

Igen gyakori a mutációs megváltozásoknál a koraiságon kivül a kórtani rezisztencia, az ala-
csony növés (rövid szalma), a hidegtürés, az előnyös beltartalmi változások megjelenése.

Érdekes jelenség, hogy a köztermesztésben elterjedt hasznos mutánsoknak a döntő többsége
(mintegy 96%) radiomutáns és csak kis töredéke kemomutáns. A sugárformák közül a szakemberek
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egyre inkább я tiszta gyors neutronokkal való kezelést tartják a legeffektivebbnek a termikus neut-
ronok, a gamma és a röntgen sugárzás előtt. Ezért igyekeztünk egy ilyen jellegű szolgáltatást
megszervezni a KFKI kutatóreaktorának és szakembereinek bevonásával. Sajnos ehhez főhatósá-
gunk csak egy évig tudta az anyagi alapot biztosítani. Mi a magunk részéről hosszú évek óta ál-
talában gratis végeztük el a nemesítő kollégák részére a mutációs célú besugárzásokat, hogy se-
gitsük ennek a technikának a térhódítását. Időkorlátozás miatt nem tudok kitérni a mikrobiológiai
mutánsok kérdésére, pedig köztudott, hogy Fleming első penicillin-termelő törzseivel összehason-
lítva a legújabb indukált mutáns törzsek már nagyságrendekkel nagyobb hatóanyag mennyiséget
állítanak elő. És beszélni lehetne az állattenyésztésben mosi bontakozó mutációs program fantasz-
tikus lehetőségeiről is.

Summázva a mutációs téma gyakorlati vonatkozásait megállapíthatjuk, hogy ha kellően szé-
les alapanyaggal dolgozik a nemesítő és nemcsak a mnk'romutánsok direkt Felhasználására, de a
pozitív mikromután&ok egymással való kombinálására is törekszik, akkor rohamosan szaporodni
fog az ezzel a módszerrel előállított reményteljes uj fajták száma hazánkban is.

A közepes dózisok terrénumának hasznosításához tartozik még egy igen szellemes agro-
technikai módszer is, mely már elterjedt a hazai szántóföldi gyakorlatban. A Gyógynövény Kutató
Intézetben dolgozták ki azt az eljárást, melynek célja az egyelésre szoruló növények hosszadal-
mas és költséges kézi munkájának kiköszöbölése.

Azt a közismert jelenséget hasznositották eljárásukban, hogy egy vetőmag besugárzása so-
rán a gyökérkezdemény (radicula) mindig sugárérzékenyebb, mint a hajtáskezdemény (plumula).
Ezért pl. a mák vetésénél, mintegy 30 krad-dal (300 Gy) besugárzott vetőmagot alaposa;', össze-
kevernek — kb. 2:1 arányban — kezeletlen maggal. Miután ezt a homogén módon összekevert ke-
zeletlen és kezelt anyagot elvetették, a kelés során valamennyi mag kikel, mert a közölt dózis
nem károsítja a hajtáskezdeményeket. így a teljes állomány részt vesz a kelésnél fontos talaj-
megmozgatás, szélverés elleni közös védelem stb. feladatának ellátásában. Amint azonban az
endospermium tartaléktápanyaga elfogy és át kellene térni a gyökértáplálkozásra, akkor a kezelt
magok sugársérült gyökérzete már nem tudja teljesíteni ezt a feladatot és a növények lassan el-
halnak. Mivel a kezeletlen magok statisztikailag ugy szóródnak szét a szántóföldi táblákon, hogy

/ megfelelő tőszámot képviselnek és tó'állományt adnak, a kezelt növények elhalása után komplett
növényállományok növekednek fel, egyelési munka nélkül. A módszer jó saláta, mák, cikória és
egyéb egyelést kívánó növények olcsó és sikeres termesztéséhez.

Továbblépve a témák sorrendjében, nyugodtan állíthatjuk, hogy szakmánk jelenleg legizgal-
masabb, legreményteljesebb és leglátványosabban fejlődő területe a sugárzással való fertőtlenítési
eljárások régiója. Ez igen széles skálát ölel fel a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén.
Talán a legintenzívebben kutatott terület jelenleg a különböző eredetű szennyvizek, Lizapok, híg-
trágyák sugárfertőtienitése és ezáltal újrafelhasználásuk lehetősége öntözővízként, trágyaként, öb-
lítővízként, egyben kikapcsolva környezetszennyező veszélyeiket is.

További széles terület az eltérő származású, fó'leg import takarmányok, alapanyagok, kon-
centrátumok rovar és mikrobiális fertőtlenítése a különböző állatbetegségek és fertőzések behur-
colási veszélyének megszüntetése végett.

1973-ban kezdtük meg Kecskeméten a városi kommunális és ipari eredetű szennyvíz sugár-
fertőtlen ités i lehetőségeinek vizsgálatát a Megyei Pártbizottság felkérésére, tekintve, hogy ezzel a
szennyvízzel mezőgazdasági jellegű öntözési kísérletek folytak a város határában. Később a Dél-
pesti Szennyviztisztitómü iszapjának és különböző nyers viz frakcióinak sugárfertőtlenitését és
mikrobiológiai vizsgálatát is megkezdtük kísérleti szinten, a Fővárosi KÖJÁL szakembereinek
segítségével, akiknek ezúton is köszönetet mondunk közreműködésükért. Végül pedig hígtrágya
vizsgálatokat kezdtünk Baján, Agárdon és Fertődön. A hatéves kísérletek során mesterségesen is
megfertőztük a mintákat olyan mikroorganizmusokkal, melyek az eredeti mintákban nem voltak je-
len, de a jövőben jelentőségük lehet, pl. a száj- és körömfájás vírusával.

A külföldi hasonló munkák adatainak figyelembe vételével is megállapítható volt, hogy bak-
tériumok és paraziták esetében elegendőnek bizonyult a közegészségügy áltat előirt határértékek
eléréséhez a 400 max. 500 krad (4—5 kGy) dózis, vírusok esetében viszont a 800 krad-tól 1 Mrad-
ig (8—10 kGy) terjedő dózis tartomány bizonyult hatásosnak. Komoly szerepe van a közeg pH-jának
is, hiszen a vírusok lúgos közegben igen sugár érzékennyé válnak, ezért hígtrágya esetében kedve-
zőbb a helyzet a beavatkozásra.

Külföldi adatok megállapítják, hogy a besugárzás 2/3-ával meggyorsítja az ülepedési sebes-
séget, büzelvonó hatása van és mikrobiológiai hatékonyságán kivűl csökkentheti a BOI-KOI értéke-
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ket, elbonthatja a különböző növényvédőszereket, a detergenseket, sőt a fenolt és a különböző
festékanyagokat is, tehát bizonyos fokú kémiai és levegő tisztítást is végezhet.

Ezek után nem csoda, hogy külföldön viharos sebességgel fokozódott az érdeklődés az uj
terület és ennek technikai megoldásai iránt. Jelenleg két ilyen jellegű bemutató referencia üzem
működik külföldön az egyik az NSZK-ban, a München melletti Geiselbullachban, ahol egy 80 000
lakosú városnegyed szennyiszapját fertőtlenítik gamma sugárzással és használják fel mezőgazda-
sági célra, a másik Amerikában Boston mellett, ahol a Deer Island-i szennyvizmii iszapját hi-
gienizálják elektrongyorsitós technikával és viszik ki közvetlenül a szántóföldre, talajba való in-
jektálás végett. (Erről egy 20 perces szines film került levetitésre. A Szerk.)

Mindkét, megoldást a helyszínen tanulmányozhatta munkacsoportunk és számos nemzetközi
szimpózium vitáin vehettünk részt, melyekből az alábbi megállapításokat szűrhettük le.

Nagy mennyiségű iszap, hígtrágya vagy szennyvíz kezelése esetén (500 m^/nap-nál nagyobb
mennyiségek) egyértelműen az elektrongyors itós megoldás a gazdaságos és minél nagyobb mennyi-
ségekről van szó, annál olcsóbb lesz a fajlagos költség. Amerikában ma már 25; 50 sőt 80 000
m^/nap teljesitményü sEennyvizfertőtlenitő gyorsítók összeállításán dolgoznak. A közeljövőben rob-
banásszerű fejlődés várható ezen a területen és jó lenne, ha ]; l,5:és 2,0 MeV 100 müliamper
nagyságrendű gyorsítók a szocialista piacon is beszerezhetővé víünynak (jelenleg itt nem kapha-
tók), mert nemcsak a szennyvizek fertőtlenítésénél, de a nagy tömegű takarmányok kezelésénél is
ezek a berendezések jönnek majd számításba. Egy számunkra készített árajánlat szerint egy
500 000 t/év teljesítményű takarmányfertőtlenito üzem (mely 500 krad dózissal dolgozna) teljes
beruházási költsége 1,5—2,0 millió US dollár lenne árnyékolás nélkül. Ne felesjük el, hogy ez
megoldaná szinte a teljes magyar takarmányimport rovarkártevők elleni és mikrobiológiai fertőt-
lenítésének kérdését. Ha a berendezést az import kikötőben állítanák fel — esetleg államközi be-
ruházás keretében — az állandóan Damoklész kardjaként felettünk lebegő állat, sőt humán epi-
démiák behurcolásának veszélyét radikálisan kiszüszöbölhetnénk és országunkba már csak steril
takarmány érkezne ömlesztett állapotban. Ugyanez az üzem bemutató referencia üzemként is sze-
repelhetne, sőt esetleg mint az uj technika szakembereinek kiképző központja. Ugyanez vonatko-
zik arra a higtrágya-vagy szennyvizfertőtlenítő referencia üzemre, melynek tanulmánytervét mun-
kacsoportunk ez év januárjában leadta a MÉM illetékeseinek, mint egy Tárcaközi létesítmény ja-
vaslatát.

A mintegy 130 oldalas, igen részletes tanulmánytervben szereplő készülék képes egy
52 000 férőhelyes sertéstelep hígtrágyáját 400—500 krad-os (4—5 kGy) dózissal fertőtleníteni vagy
pedig egy napi 750 m^ szennyvizet kipermetező öntözőtelep teljes mikrobiológiai biztonságáról és
szinte korlátlan felhasználhatóságáról képes gondoskodni, jórészt feloldva azokat a megszorításo-
kat, melyeket a kezeletlen szennyvízzel kapcsolatban a hatóságok érthetően előírnak.

Maga a berendezés 1.0 MeV-es 75 milliamperes lenne és mintegy 1 400 000 Sv. frankba
kerülne, művezetéssel,kulcsátadással. Forintra átszámolva a teljes bekerülési költség 52 mFt
körül mozog. Ezt az árajánlatot 1979 év végéig tartja a High Voltage amerikai és a BBC svájci cég.

Egy másik fejezete a sugárfertőtlenitési, környezetvédelmi lehetőségeknek a kártevő rova-
rok úgynevezett autocid, önpusztító módszerének felhasználása. Ennek lényege, hogy nagy tömegben
mesterséges körülmények között tenyésztik az egyes kártevőket (pl. az almamolyt, a gyümölcsle-
gyet, a kukoricamolyt, a csecselegyet stb.), majd a hím egyedeket olyan dózissal sugárkezelik,
rrip̂ y nem károsítja párosodási képességüket, de a létrejövő szaporító képletek sterilek lesznek.
Jizután olyan tömegben bocsátják ki a környezetbe az ilyen módon sterilizált hímeket, hogy 10:1
arányban túlsúlyba kerüljenek az ott levő himegyedekkel. Ilyen módon két-három generáció alatt
gyakorlatilag ártalmatlan szintre lehet csökkenteni a kártevő populációkat. Természetesen csak
olyan kártevők jöhetnek számításba, melyek mesterséges körülmények között jól tenyészthetők
és kicsi a repülési, mozgási távolságuk.

Nálunk a kérdéssel OMFB megbízás alapján évekig foglalkozott a Növényvédelmi Kutató
Intézet elsősorban a különböző molyfélék tanulmányozásával és babzsizsikkel. Számottevő hazai
üzemi eredményről nincs tudomásunk. Külföldön elsősorban húsléggyel, almamollyal, különböző
gyümölcslegyekkel és csecselégy irtásában értek el sikereket.

1974-től öt éven keresztül foglalkoztunk (mint mezőgazdasági mellékterméknek) a preparált
sertésbőrnek sugárfertőtlenitésével, biológiai kötszerként, úgynevezett xenograftként való felhasz-
nálása végett, égési sérültek gyógyításánál. Az egészségügyi Minisztérium felkérésére és a Ma-
darász utcai Gyermekkórház égési osztályával együttműködve, a munka során kidolgoztuk a sertés-
bőr előkészítési, Liofilezési és sugarsterilezési technológiáját.
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A legyártott sertésbőr-xenograft termékekből az ország különböző városaiban dolgozó égési
osztályok között mintegy 12 000 db-ot osztottunk szét kipróbálás végett díjmentesen, melyek azt
jelezték vissza, hogy a xenograft kitűnő minőségűnek és számos esetben életmentőnek bizonyult.
Később a Humán Vállalat kérésére előkészítettük a termék forgalombahozatali engedélyezésének
eljárását. A későbbiek során — előttünk még ma sem értett okokból — a Humán vállalat mel-
lőzte együttműködésünket ebben a témában, illetve a gyártási folyamatban. Ebből a történetből is
az a tanulság, hogy ha egy uj szakmát integrálni akarunk és az alapoktól a gyakorlati bevezetésig
akarjuk elvinni, nagyobb határozottságra és elszántságra van szükség, amint a kérdés eljut a
gazdasági vonatkozásokig.

Kendőzetlenül, őszintén beszélnünk kell egy olyan szakterületről is, ahol ma még sok az
ellentmondás, a be nem teljesült várakozás, a nem realizált lehetőség. Ez pedig az emberi fo-
gyasztásra szánt termékek besugárzással való tartósítása. Természetesen itt sem csalhatatlan
diagnózist, sem tévedhetetlen prognózist nem tudok mondani, csak összegezni tudom azokat az is-
mereteket, melyeket ebben a szakmában szereztem amikor még a KÉKI-ben Vas professzor meg-
bízásából a gyümölcsök és zöldségfélék sugártartósitásával és ezek közforgalomba való bevezeté-
sével foglalkoztam, valamint azokat a tapasztalatokat, amelyeket azóta külföldi helyszíneken, illet-
ve az irodalomból szereztem.

Ez a szakmai ágazat rendkívüli lendülettel indult meg az ötvenes évek elején. Sok ország-
ban a katonai irányzatú kutató intézetek indították a témát jelentős támogatással, hiszen kézen-
fekvő volt, hogy egy hadsereget extenzív körülmények között nagytömegű, hosszan tárolható élel-
miszerekkel sllátni igen perspektivikus feladat.

Az alapkutatások,a technológiai részletek és az alapfolyamatok tisztázása igen sikeresnek
bizonyult, igy hamarosan számos országban megjelentek az első fogyasztási és forgalombahozatali
engedélyek a különböző sugárzással tartósított élelmiszerekre, igy pl. a Szovjetunióban már 1958-
ban korlátozás nélküli forgalombahozatalra engedélyezték a burgonyát, majd rövidesen ezután az
Egyesült Államokban és Kanadában is. Itt nemcsak a burgonyát, de a dobozolt bacont, hagymát és
számos egyéb élelmiszert is, igaz, hogy csak kísérleti mennyiségekben. Hollandiában a besugár-
zott szamóca, gomba, egyes fűszerfélék, különböző száritmányok stb. forgalombahozatalát is en-
gedélyezték, és a nagy felfutás éveiben gombamód elkezdtek alakulni azok a cégek és üzemek,
me'yek kifejezetten sugárzásos életmiszertartósitásra rendezkedtek be, kereskedelmi méretekben.
Ma már ezek az üzemek szinte kivétel nélkül csődbe mentek, vagy áttértek gyógyszerek és orvosi
eszközök vegyszerek és műanyagok sugársterilezésére. Аг engedélyezési hullám is lelassult, majd
leállt és ujabban lendült csak ismét előre, igen óvatos formában.

Mi lehetett az oka ezeknek a jelenségeknek, hiszen a különböző eteíési kísérletek jórészt
a sugárkezelt élelmiszerek ártalmatlanságát bizonyították, és pl. az általunk lefolytatott piaci for-
galombahozatali próbálkozások nagyobb mennyiségű burgonyával a. Élmunkás-téri piacon, az
őszibarack, a szamóca, majd ujabban i KÉKI által forgalomba hozott nagyobb mennyiségű hagyma
eladása a fogyasztók részéről nem váltott ki ellenérzéseket.

A ptagnálás oka kettős lehet. Az egyik ökonómiai jellegű: ugy tűnik, főleg csak azok az
élelmiszerek számithatnak itt sikerre, melyek kis mennyiségben is nagy értéket képviselnek (pl.
fűszerek). Nagy tömegű és térfogatú, kicsiny sűrűségű, olcsó élelmiszerek, mint pl. burgonya,
hagyma, gyümölcsök, nehezen birják el a szállítással, mozgatással, átrakással, sérülésekkel és
magával a besugárzással járó költségeket.

A mi csoportunk 1973-ban kidolgozott egy olyan elképzelést, amely szerint magán a terme-
lés vagy a tárolás, feldolgozás helyszínén kellene a besugárzási szolgáltatást megszervezni, a
helyszínre szállítható konténeres sugárforrásokkal, szállítószalag rendszerekkel és a helyszínen
épített, de csak szezonban felhasznált betonvédelemmel. Ez a szemimobil megoldás, mely kikü-
szöbölte volna, hogy pl. a hagyma vagy gyümölcs besugárzás néhány hetes szezonja után a sugár-
forrás feleslegesen bomoljon le a helyszínen egész évben, idehaza nagy ellenkezést és értetlen-
séget, külföldön viszont élénk érdeklődést keltett.

Ma már ugy látszik, itthon is általánosan elfogadottnak tekinthető az elv, de van egy alap-
vető bökkenő, mely meghiúsíthatja a sikeres végrehajtását. 'Ez pedig a radioaktív sugárforrások
helyszínre való szállításának, ki- és beszerelésének és speciális szakszemélyzet alkalmazásának
horribilis költségei, melyek eleve ráfizetésessé tehetik hazái viszonylatban ezt a megoldást.
A nagy aktivitású gamma sugárforrások olyan sulyu ólomvédelmet igényelnek, melyek szállítása
igen költséges és országúti mozgatásuk olyan sok megszorítást váltanak ki a hatóságok részéről,
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amelyek egy túlméretezett stáb alkalmazását igénylik. A többszöri ki- és beszerelés, áttöltés,
majd a működtetés díjtételei több százezer forintos számlát jelentenének az alkalmazónak.

Ha az itt körvonalazódó összeget évente ráterhelnénk egységnyi sulyu hagymára, burgonyá-
ra vagy gyümölcsre, elképzelhetjük, hogy milyen árak jönnének ki a kalkulációból. Ehhez járulna
még az egészségügyi és sugárrendészeti hatóságok rendkívül körültekintő, ezért hosszadalmas és
költséges előírásainak megvalósítása, betartása. Ez csak egy példa, de némi fényt vet arra, hogy
milyen nehézségekkel kell mpgküzdeni ennek az ágazatnak a jövőben, ha be akar törni az üzemi
hétköznapi gyakorlatba.

Fentiek miatt egyre inkább előtérbe kerül egy mobil elektrongyorsitós megoldás keresése,
melyet a közelmúltban vetettünk fel az érintetteknek. így kiküszöbölhetővé válnának a nagy súllyal
és sugárzó anyaggal járó szállítási problémák, valamint ezek járulékos költségei. Elmaradnának
a ki- és beszereléssel, áttöltéssel járó óriási kiadások. Megoldandó marad viszont az a probléma,
hogy a kényes gépi sugárforrás ma még nehezen birja az extenzív szállítást és elektrongyorsitók-
kal főleg keskeny rétegek, illetve felületek besugárzása lehetséges.

El kell mondani azt is, hogy több mint húsz évvel az első általános fogyasztási engedélyek
kiadása után, még ma sincs nemzetközileg általánosan és kötelezően elfogadott ilyen irányú szab-
vány, még ma is csak korlátozott mennyiségekre adnak többnyire fogyasztási engedélyeket, me-
lyeket pl. nálunk évről-évre újra kell kérni, pedig sugáregészségügyi hatóságaink igazán a nem-
zetközi tendencia leghaladóbb szintjét képviselik és elmennek a megengedhetőség legmagasabb
határáig.

Igen súlyosan esik a latba, hogy már az élelmiszerbesugárzás puszta ténye veszélyesen
zavarhatja élelmiszerek vonatkozásában az exportot. A ZÖLDKER vezérigazgatójának érdeklődé-
sünkre adott válaszlevelében 1978. VI. 27-i keltezéssel az alábbiakat olvashatjuk: "Jelen ismere-
teink szerint nyugati relációban sugárkezelt hagymát és hagyma száritmányt nem lehet a fogadó
országok törvényei szerint exportálni. A külkereskedelmi vállalat ez irányú kérdésünkre azt a
választ adta, hogy még a kísérleteket is csak kellő diszkréció mellett célszerű végezni."

Mindenesetre ne feledjük el, hogy a hűtéstechnikának közel negyven esztendőre volt szük-
sége, amig általánossá vált a tartósítóiparban és eljutott a termőhelytől egészen a háziasszony
fazekáig a hütőlánc.

Természetesen a besugárzással való tartósítás is meg fogja találni a maga gazdaságos és
célszerű helyét a tartósítóiparban, de ehhez még nyilván rengeteg erőfeszítésre és az erők kon-
centrálására, nem pedig megosztására Lesz szükség. A kutatási vonatkozások hazai szakgárdája a
KÉKI-ben a nemzetközi élvonalban halad és a mi besugárzó üzemünk is, mely ma már közel
200 000 Ci 6 0 Co töltetével üzemi méretű berendezésnek tekinthető, továbbra is készen áll a Tárca
ilyen jellegű megbízásainak fogadására és végrehajtására. A költségek kalkulációjánál figyelembe
vesszük, hogy a besugárzott termék milyen költségeket bír el.

Hosszan sorolhatnánk még a már bevezetett és bevezetésre kész, vagy előkészületben levő
sikeres sugárzástechnikai témákat, de valószínű, hogy az eddig elmondottak is beszédesen szem-
léltetik azokat a sokrétű lehetőségeket, melyek már most is a szakemberek rendelkezésére állnak
a mezőgazdasági-élelmiszeripari gyakorlatban való mindennapi alkalmazásra.

Az olajkrízis fokozódásával gyors ütemben növekszik az atomenergia békés célú felhaszná-
lásának jelentősége az energiaiparban. Ezt a korszakváltást készítjük elő szakterületünkön követ-
kezetes munkává! és határozottan körvonalazott koncepcióval. A munka azonban csak akkor lesz
sikeres és hasznos, ha mindazok, akik ebben a szakmában közvetve vagy közvetlenül tevékenyked-
nek, összehangolják erőfeszítéseiket. Megfelelően összehangolt munkával rugalmasan reagálhatunk
a termelésből érkező jelzésekre és naprakész módszereket tudunk adni üzemeinknek, melyeket a
nemzetközi gazdasági kapcsolatainkban is sikeresen kamatoztathatunk.

ÖSSZEFOGLALÁS

Jelenlegi szlmpozionunk megtartását az tette szükségessé, hogy a besugárzástechnika me-
zőgazdaságban és élelmiszeriparban való alkalmazásának kutatása, majd pedig: gyakorlata olyan
rendkívüli gyorsaságeal fejlődött és differenciálódott az elmúlt évtizedekben, hoey a jelonleei hely-
zet felmérése és a jövő irányzatainak megállapítása halaszthatatlanná vált.
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1 A szimpozion 4 szekciójában elhangzó 57 előadás meggyőzően mutatja azt az ÍEren széles ská-
lát, amelyen ma már sikeresen és hasznosan lehet a sugárzástechnikát a szakmában alkalmazni.

Nem foglalkozik a szimpozion a tracer technika eredményeivel. Kezdetben a kutatók első-
sorban a röntgensugárzás hatását vizsgrálták a szakterületen, mert elsősorban a röntgen-berende-
zésekhez lehetett hozzájutni. A mesterséges radioaktivitás felfedezésével a kutató reaktorok, a gé-
pi sugárforrások és a mesterséges radioizotópok, a zárt sugárforrások elterjedésével az alkalma-
zások területe eltolódott a gamma-, a neutron- és az elektron-sugárzások irányába.

Jelenleg Magyarországon két kutató reaktor (MTA Központi Fizikai Kutató Intézet, Buda-
pest — Budapesti Műszaki Egyetem); több nagy teljesítményű elektrongyorsitó berendezés; három
nagy aktivitású 60Co töltetű gammabesugárzó állomás (MEDICOR, Debrecen 8,88 PBq; PHYLAXIA,
Budapest 6,1 PBq; MTA Izotóp Intézet, Budapest 3,7 PBq), valamint két mobil 337cs töltetű
(0,16 PBq) vetó'magbesugárzó KOLOSZ tipusu berendezés (PHYLAXIA) szolgálja ki a hazai besu-
gárzási igényeket.

A besugárzástechnika valamennyi dózistartományában hatékony és sokrétű munka folyik spe-
cialistákból álló teamek s eg its ég-éve l. A néhány Gy-s vaey 10 Gy-s kis dózisok indukálásával (max.
100 Gy-ig) hathatós serkentést érhetünk el nemcsak vetőmagok kezelésénél, de nagyobb terméke-
nyülési % mutatkozott különböző állati szaporító képletek stimulációs besugárzása esetén is (pl. hal
sperma stb.).

Felmerült mikroszervezetek stimulálásának lehetősége is különböző ipari folyamatok (pl.fer-
mentáció) hatékonyságának növelésére.

A közepes dózisok (max. 10 kGy) felhasználási területe a radiomutációs technikában kapott
egyre sikeresebb szerepet (jelenleg már két állami elismerésben részesült növényfajta — egy rizs
és egy krizantém fajta — szerepel a köztermesztésben).

Megindult a mutációs nemesítés az állattenyésztés terén is. Közepes nagyságú dózisokat al-
kalmaznak a növényi és állati ersdetü élelmiszerek tárolási veszteségeinek csökkentésére, illetőleg
mikrobiológiai javításuk céljából. Ide sorolhatók a takarmányok béltartalmának megőrzését szolgáló
sugárkezelések, az erjedési folyamatok célszerű szabályozása, valamint a szabadföldi raktári kár-
tevők irtása (többek között pl. autocid módszerekkel) és az állati paraziták pusztítása.

A nagy dózisu sugárkezelések témaköre (10 kGy dózistartomány felett) is igen változatos.
Nagy dózisokat igényelnek fertőtlenítésükhöz a takarmányösszetevők, tápok és kiegészítő anyagaik.
Rohamosan növekszik a gyakorlati jelentősége a különböző ipari és kommunális eredetű szennyvi-
zek, iszapok és hígtrágyák sugárkezeléses fertőtlenítésének,ujrafelhasználhatóságuk előmozdítása
és a környezetszennyezés megakadályozása végett. Az állatgyógyászati segédanyagok, gyógyszerek
fertőtlenítése és az élelmiszerek csomagolóanyagainak sugárzásos sterilezése már nemcsak haté-
kony, de gazdaságos is.

A gazdaságossági vizsgálatok egyébként már tisztázták számos folyamatnál (pl. szennyvíz
és iszapfertŐtlenités, s általában a sterilezési technikánál) a sugárkezelés fölényét nemcsak ki-
sebb költségeinél, de gyorsaságánál, egyszerűségénél és effektívitásánál fogva is, pl. a hővel való
kezeléssel szemben.

A legutóbbi évek fejlődése azt látszik igazolni, hogy kisebb, illetve közepes mennyiségek
— és főleg darabos vagy nagy méretű áruk — besugárzására a gamma-sugárzás (^"Co; ^Cs
források); a nagy mennyiségű és áramló vagy teríthető, esetleg görgethető anyagok sugárkezelé-
sére pedig az elektronsugárzás, az elek'-rongyorsitó berendezések az alkalmasak és kifizetődőek.

Szovjet adatok szerint pl. gabonafélék sugárzásos rovartalanitásánál 1 t gabona évi keze-
lési költsége (200 üzemórát számítva) 150 t/h termelékenységnél gamma-sugárforrással 0,41 US
dollár, mig ennél kisebb (133 t/h) termelékenységgel is az elektrongyorsitós megoldás csupán
0,23 US dollár/t. Rubelben számolva az összehasonlítást (etilénbromidos gázosítással összevetve)
800 000 t gabona kezelési költsége gázosítás esetén magtárban 434,8 ezer rubel; ugyanez a meny-
nyiség sugárkezeléssel 102,7 ezer rubelbe kerül.

Ehhez hasonló viszonyszámok jelentkeznek nagy tömegű szennyvíz, szennyiszap vagy híg-
trágya hővel, illetve besugárzással való fertőtlenítésénél is.

A PHYLAXIA Radiációs és Környezetvédelmi Főosztálya kapta azt a feladatot, hogy a su-
gárzás technika hasznosítását szolgáló alkalmazott kutatásokat összefogja, s a gazdaságosnak, hasz-
nosnak látszó módszereket kipróbálja, majd pedig bevezesse a magyar élelmiszergazdaság terme-
lési gyakorlatába.
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Ezt a feladatát a főosztály utry oldja meg, hogy a gyakorlatból és a szakemberek részéről
érkező javaslatokat, igényeket összeeyüjti, alapkutatási szinten megvizsgálja (önállóan vagy pedig
speciális team-ek segítségével), majd — ha a téma eredményesnek látszik — alkalmazott kutatá-
sokat indít. Ezek sikere esetén félüzemi próbára bocsátja a módszert, majd — gazdaságossági
elemzés után — ieryekszik partnereket és műszaki megoldást találni az üzemi bevezetésre.

A közeljövő fontos feladata a gazdaságossági elemzések kiterjesztése és a miiszaki feltéte-
lek (különböző célú radioaktív és gépi, stabil és mobil sugárforrások beszerzése, működtetése)
megteremtése.

A sikeresen működő üzemeket referencia, bemutató üzemként célszerű működtetni, ahol ki-
sebb tanfolyamokon hazai és külföldi szakembereknek lehet demonstrálni ennek az uj szakmának
szerteágazó és egyre gyümölcsözőbb lehetőségeit.
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Hatósági követelményrendszer
a besugárzástechnika engedélyezésénél

Dr. Urban Aladár
os z tályveze tőhe lye ttes

Egészségügyi Minisztérium

A sugártechnika elterjedésével, a nagyteljesitményü besugárzó berendezések számának nö-
vekedésével egyidejűleg megszaporodnak a sugár egészségügyi és sugárrendészeti hatóságok felada-
tai is, elsősorban a jogszabályalkotás, jogszabály alkalmaz Is terén. A nagyaktivitásu zárt sugár-
források nem sorolhatók egyik (А, В vagy С szintű) munkaholyi kategóriába sem, mégis indokolt-
nak látszik, hogy bizonyos aktivitás-érték felett megkülönböztetetten kezeljük a berendezéseket.
Ezt a határértéket — más országok gyakorlatát átvéve — 10 kCl (370 TBq)-b?n határoztuk meg.
Ilyen berendezés mintegy 3 0 működik jelenleg hazánkban.

A kiemelten kezelt besugárzó berendezések (nagyaktivitásu gamma ^agárzó izotóppal, nagy
teljesítményű gépi sugárforrással (megelőző hygienes teendőit az Állami Közegészségügyi Járvány-
ügyi Főfelügyelőség (ÁKJFF) látja el, míg az egyéb teendőket (nyilvántartás, rutin ellenőrzés) a
területileg illetékes Állami Közegészségügyi Járványügyi Felügyelőség (ÁKJF) végzi. A megelőző
felügyeleti tevékenység (helykijelölés, tervbirálat, műszaki átadás-átvétel, üzembehelyezés stb,)
gyakorlásánál jelen vannak a területi szakigazgatási szervek is.

Engedélyeztetés ügyében célszerű a területi ÁKJF-hez (KÖJÁL) fordulni, amely területi
szerv vagy saját hatáskörében intézkedik, vagy hatáskör hiányában szakvéleménnyel kiegészítve
illetékes felettes hatósághoz (főhatósághoz) továbbítja az engedély-kérelmet.

A területi szervek rendelkeznek mindazon információkkal (helyismeret, vállalatok tevékeny-
ségére, a felelős személyekre vonatkozó információk), amelyek az engedélyezőnek a kérelem ér-
demi elbírálását lehetővé teszik.

Az engedélykérelem mellékletei tekintetében rendkívül fontos az egységes követelményrend-
szer kialakítása. 3978. júniusában jelentek meg a KGST Atomenergia békés célú alkalmazásával
foglalkozó Állandó Bizottság (ÁB) ajánlásai, melyek honosítása fontos előrelépést jelent.

A sugárbiztonsági 5. számú ajánlás az importáló országban alkalmazásra kerülő zárt sugár-
források engedélyezéséhez szükséges tipusleirás modelljét tartalmazza. A Mamaia-ban tartott 34.
Atomenergiai ÁB ülés jegyzőkönyvének 17. melléklete olyan dokumentum, amely a zárt sugárfor-
rások leírásának tartalmára és sorrendjére vonatkozik. Olyan, a KGST-tagországokra nézve egy-
séges követelményeket tartalmaz, amelyekre az importáló ország illetékes hatóságának szüksége
van a forrás használatbavételi engedélyének megadásához. (Illetékes hatóság az olyan nemzeti szer-
vezet, amely megfelelő jogi hatáskörrel rendelkezik a források használatbavételi engedélyének meg-
adására.) A dokumentum követelményei vonatkoznak a radioizotópos műszerek, berendezések tar-
tozékaként szállított forrásokra is.

Az általános előirások között meg kell említeni, hogy a zárt sugárforrások tipusleírásának
tartalmától eltérni csak az importáló ország és ,az exportáló országközötti kétoldalú megegyezés
esetén szabad. Ezt a megegyezést jegyzőkönyv, Szerződés stb. formájában dokumentálni kell.

A tipusleirás tartalmát érintő forráskonstrukció változtatásáról az'exportáló ország köteles
értesiteni az importáló országot a soronkövetkező szállítási szerződés megkötésé előtt.
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A tipusleírás átadása az importáló ország részére akkor történik, amikor az exportáló
ország pozitiv választ ad a benyújtott forrásigényre, de mindenesetre legalább a szállítási szer-
ződés megkötése előtt.

Példa a tipusleirás tartalmára és kifejtési sorrendjére

Származási hely (ország)
Forgalombahozó (kereskedelmi) cég
Előállító cég
A forrás megnevezése (pl. gamma-sugárforrás)
A radionuklid megnevezése és aktivitása
A forrás tipus a
A forrás jelzése
A forrás sugárfizikai jellemzői
A forrás konstrukciója
A forrás műszaki rajza (több, azonos típusú, de méreteiben különböző forrásnál elég egy

rajz és mérettáblázat)
A radioaktív töltet fiziko-kémiai tulajdonságai (vegyülettipus, anyagféleség: fém, üveg, ke-

rámia, zománc, egyéb; az anyag állapota: tömör, granulált stb.; fixálás módja: elek-
trolízis, sandwich-módszer, ömlesztés stb.; kilugozódási sebesség vizben és normál
atmoszférán; az észlelt reakciósebesség az RSz 4575-74. KGST szabvány szerint vizs-
gálva)

A héj (belső és külső), vagy bevonat leírása
A héj megnevezése, típusa
A zártság módja
Követelmény a külső megjelenéssel szemben
A forrás készítője által alkalmazott ellenőrzési módszerek, az ellenőrzési eredmények ér-

tékelési kritériumai
Felületi szennyezettség
Osztályozás az RSz 4575-74. sz. szabvány alapján
Esetleges speciális forma
A forrás ajánlott üzemmódja t
A forrás szolgálati ideje az ajánlott üzemmódban

tervezett (feltételezett) szolgálati idő
tényleges (üzemelési tapasztalatok alapján megállapított) szolgálati idő

Kiegészítő adatok
Kisérő radioaktív szennyezők
Egyéb, nem kötelező információk (ellenőrzésre, kezelésre, felhasználásra vonatkozó ta-

nácsok)
Az exportáló ország illetékes hatósági engedélyének száma és kelte.

A hosszú felsorolásból érdemes kiemelni a szolgálati idő fogalmát, melyet az MTA Izotóp
Intézet javaslatára a hazai engedélyezési gyakorlatba is bevezetünk. A jövőben a "visszavonásig
érvényes" engedélyek helyett az érvényesség rovatában ezt az időtartamot kívánjuk feltüntetni.

A tipusleirásra vonatkozó, a 17. mellékletben közzétett követelményrendszert a tagországok
hatóságai 1979. január J-től kezdődően alkalmazzák. A megállapodás értelmében az ÁB NDK de-
legációja 1980-ban összesíteni fogja az alkalmazás első évének tapasztalatait.

X
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ÖSSZEFOGLALÁS

A sugártechnika széleskörű alkalmazása Különleges feladatokat ad mind a főhatóságnak,
mind a területi hatósági szerveknek. Az engedélyezés fontos feltétele a követelményrendszer, ezen
belül az engedélyezési kérelem kötelező mellékletei. A tipusleirás egységesitésére nemzetközi
ajánlások születtek. Egyik ilyen honosításra kerülő KGST tipusleirás részletes ismertetésre kerül.

MEGHATÁROZÁSOK

] . A besugárzási folyamat műszaki paraméterei.
1.1. A besugárzási folyamat olyan termelési müvelet, amelynél az anyag előállítása vagy a

termék megmunkálása ionizáló sugárzással történik.
l . J . l . A besugárzási folyamatok lehetnek kémiai, fizikai és biológiai folyamatok, illetőleg ezen

hatások kombinációi (biokémiai, biofizikai, fizikokémiai).
1.1.2. A sugártechnikai berendezés segítségével végrehajtott müvelet lehet folyamatos vagy sza-

kaszos.
1.2. . A besugárzási technológiát meghatározó paraméterek:

— az ionizáló sugárzás fajtája;
— az ionizáló sugárzás energiája;
— a folyamat energiafelvétele;
— az anyag által elnyelt dózis;
— a sugárzás dőzisteljesitménye;
— az anyag által elnyelt dózis;
— a sugárzás dőzisteljesitménye;
— a besugárzás egyenetlenségi (inhomogénitási) együtthatója;
— a technológiai dózistartomány;
— a sugárkihasználási együttható;
— sugárhatáskémiai hozam (fluxus).

Í .2 .J . Az ionizáló sugárzás olyan sugárzás, amely a közeggel való kölcsönhatás eredményeképpen
különböző előjelű elektromos töltéseket hoz létre.
Az ionizáló sugárzásoknak a következő fajtáit különböztetjük meg:
— fot^n sugárzás, (gamma-sugárzás, fékezési sugárzás, röntgen-sugárzás);
— részecske sugárzás (alfa-sugárzás, béta-sugárzás, neutron-sugárzás);
— kevert sugárzás.

1.2.2. Az ionizáló sugárzás energiája a sugárzást alkotó fotonok vagy egyes részecskék energiá-
jának összege.

1.2.3. A különféle sugártechnikai berendezésekkel végrehajtott kezelések különböző sugárenergia
felvételét az 1. táblázatban közölt értékhatárok mutatják:

1. táblázat

Radioizotópos
sugárforrás

10"3—3O5 W

Etektrofizikai
sugárforrás

103 -10~8 W

Magreaktoros
sugárforrás

10 2 -10 9 W

1.2.4. A sugárzás elnyelt dózisa — bizonyos elemi térfogaton belül — az anyagnak átadott átla-
gos energia osztva az ugyanebben a térfogatban levő anyag tömegével (J/kg).

1.2.5. A sugárzás elnyelt dózis teljesítménye az időegység alatt elnyelt dózis osztva az időegység-
gel (W/kg).

1.2.6. A besugárzás egyenetlenségi együtthatója a dózistér inhomogenitását jellemző mennyiség.
1.2.7. A technológiai elnyelt dózis tartomány (dózisteljesitménytartomány) az a dőzistartbmány,

amelyben biztosított a kívánt folyamatoknak az előirt üzemmódban történő véghezvitele.
1.2.8. A sugárzás kihasználási együttható — a besugárzott objektum által elnyelt energiarésznek

és a berendezés által generált sugárzás összes energiájának hányadosa.
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1.2.9. A sugárzáskémiai hozam (G): a besugárazott objektum (kémiai rendszer) által elnyelt,
meghatározott energiájú ionizáló sugárzás hatására keletkezett szabad gyökök száma.

1.3. Általános követelmények.
1.3.1. A sugártechnikai berendezések működőképességének klimahatárai: relativ légnedvesség 90%,

légnyomás 750+30 Hgmm (100 000+4000 Pa (N/m2).
1.3.2. Minden sugártechnikai berendezést el kell látni legalább két, egymástól függetlenül működő

reteszelő rendszerrel; ezenkívül a bejárati ajtót még hang- és fényjelző rendszerrel is el
kell látni.
A fényjelzés a sugárforrás helyzetét jelezze:
piros fény = a forrás munkahelyzetben van (besugárzás folyik)
zöld fénv = a forrás tároló helyzetben van (ki van kapcsolva)
A forrásnak tároló helyzetből munkahelyzetbe történő átvitelét jelezze figyelmeztető jelzés
(pl. folyamatos hangjelzés és villogó fényjelzés) a forrás mozgatásának egész ideje alatt.

2. A berendezések műszaki jellemzése és osztályozása
2.1. A berendezés átbocsátóképessége (termelékenysége) a sugárkezelt objektum (anyag) azon

térfogata (mennyisége), amely adott idő alatt az alkalmasan megválasztott integráldózis
mellett elkészül (pl. Mrad.t/év; Mrad.m2/év; J/év).

2.2. A sugártechnikai berendezés, vagy a berendezésben alkalmazott források sugárzási para-
métereik a 2. táblázatban közölt adatok szerint választandók ki.

2. táblázat

A besugárzó teljesítménye

A sugárzás max. energiája (J)

Radio izotópos

10- 2-5.10 ]

4,8.10"3

Elektrofizikai

10"3—104 kW

l,6.10~ 1 2

Mag reaktor os

ÍO'-IO 7 kW

2.3. A munkafolyamat szervezése szerint a sugárberendezések lehetnek:
— folyamatos üzemmódú berendezések
— szakaszos (ciklikus) berendezések.

2.4. A sugártechnikai berendezések az alkalmazásuk célja szerint lehetnek
— kutató (laboratóriumi)
— kísérleti (oktatási)
— félüzemi (ipari kísérleti)
— ipari (mezőgazdasági) berendezések;
kivitelezésük szerint pedig
— fixen telepitettek (építettek)
— szállíthatók (mobil)
— mozgásképesek (önjáró).

3. Az ionizáló sugárforrások osztályozása és a velük szemben támasztott követelmények.
3.5. A sugárzás eredete szerint és a sugárforrások külalakja alapján beszélünk

— radioizotópos (a benne foglalt radioaktív anyag által kibocsátott sugárzás nyer alkal-
mazást) ,

— elektrofizikai (pl. lineáris gyorsító),
— magreaktor (pl. atomreaktor besugárzási csatornája) ionizációs sugárforrásról.

3.2. . A radioizotópos sugártechnikai berendezések üzemeltetésével kapcsolatos követelmények.
A berendezés legyen
— tartós (az alkatrészek megfelelő időben történő cseréje mellett az üzemeltetés ideje

felül kell, hogy múlja a szolgálati időt);
— sugárzás- és korrózióálló;
— megbízható (pl. a kialakult hőemelkedés esetén is üzemeljen);
— legyen alkalmas a sugárforrások sokszori cseréjére.

3.3. Az elektrofizikai berendezések üzemeltetésével kapcsolatos követelmények.
— tartósság
— megbízhatóság
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— hozzáférhetőség (legyen veszélytelen a megelőző karbantartás számára)
— tegye lehetővé az elhasznált alkatrészek többszöri cseréjét (pl. klistron).

3.4. Munkahelyzeten kívül (tároló helyzetben) minden sugárforrásnak védőszerkezetben (árnyé-
kolás) kell elhelyezkednie, az elektrofizikai sugárforrásokat pedig áram talán itani kell.
A radioizotóp sugárforrások tárolására szolgáló védőszerkezet (árnyékolás) lehet száraz
(ólom-konténer, nehézbeton fal, szegényitett urán-wolfram stb.), vizes (swimming pool),
vagy vegyes tipusu.
A védőszerkezet (árnyékolás) konstrukciója feleljen meg a következő követelményeknek:
— nyújtson megbízható védelmet a sugárzás ellen;
— legyen sugárzás- és korrózióálló;
— legyen ellenálló a konstrukcióra ható sugárzás következtében kialakuló magas hőmérsék-
lettel szemben,:
— a talajvií! ellen legyen jól szigetelve (vizes és vegyes tipusu tárolók esetében);
— szolgáljon védelmiil a sugárforrások számára tűz vagy elemi csapások (pl. földrengés)
esetén.

4. Sugárvédelmi követelmények.
A sugártechnikai berendezéseket olyan védelemmel kell ellátni, amely alkalmas arra, hogy
legalább az előirt normák szintjéig csökkentse a dózisteljesitményt.
A berendezések sugárvédelmét a következő követelmények szerint kell megtervezni:
— a védelem lehetséges inhomogenitásai ne csökkentsék annak védőhatását;
— a berendezés javítandó részei legyenek hozzáférhetők a megelőző karbantartás során.

5. Követelmények a besugárzandő objektumok (anyagok) szállítására szolgáló berendezésekkel
szemben.
A szállítórendszer feladata a besugárzandó objektumok folyamatos továbbítása a besugárzó
zónába, magában a zónában, majd ismét a berendezés védelmi határai mögé.
A szállítórendszer kell, hogy biztosítsa a továbbított anyag megadott program szerinti su-
gárkezelését.

• A szállítórendszer üzemeltetése legyen egyszerű, megelőző karbantartása pedig kényelmes.
6. Követelmények a vezérlő, ellenőrző és reteszelő automata (vészleállító) rendszerekkel

szemben;
— fenntartják a besugárzó folyamat megadott paramétereit;
— információt nyújtanak a folyamat paraméterváltozásairól;
— biztosítják a kiszolgáló személyzet (sugár) biztonságát.

7. Követelmények ч dozimetriai mérő, ellenőrző és automata berendezésekkel szemben.
7.1. Ezen berendezések tegyék lehetővé a besugárzó berendezés üzemképességének ellenőrzését

•és az üzemelés biztonsági értékelését:
— magas fokú megbízhatóság működés közben;
— egységesített részegységekből legyenek felépítve;
— konstrukciójuk feleljen meg az ergonómiai (mérnökpszichológiai) követelményeknek.

7.2. A dozimetriai rendszer biztosítsa a besugárzási paraméterek (integrál dózis, dózis telje-
sitmény) ellenőrzését a besugárzási zónában, a kiszolgáló személyzet munkaterében és a
sugár technikai berendezés egyéb helyein.
A dozimetriai műszerekkel szemben támasztott követelmények a "Módszertani javaslatok
— sugár technikai berendezések dozimetriája" c. KGST AÁB keretében kidolgozott doku-
mentumban találhatók.

7.3. Az automatika elemei kell, hogy biztosítsák:
— a belépő információk feldolgozását;
— a besugárzási folyamat operatív irányítását;
— a baleseti helyzetek megelőzését.
Az automatikával szemben támasztott követelmények azonosak a 7.J. pontban foglalókkal.

8« Általános építészeti követelmények.
A fixen telepitett sugártechnikai berendezéseket a hazai érvényes építészet i előírások s z e -
r int kell kivitelezni.

8 . 1 . A berendezések elhelyezése feleljen meg mind a nemzetközi, mind a nemzeti sugárvédel-
mi szabályzatoknak.

8.2. л sugártechnikai berendezések elhelyezésére szolgáló helyiségekben biztosítani kell a lég-
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I cserét, klimaszabályozást, vízellátást, vízelvezetést, világítást és minden olyan eszközt,
amely az ott tevékenykedők kényelmes munkakörülményeit biztosítja.

8.3. A sugárforrások szállításával, cseréjével kapcsolatos munkák végzésérc, valamint a be-
sugárzandó objektumok előkészítése céljára szükség van kisegítő helyiségekre is. Ezek kö-
zül a sugárforrások beszállítására, betöltésére szolgáló helyiségekben dozimetriai jelző-
-mérő műszereket kell felszerelni. A besugárzandő objektumok előkészítésére szolgáló he-
lyiségekben szellőztetést és minden egyéb olyan rendszert kell biztositani, amelyek nor-
mális munkakörülményeket tesznek lehetővé a berendezést kiszolgáló személyzet számára
az előkészítés során is.

9. Az üzemeltetés engedélyezéséhez megkívánt dokumentumok:
— a berendezés műszaki leírása és különböző nézetű rajzai, ezen belül a sugárforrásokra
és a műszaki sugárvédelemre vonatkozó adatok;
— üzemeltetési utasítás, sugárvédelmi utasítás, balesetelhárítási terv;
— szerelési utasítás, üzemzavar elhárítási tudnivalók;
— a berendezés szavatossági bizonylata;
— átvételi bizonylat, beleértve a dozimetriai mérésekét is;
— forrásokra vonatkozó bizonylat;
— honosítási bizonylat.
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I A sugárzástechnika gyakorlati alkalmazásának
trendjei az állatorvostudományokban

és az állattenyésztésben

Dr. Pethes György
tanszékvezető egyetemi tanár

Állatorvostudományi Egyetem Élettani Tanszéke, Budapest

A nagy sugárforrások gyakorlati alkalmazása mellett, az állatorvostudományokban és az
állattenyésztésben elsősorban az in vivo és in vitro nyomjelző (Tracer) módszerek terjedtek el.

Hazánkban az izotőptechnika alkalmazása — egyéb szakterületekhez viszonyítva — viszony-
lag lassan indult fejlődésnek, annak ellenére, hogy a kutatások т е г indítás ára és támogatására az
Országos Atomenergia Bizottság — kellő mértékben eléggé nem méltányolhatóan — jelentős erő-
feszítéseket tett.

Vizsgáljuk meg röviden, hogy melyek voltak a módszer elterjedését gátló körülmények?
Első helyen említendő, hogy kezdetben nem álltak rendelkezésre korszerű mérőműszerek, továbbá
a módszer alkalmazása igen költséges volt, elsősorban a kezdetben túlzott mértékű építészeti és
egyéb sugárvédelmi előírások következtében. Ezek közül szakterületünket különösen az a sugár-
védelmi előírás sújtotta és sújtja, mely előírja, hogy — akár igen kis szintű — sugárzó anyaggal
kezelt állatok húsa és termékei sem közvetetten, sem közvetlenül nem kerülhetnek fogyasztásra.
Ez részben a diagnosztikai munkát, másrészt a nagytestű háziállatokon végzett kísérleteket lehe-
tetlenné tette. Tovább nehezítette a helyzetet az a tény, hogy az alkalmazást igénylő miniszté-
rium szakemberei egyszerű, a gyakorlatban közvetlenül is alkalmazható módszereket vártak el a
kutatóktól, amelyek akkor sem elvben, sem gyakorlatban nem léteztek. A sugárzás technika alkal-
mazása az állatorvos-állattenyésztő szakembertől ismereteink fizikai és elemi statisztikai irány-
ban történő bővítését is igényelte, amelytől sokan indokolatlanul idegenkedtek. Ehhez járult hozzá
a sugárzással szemben táplált — olykor még ma is tapasztalható — szinte babonás előítélet, il-
letve félelem.

A fentiek alapján érthető, hogy szakterületünkön a zárt sugárforrások alkalmazása terjedt,
el a gyakorlatban. Ezek közül a szarvasmarha szemhéjdaganatainak 90 Sr-mal történő kezelése,
a csontmineráliák, valamint egyes kóros csontelváltozások élő állatban történő diagnosztikai ki-
mutatása 241 Am sugárforrás segítségével érdemel kiemelést.A tojáshéj vastagságának 32 P sugár-
forrás alkalmazásával történő mérése ugyancsak jó példa a fentiekre.

A sugártechnika alkalmazásának kétségtelenül szélesebb körű és fő alkalmazási iránya a
nyomjelző technika, mely felöleli az élettan, a biokémia, a gyógyszertan, a takarmányozástan,
az immunológia és az endokrinológia szinte valamennyi korszerűen müveit területét.

Jelentős "frontáttörést" eredményezett az 'Hobbi években az in vitro módszerek megisme-
rése és elterjedése. Ezek közül elsősorban a radioimmunanalizis (RIA) továbbá — korlátozottabb
mértékben — a neutronaktivációs analízis (NAA) érdemel említést, amelyek további előnye, hogy
nanogram, pikogram, egyes esetekben funtogram méréseket tesz lehetővé.
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AZ IN VITRO MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

1. A fiziológiai genetika uj tudományág, amelynek célja az állatok szelekciójának, illetve
termelőképességének már a tenyésztésbe vétel előtti meghatározása, előrejelzése. Több adat utal
arra, hogy a pajzsmirigyhormonok RIA-módszerrel történő ismételt mérési eredményeiből az
egyedre vonatkozó 3—5 mérési adat variációs koefficiense és az állat súlygyarapodása között szig-
nifikáns negatív összefüggés állapítható meg a szarvasmarhában. Hasonló összefüggés figyelhető
meg a hústermelés és a hizőbikák tesztoszteron plazmakoncentrációja között.

2. A szaporodásbiológia területén látványos eredmények születtek a RIA-módszerek alkal-
mazásbavétete óta. A nőivarú állatok közül elsősorban a szarvasmarhában alkalmazzuk kiterjed-
ten a plazma progeszteron koncentrációjának mérését RIA-módszerekkel. E fajban a progeszteron
kizárólag a petefészekben képződő sárgatestből származik. Az ivari ciklus során jellegzetesen
változik a töménysége: a virágzó sárgatest stádiumban magas, az ivarzás időpontjában pedig igen
alacsony. Ez alkalmat ad arra, hogy ha a mesterséges megtermékenyitést követő 21—22. napon
alacsony progeszteron szintet találunk, a vemhességet kizárjuk, illetőleg valószínűsítjük. Egyéb
módon vemhesség csak a 42, napon állapítható meg.

Ujabban egyre szélesebb körübb alkalmazást nyer a progeszteronnak a tejből — ill. a tej-
zsirból — való meghatározása. Ez a nagyobb számú minta egyszerű levételének lehetősége miatt
lehetővé teszi az értékesebb tehenek nemi ciklusának egyedi meghatározását és így az ivarzás
pontos időpontja ismertté válik. Az ösztrus szinkronizációja, mely a nagyüzemekben a technológia
miatt jelentős kérdés, pontosan követhetővé válik.

Az állattenyésztésben a jövő egyik nagy lehetőségét a zygota transplantáció módszerének
kidolgozása jelentheti. Ennek során a hormonokkal mesterségesen kiváltott ovuláció segítségével
évenként 1—2 helyett 15—25 borjú születhet egy értékes tehéntől. Az eljárás sikerének hatásfokát
nagyrészt az szabja meg, hogy az a tehén, amelybe a zygotát beültetik (recipiens) a befogadásra
alkalmas, alacsony plazma-progeszteron töménységű legyen. Ez az a terület, ahol a nagy soro-
zatban végezhető progeszteron mérés felbecsülhetetlen segítséget jelent a gyakorlat számára.

A hímivarú állatok közül elsősorban a tenyészbikák teljesítőképességére irányulóan folynak
vizsgálatok. Megállapították ugyanis, hogy a tesztoszteron koncentrációja a plazmában a nap fo-
lyamán többizben lökésszerűen megemelkedik. A tenyészérték és a tesztoszteron csúcsok egy nap
alatt észlelhető száma között egyenes összefüggés áll fenn.

AZ IN VITRO MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA AZ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI DIAGNOSZTIKÁBAN

1. Az eadokrin-rendszer zavarával összefüggő meddőség megállapítása. RIA-módszerrel
kimutatható a cystás petefészek jelenléte, minthogy ilyenkor az össztrogének vérszintje jelentős
mértékben megemelkedik. Ugyancsak kimutatható az állandóan (kórosan) jelenlevő sárgatest (corpus
luteum persistens) is a megemelkedett sárgatest hormon koncentrációjának növekedése eredménye-
ként.

2. Bőtejü, nagyhozamu tehenekben a rostban szegény, de nagy energiatartalmú takarmányo-
zás során hazánkban is sok esetben az un. zsírmáj Syndroma alakul ki. Az adott egyedre, de
— megfelelő mintavételezési módszer alkalmazásával — az egész állományra vonatkozólag is en-
nek előrejelzése a plazma tyroxin szintjeinek ismeretében nagy biztonsággal történhet.

3. A RIA-módszerek mellett a neutronaktivációs analízis (NAA) alkalmazása Is említendő.
E módszerrel — amely ugyan költséges — a takarmányok minerália tartalma mérhető. Biológiai
(pl. májbiopsziás) mintából egyidejűleg következtetni lehet a takarmányozás abszolút vagy relatív
hiányosságaiból eredő anyagforgalmi betegségekre.

Befejezésül említést érdemel, hogy a fenti módszerek mellett a RIA alkalmazásától a jö-
vőben az immunológiában, a baktero lóg iában, az oltóanyagellenőrzésben, a maradványanyagok ki-
mutathatósága területén, valamint a vitaminok meghatározásában várható jelentős fejlődés. Ezt
elősegiti, hogy már ma is állnak rendelkezésre a RIA-t automatizáló készülékek.

A besugárzási eljárások alkalmazásának gyakorlati eredményeivel foglalkozó jelen tanács-
kozáson sok értékes adat kerül megismerésre. Bátran állítható viszont az is, hogy a sugártechni-
ka másik főágazata, a radioizotóptechnika, már eddig is számos és gyakorlati szempontból is je-
lentős eredményt ért el. Az in vitro, ezen belül elsősorban a RIA-módszerek segítségével már
jelenleg is a termelést közvetlenül befolyásoló és segítő módszerek állnak rendelkezésünkre.
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Gyorsdiagnosztikus eszköz sterilezése
sugártechnikával

Rodler Miklós - László Nándor - Urban Aladár - Rodler Imre
Egészségügyi Minisztérium — KÖJÁL, Budapest — Szekszárd

Simon József- Pogány István
PhylaxLa, Budapest

A laboratóriumi vizsgalatok minden területén szükség van a hagyományos módszerek mel-
lett gyors, tájékozódó jellegű vizsgálatokra. Gyorsdiagnosztikánál közvetlenül a vizsgálati anyag-
ból egyszerű és gyors eljárástól szerzünk olyan információkat, amelyek ha nem is a részletes,
szabvány szerinti vizsgálatokkal, de a tájékozódás klasszikus módszereível azonos értékűek.
A higiénés mikrobiológiában is szükség van arra, hogy gyorsan, olcsón tájékozódjunk afelől, hogy
a kapott jó eredmény miatt elhagyhatő-e a további vizsgálat, vagy szükséges a részletes vizsgá-
lat célzott elvégzése.

Az élő mikrobák számának, féleségének kimutatására tenyésztéses eljárást kell alkalmaz-
nunk. Ez esetben olyan módszerre van szükség, amely az inkubációs időn kivül, — amin alig vál-
toztathatunk — a vizsgálat minden egyéb mozzanatát leegyszerűsíti és meggyorsítja, igy a feldol-
gozást, az eredmények kiértékelését stb.

Világszerte egyik legjelentősebb szempont az, hogy azonos céllal dolgozó, azonos vagy ha-
sonló vizsgálatokat végző laboratóriumok egységesen standard módszerekkel dolgozzanak. Még in-
kább áll ez szűkebb területek leszűkített feladataira. Az egységesítésnél nem elegendő az elveket,
anyagokat megjelölni, hanem az azonos módszerekhez központilag ellenőrzött jó eszközökre, ké-
szítményekre van szükség. Ezt csak nagyüzemi gyártással biztosithatjuk.

A gyors tájékozódást szolgálja szerelékünk is. Az eszköz egyszerű, egyszer használatos,
műanyagból készült. Dugóhoz rögzített táptalajt hordozó lemezkéből és tégelyből áll. A lemezke
kétféle táptalajt tartalmaz, felhasználása a deep slide módszerrel történik. Alkalmas folyadékok,
szuszpenziók csiraszámának szemikvantitativ meghatározására. A vizsgálat eredménye megfelelő
tájékozódó adatokat szolgáltat az élelmezésegészségügy és a higiéné egyéb területén. Itt a minta-
vétel és a vizsgálati anyag feldolgozása legtöbb esetben egy és azonos egyszerű mozzanat, a táp-
talajnak a vizsgálati anyagba való mártása. Az inkubálás után a kiértékelés is a legegyszerűbb, a
telepek sűrűségének a mintával való összehasonlításával történik.

Kísérleti stádiumban a legnagyobb gondot az eszköz és az azon levő táptalaj sterilizálása
okozta. Kísérleteink alkalmával — a sterilen való kiöntés és sterilitási próba, ultráibolya besu-
gárzás, gázsterilizálás mellett az ionizáló sugárral való besugárzás jöhetett szóba — arra a kö-
vetkeztetésre jutottunk, hogy a gamma besugárzás nemcsak eredményes,hanem a nagyüzemi gyár-
tásnál talán az egyetlen lehetőség a szükséges sterilitás biztosítására. A besugárzásnak az anya-
gok esetleges változása szab határt.

A Phylaxia élessarki sugárforrásának specifikációi az alábbiak:
A besugárzó helyiségben a középen levő 7 m mély vízmedencébe két párhuzamos, U-alaku

rozsdamentes acélcső szerkezet nyúlik be. A közöttük levő hézag szolgál a kasszerkezet vezeté-
sére. A kast kettős csiga elvén a gépházban elhelyezett mikrocsörlö egy sodronykötél segítségé-
vel mozgatja a medencefenék és a vízfelszín között. A kas tetejére kétféle elrendezésű sugárfor-
rástartó asztalt lehet felszerelni, amelyek sík, párhuzamos vagy kör alakú geometriai formákban,



viszonylag széles határok között lehetőséget nyújtanak a sugárforrásokat befogadó vezeték sugár-
zó-csöveinek elrendezésére.

A sugárforrások mindegyike kettős, rozsdamentes acélkapszulába hegesztett, garantáltan
zárt és radioaktív szennyezettségtől mentes kazettában van. A kazettákat egy vagy két rétegben
lehet elhelyezni a 8 hosszú, illetve 3 6 rövid sugáró-csőben. Ezzel a sugártér magasságát is vál-
toztatni lehet. A medencét munkahelyzetben felülről a sugárforrást tartó asztal geometriájának
megfelelő perforációju asztal zárja le, amely egyben a besugárzandó anyagok elhelyezésére is
szolgál. Egy három fázisú aszinkron motor a vele egybeépített hajtóművel és a motor bekapcso-
lásakor oldódó beépített orsőfékkel elektromágneses lamellás tengelykapcsolót forgat. A tengely-
kapcsoló üzem közben állandóan zárva tart, kivéve amikor az elektromos reteszelő berendezés
életvédelmi célból megszakítja azt. A besugárzó helyiség optikai áttekintését egy ipari TV-lánc
biztosítja.

Tekintettel arra, hogy a nagv intenzitású sugárzás a kamera optikáját károsítja, egv spe-
ciális ólomárnyékoló fedi azt. Előzetes kísérleteinknél a használandó sugár dózis megállapítására
egyszerű összetevó'jü (husié, pepton, szőlőcukor, agaragar, zselatina, konyhasó, foszfát) táptala-
jokat használtunk fel. Az első vizsgálat-sorozat azt a célt is szolgálta, hogy felderítsük, hogy az
alkalmazott dózis mellett nem lép-e fel sugárkémiai hatás. A dózisok 0,2-től 6,4 Mrad-ig 7 kü-
lönböző dózis volt. Még 0,8 Mrad-nál sem voltak a táptalajok következetesen sterilek, e fölötti
dózisnál — ami 1 Mrd volt — azonban igen. 1 Mrad-dal kezelt, tehát biztosan steril táptalajokon
a baktériumok növekedését különböző törzsek ráoltásával ellenőriztük. Sugárkémiai hatást maga-
sabb dózisoknál sem sikerült megállapítanunk. Számos anyag sikeresen csirátlanitható ezen a mó-
don anélkül, hogy változást szenvedne, igy oligoszaharidák, tojássárga, karbamid, egyes anyagok
azonban a dózis nagyságától függően bomlást szenvednek, mint káliumtellurit, bromkrezolbibor,
fenolvörös. Az igy sterilizált táptalajok szennyeződéstől és bepárlódástól védve évek multán sem
mutattak változást és felhasználhatók.

Ezen előzetes kísérleteket figyelembe véve szerelékünket a táptalajokkal 0,8, 1,0 és 1,2
Mrad sugár dózisnak tettük ki. Mindhárom dózisnál csiramentességet kaptunk, a felhasznált táp-
talajok megváltozása nélkül. A továbbiakban biztonság okáért 1 Mrad dózist alkalmaztunk. A ste-
rilitást a táptalajok tárolása után azok megtekintésével ellenőrizhetjük vagy inkubálással vizsgál-
hatjuk, de rendelkezésünkre állnak azok a standard törzsek is, amelyek az ionizáló sugársterili-
zálás ellenőrzésére használatosak, nevezetesen a két bacillus és az egy Streptococcus faecium
törzs. (B. pumilus E 601,-B. sphericus С 1.A2-I, - Str. faecium A TTC 1958.1.40-57).

IRODALOM

1. Rodler, M. — László, N. — Rodler, I. — Urbán, A. — Simon, J . — Pogány, I.: Egészség-
tudomány 22 (1978) 72—75.

2. Sohen, S. — Kass, E. H.: New Engl, J . Med 277 (1967) 176.

3 . Guttman, D. — Naylor, G. R. E.: Br. med. J. 3 (1967) 343.

4. Mackey, J . P . — Sandys, G. H.: Br. med. J . 2 (1965) 286.

5. McAllister, Т. А. — Arneil, G. С. — Barr, W. — Kay, P . : Nephron 11 (1973) Ш .

6. Wille, L. — Winter, J . — Bickel, H.: Dtsch. med. Wschr. 94 (1969) 2223.

7. Simon, J . — Gács, F. — Urbán, A.: Radiation for a Clean Environment Symposium, Munich
17-21. March 1975. IAEA-SM-194/603.

8. Pogány, I. - László, N. — Rodler, I. — Rodler, M. — Urban, A. — Simon, J . : Állategész-
ségügyi és Takarmányozási Közlemények 1978/1.

28



RADIO-STERILISATION OF DIAGNOSTIC DEVICE

Rodler, M. - László, N. — Urban, A. - Rodler, I.

Ministry of Health, KÖJÁL (Institute for Public Health and Epidemics) Budapest — Szekszárd,

Simon, J. — Pogány, I.

Phylaxia, Budapest

SUMMARY

Our sinerle-use quick-diaenoses device, enabling a semiquantitative determination of
germ count, in liquids or suspensions, is capable of supplying satisfactory hygienic informa-
tion for use in food hygiene and other related areas.

Our equipment offers a standard method and medium for tests. The only possibility of
large-scale industrial production of the device was gamma irradiation for ensuring- the necessary
sterility. A dose of 1 Mrad gave a safe result.

ЛУЧЕВАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА

М. Родлер, Н. Ласло, А. Урбан, И. Родлер,
Министерство Здравоохранения, КЭЯЛ, Будапешт-Сексард

Й. Шимон, И. Погань,
предприятие ФИЛАКСИЯ, Будапешт

Р Е З Ю М Е

Наш прибор для быстрой диагностики разового пользования, путем определения полуквантиативного
количества микроорганизмов в жидкостьях или суспензиях, дает соответствующие информационные дан-
ные для пищевой гигиены и остальных в областей гигиены.

Наше оборудование обеспечивает стандартный метод и питательную среду для испытаний. При круп-
ном производстеве оборудования из наших возможностей единой возможностью оказалось облучение гам-
ма-лучами, в целях обеспечения необходимой стерильности. Доза величиной 1 Мрад дала надежный резуль-
тат.
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Gammasugárral sterilezett sertésbőr (xenograft)
alkalmazása égett gyermekbetegeken

Dr. Baksa József
Fővárosi Madarász-utcai Gyermekkórház, Budapest

A nyilt sebfelületet zárttá tehetjük biológiai kötés segítségével. A biológiai kötések alkal-
mazása 100 évnél is régibb, de az elnevezés csak 1953-tól ismert. 1953-ban jelent meg Barrett
Brown és mtsainak (3) közleménye, amelynek címében szerepel először a "biological dressings"
fogalma.

A biológiai kötés hatása:
1. Meggátolja, ill. lecsökkenti a sebfelületről a folyadékkiáramlást, s vele az ion- és fehérje-

vesztést.
2. Csökkenti az evaporatios hővesztést és ezáltal a beteg energiavesztése is lényegesen lecsökken.
3. Mérséklődik a fertőzés lehetősége, de a baktériumok szaporodása is lelassul.
4. Megakadályozza a sebfeliilet, ill. a szabadon fekvő in-ér-ideg-csont szöveteinek a kiszáradását.
5. Előnyösen befolyásolja a seb feltisztulását, a jó minőségű sarjszövet: képződését, a seb gyó-

gyulását, ill. a hámosodást.
6. Csökkenti a sebfájdalmat.

Az elmúlt évszázad során az emberi bőr pótlásaként a legkülönbözőbb anyagokat próbálták
ki: élő, ill. halott emberi bőrt, amnion membránt, különböző állati eredetű bőröket (pl. kutya,
birka, borjú, sertés, hal stb.).

Snyderman és mtsai (9) tumoros betegeken végeztek vizsgálatokat: az átültetett sertés- és
sajátbőr megtapadását, túlélését figyelték.

Eastwood (4) szintén a sertésbőr felhasználását kutatta. Azt találta, hogy a liofilezett ser-
tésbőr patkányokon 14 napig hatásos maradt..

Brombert és mtsai (2) a 60-as évek elején kezdték meg laboratóriumi vizsgálataikat.
Trans plan tá tűmként fehér yorkshirei disznók bőrét és bovin collagént alkalmaztak. Vizsgálataik
során 500 egéren transplantáltak bőrt. A műtétekhez gamma-sugárral sterilezett és nem steril bőrt
használtak. Még további állatvizsgálatok után hasznosították tapasztalataikat a klinikumban.

1965 óta Brombergék ujabb sikeres eredményekről számoltak be az irodalomban. Ezután
évről évre mind többen vették át, sajátították el Bromberg és munkacsoportjának eljárását.

Biológiai kötésként ma leggyakrabban használt anyagok:
1. a homograft vagy homoiotransplantatum (élő donorról vagy halottról)
2. a heterograft vagy xenograft, ill. xenotransplantatum, amely ma főként sertésbőr készítményt

jelent.

A homograft előállítása csak kórházban lehetséges és tárolása szövetbankban történhet.
Azonnal felhasználható, ha élő donortól, steril körülmények között veszik. Kadaverről véve csak
válogatott esetek jöhetnek szóba (kizáró körülmény: fertőző, tumoros beteg, a hepatitis). A bőr
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sterilezés után tartósítható és felhasználható. (Eltartható a homograft antibioticum oldatban, ill.
speciális oldatokban sterilezhető.) A homograft immunsupressio nélkül egy hét alatt, gennyedés
kíséretében lelökó'dik. (Rejectios phenomen az immunreakció miatt.) Néhány napon belül vasculari-
zálódik, lecserélésekor vérzés várható. Sőt, a cserék során a lelökődés korábban következik be.

A heterograft, ill. xenograft források közöl a legjobbnak a sertésbőr bizonyult. Előnyei:
1. a szerkezete az emberi bőrhöz hasonló;
2. a sertésbőr szőrzete, az egyéb állatokéhoz képest ritkább;
3. korlátlanul felhasználható készletet jelent;
4. technikailag könnyen nyerhető belőle rétegvastagságú bőr;
5. alkalmazásával jó technikai és klinikai tapasztalatokat szereztek;
6. liofilezett formában, gamma-sugárral sterilezve sokáig tárolható és csaknem teljes értékűen

felhasználható;
7. a sertésbőr alkalmazása az emberi szervezet immunrendszerét nem befolyásolja.

A sertésbőr xenograft fajtái, változatai:
1. Friss natúr bor, amely steril körülmények között levéve, antibioticum oldatban, hütőrében

tárolva kb. 1 hétig használható fel.
2. Natúr bőr, nem sterilen levéve, de kettős nylon fóliába csomagolva és gammasugárral (2,5

Mrad) sterilezve, hűtőben tárolva kb. 3 hónapig alkalmazható.
3. Mélyhűtött, gammasugár-sterilizett sertésbőr speciális tárolást igényel és több hónapig hasz-

nálható fel.
4. A liofilezett, gammasugár-sterilizett sertésbőr praeparátum szobahőn több évig is tárolható.

Konyhasós előkészités után felhasználható. Gyárilag, nagyüzemi módon állítható elő és így for-
galomba hozható, mindenki számára hozzáférhető, megvásárolható és széles körben alkalmaz-
ható.

Az irodalmi adatok alapján néhány éves próbálkozás után dr. Urban Aladár segítségével
1974-ben létrehívtunk egy munkacsoportot.

Feladatul tűztük ki, hogy kidolgozzuk a készítés technológiáját és a hazai előállítású
xenograftot bevezessük az égett betegek kezelésébe.

Munkánk kezdetén kidolgoztuk a natúr és liofilezett sertésbőr-készítmény technológiáját.
A munkánk folyamán több nehézséget kellett leküzdeni. Kezdetben a sertésbort a Budapesti Hus-
ipari Vállalat sertésvágó telepéről szereztük be. A bőrt kórházunkban tisztítottuk, praeparáltuk
és csomagoltuk. Majd a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet Technológiai Osztályán liofilezték
a praeparátumot. Ezután az Anna-hegyi besugárzó üzemben sterilezték gammasugárral. Utána a
Köjál Kórházhigiénés Osztály laboratóriumában sterilitási vizsgálatokat végeztek.

A technológiáról és a kezdeti klinikai tapasztalatokról a Magyar Traumatológia 1976-ban
megjelent egyik számában (1) számolunk be Simon, Demeczky, Békési és Dósay munkatársak-
kal közösen.

A vizsgálatok során megállapítottuk, hogy kórokozó vagy feltételezett kórokozó bacterium
500 krad gammasugárzás után sem tenyészett ki. 1500 krad sterilitást eredményezett. Az iroda-
lomban az akkor megadott és általunk is választott 2500 krad sugárdózissal 100% biztos a steri-
lező hatás a natúr bőrr.e éppúgy, mint a liofilezett bőrre.

A biztosan steril natúr, sertésbőr praeparátum birtokában 1974. november J5-én megkezd-
tük a sertésbőr alkalmazását égett gyermek betegen.

Első esetünk egy 2 éves kisfiú volt, aki forrázás következtében kb. 51% kiterjedésben,
mély, a bőr egész vastagságát érintő, súlyos életveszélyes égési sérülést szenvedett.

Folyamatos intenzív therápia mellett több ütemben műtéti leg távolitottuk el az elhalt bőrt.
A sebfelszint a műtétek után sertésbőr-xenografttal fedtük be. Egy esetben egyszerre végeztünk
autó-, homoio- és xenotr'ansplantatiot. A biológiai kötés alatt autotransplantatiora alkalmas seb-
ágy képződött. Az átültetett saját bőr teljes egészében megtapadt. Egy hónap alatt a beteg gya-
korlatilag meggyógyult.

1974-től kezdetben natúr bőrrel, majd az utóbbi 3-4 évben liofilezett sertésbőrrel dolgoz-
tunk. A Phylaxiától nagyon sok támogatást kaptunk munkánkhoz. De nemcsak a mi kórházunk,
hanem több égési osztály, gyermeksebészeti, sőt egy esetben egyik bőrklinikái osztály is hasz-
nálta eredménnyel a Phylaxiánál előállított és érték nélküli mintaként közrebocsátott mintegy
1200 bőrcsikot.
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A sertésbőr xenograft felhasználási területe elég széles:
1. friss sérüléskor sebkötöző anyag;
2. égési pörk fedhető vele;
3. felületes égési sebek kezelésére és donor területek fedésére alkalmas;
4. műtéti necrektomia után időleges sebfedésként telepíthető' a sebre;
5. sebfelszinek feltisztitására, sarjszövet kezelésére, sebágy előkészítésére használható;
6. autotransplantált — különösen mesh-dermatommal praeparált, un. "hálósitott" — bőr kötésére;
7. nyílt sebek denudatios bőrhiányok, ill. inak, erek, idegek, csont és porc időleges fedésére

alkalmazható;
8. lábszftrfekély kezelésére is felhasználható.

A gyermekégésekkel foglalkozók számára a sertésbőr xenograft azért is nagy jelentőségű,
mert beteganyagunkban nagy százalékban fordulnak elő forrázás okozta részvastagságu, un. mély
másodfokú égési sebek, s ezek kezelésére a xenograft ideálisnak mondható Hatására a seb 7—30
nap alatt meggyógyul, jó minőségű hám képződik. A régebbi időkben a mély másodfokú égések
tekintélyes hányadában sajátbőr átültetés volt szükséges.

Az égésbetegség komplex kezelésében egy igen hatékony anyag a sertésbőr xenograft.
A napjainkban használt és a Humán által előállított xenograft készitmény kifejlesztésében

Pellet szerzett érdemeket. Az utóbbi években több hazai szerző is (5—8.) jó eredményekről szá-
molt be.

E helyről is köszönetet mondok a magyar thermisták és az égett betegek nevében mindazok-
nak, akik az évek során munkálkodtak velünk közösen, megértéssel voltak és segítséget nyújtottak
a magyar sertésbőr xenograft ipari előállításában.
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APPLICATION OF GAMMA STERILIZED PIGSKIN (XENOGRAFT)
ON BURNED CHILDREN

Dr. Baksa, J .

Madarász Street Child Hospital, Department of Surgery, Budapest

SUMMARY

After a brief survey of biological linkages the author gives an account of the historical
background of xenograft application of pigskin. In the following, the author presents the studies
he had carried out with his co-workers, after which, in 1974, xenograft clinical application of
pigskin on burned children could start.

Initially natural skin was used. In the past three years lyophilized (Phylaxia and Humán)
pigskin has been used. Sterilisation has been ensured at all times with gamma irradiation (2.5.
and 3.5 Mrad respectively). Xenograft has been applied as a biological linkage in several hund-
red cases, primarily after operational necrectomies. Xenograft can be used effeciently not only
for burns, but also for excoriation, skin defects, certain skin diseases and anywhere where skin
substitution is required.

ПРИМЕНЕНИЕ СВИНОЙ КОЖИ, СТЕРИЛИЗИРОВАННОЙ ГАММА-ЛУЧАМИ
(КОЕНОГРАФТ), ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИЙ ОТ ОЖОГОВ

Й. Бакша,
Отдел хируркии детской больницы в ул. Мадарас, Будапешт

Р Е З Ю М Е

После короткого обзора биологических завязьшаний автор излагает историю применения ксенограф-
та свиной кожи. Он докладывает о проведенных им совместно со своими сотрудниками испытаниях, после
которых можно было начать в 1974 году клинический прием ксенографта для лечения детей, страдающих
от ожогов.

В начеле применяли естественную кожу, а в последние 3 года лиофилзованную (Филаксия и Гуман)
свиную кожу. Стерилизация в каждом случае произвола гамма-лучами (2,5 или 3,5 Мрад). В несколько
сотен случаев ксанографт применялся в качестве биологического завязывания в большинстве случаев после
операционных некректомий, С хорошим результатом можно применять исяюграфт не только для лечения
ожогов, но и в случае клинических картин сдирки или недостатка кожи в некоторых случаях накажной бо-
лезнь и во всех таких случаях, когда оказывается необходимость замены шкуры.
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Növényi vírusok érzékenysége gammasugárzásra I
Györgyné, Dr. Czeck Beatrix

Gyümölcs és Dísznövény Termesztési Kutató Intézet, Budapest

A vírusokról általánosságban, elsősorban az emberi és állati vírusokról annyit tudunk, hogy
sugárrezisztenciájuk más mikroorganizmusokét jóval meghaladja. Fertőzőképességüket jóllehet
már kisebb dózisok is megszüntethetik, de antigén tulajdonságukat még nagyobb dózisok hatására
sem veszítik el. A tápközeg változtatásával vagy a hőmérséklet növelésével jelentősen befolyásol-
ható a vírusok sugártürése, azonban a különböző vírusok érzékenysége eltérő.

A növényi vírusok besugárzással szembeni viselkedésének vizsgálatára viszont eddig kevés
figyelmet fordítottak és igy ismeretanyagunk is meglehetősen hiányos.

Lea (1947) vizsgálta elsőként a gammasugárzás hatását a dohány nekrózis vírusra és a
paradicsom bokros satnyulás vírusára. Megállapította, hogy 23°C-on 6 napon keresztül óránként
200 krad gammasugárzás hatására a vírusok fertőzőképessége nem csökkent, viszont 2000 krad
hatására inaktiválódtak.

Zselatin hozzáadásával növelni lehetett a dohány mozaik vírus sugárrezisztenciáját. Rawden
(1964), majd később Ginoza (1968) megállapították, hogy magának a vírusnak jóval nagyobb a su-
gárrezisztenciája, mint a tisztított virusnukleinsavé. Ismert, hogy a vírus fertőzőképességéért a
nukleinsav a felelős, mig az antigén tulajdonságért a vírus nukleinsavát körülvevő fehérjeburok,
tehát feltételezték, hogy alacsonyabb dózissal besugárzott és igy a fertőzőképességét elvesztett
vírust, mint antigént, jól fel lehet majd használni. Chessin (1972) és munkatársai a dohány mo-
zaik virussal szemben vizsgálták a hőmérséklet, a viruskoncentráció és az alkalmazott pufferek
befolyását a besugárzás hatására.

A gammasugárzás növényi, vírusokra kifejtett hatásának megállapítására vizsgálatainkat több
célból kezdtük el. Igy választ kívánunk kapni arra, hogy a különböző típusú vírusok sugárérzékeny-
sége mennyire eltérő és esetleg ezt az eltérést fel lehet-e használni a vírusok azonosításához.
Továbbá, hogy a besugárzással legyengített virusok felhasználhatók-e virus elleni védekezésre,
végül a kezelt vírus huzamosabb tárolás után is felhasználható-e immunogén forrásként antiszérium
előállításra.

A vizsgálatokat szamócáról izolált arabisz mozaik virussal és dohány mozaik virussal vé-
geztük. A besugárzás a Phylaxia Besugárzó Központban történt 330 krad/óra dózis teljesítménnyel,
50 krad-tói 2500 krad-ig emelkedő dózissal. A besugárzást a virustartalmu növényi préslével,
ultracentr if ugatással tisztított és deszt. vízben, illetve pH 7,2 0,15 M-os foszfátpuff érben felvett
virussal végeztük. A virus fertőzőképességének értékelése üvegházi teszten uborkán és dohányon
a keletkező légiók száma alapján történt. Az antigéntulajdonság vizsgálata kettős géldiffuziós mód-
szerrel történt.

A legyengített virus, vírust gátló hatásának vizsgálatához a fertőzést megelőzően 24 órá-
val juttattuk a besugárzott vírust a növényekre, majd szintén a- Léziószám alapján értékeltük.

Az ) . 'ábra a besugárzás mértékének hatását szemlélteti az arabisz mozaik vírusra.
A kontroll fertőzöttségéhez viszonyítva a dózis növekedésével fokozatosan csökkent a virus fertő-
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zó'képessége. Az uborka préslében a teljes inaktiválódás 1100 krad hatására következett be, mig
az ultracentrifugálással tisztított virus inaktiválásához, ha azt desztillált vízben oldottuk, akkor
900 krad, foszfátpuffer használatakor viszont 1300 krad dózis volt szükséges. A puffer hozzáadá-
sával tehát növelni lehetett a vírus sugárrezisztenciáját. A szerológiai vizsgálatok alapján továbbá
megállapíthattuk, hogy függetlenül attól, hogy a virus már elvesztette p fertőzőképességét, anti-
géntulajdonságát még 2000 krad dózis sem befolyásolta. A kezelt vírusok antigéntulajdonságukat
még 3 hónapos jégszekrényben, ill. mélyhűtőben tartás után sem vesztették el.

A 2. ábrán az arabisz mozaik virus és a dohány mozaik virus sugárérzékenységét hason-
lítottuk össze uborka, ill. dohányprés lében. Adott paraméterek mellett az AMV jóval kisebb dó-
zis hatására inaktiválódik, mint a TMV. Mindkét virus viszont antigéntulajdonságát egyformán
megtartotta 2000 krad dózisig.

A legyengített vírussal történt védekezési kísérleteink előkisérlet jellegűek voltak. Eddig
sikerült megállapítanunk, hogy a besugárzással legyengített vírussal 24 órával a fertőzés előtt
történt kezelés hatására mindkét vírus esetében 60—70%-os fertőzésgátlást értünk el. A vizsgá-
latokat ez irányban tovább folytatjuk.

ÖSSZEFOGLALÁS

Legyengített növényi vírusokkal védekezési előkisérleteket végeztünk, szamócáról izolált
arabisz mozaik vírussal és dohány mozaik virussal. A besugárzással legyengített vírussal 24 órá-
val a fertőzés előtt történt kezelés hatására mindkét vírus esetében 60—70%-os fertozésgátlást
értünk el.

36



PLANT VIRUS SENSITIVITY TO GAMMA IRRADIATION

Györgyné, dr. Czeck, B.

SUMMARY

Preliminary experiments for prevention were conducted with weakened plant viruses, the
latter being Arabis mosaic virus isolated from strawberries and tobacco mosaic virus. Treat-
ment 24 hours prior to infection with the radiation-weakened virus achieved a 60—70% infection
prevention.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВИРУСОВ НА ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ

г-жа Дьэрдь, др. Б. Цек

Р Е З Ю М Е

С помощью ослабленных растительных вирусов нами проведены предварительные испытания по
защите вирусами резуховой и табачной мозомки, изолированных от земляники. При-менением вируса,
ослабленного излучением, 24 часа перед заражением нам удалось достичь — в случае обоих вирусов —
60—70 %-ное торможение заражения.
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Sugárkezelés hatása különböző gombafajok
életképességére és toxkitemielésére

Sellyéi Gyuláné - Dr. Ványi András - Dr. Petii Ágnes
Országos Állategészségügyi Intézet, Budapest

A takarmányok betárolását megelőző hőkezelés már évek óta rutinszerűen alkalmazott el-
járás, azonban nem minden szempontból eredményes. A Fusariumok elpusztulnak ugyan, de
toxianjaik nem, sok törtszem is keletkezik, amelyek később könnyen hozzáférhető táptalajok a
raktári penészek számára.

Az élelmiszeriparban a tartóéitó, csíratlanitó kezelések közül a legkorszerűbbnek számit
a sugárkezelés. Célszerűnek látszott megvizsgálni, hogy takarmányok minőségének megőrzése,
tehát a penészesedés és mikotoxin kialakulás meggátlá&a, illeíve a már jelenlevő toxin hatástala-
nítása ezzel az eljárással megoldható-e.

A szakirodalomban erre nézve rendkívül kevés adat áll r&ndelkezésre és azok is ellent-
mondóak. Applegata és Chipley,-beszámolnak arról, hogy a 200 Krad alatti gamma besugárzás fo-
kozza az A. flavus aflatoxin és az A. ochraceus ochratoxin termelését, Bullerman és Hartung
azt tapasztalták, hogy az alacsony dózisu gamma besugárzás a spórák és myceliumok fejlődését
egyaránt gátolta, érzékenyebbek a myceliumok voltak. A túlélő propagulák későbbi toxintermelése
100 Krad-os dózisnál a vizsgált .2%féle törzs (A. flavus és A. parasiticus) közül az egyiknél fo-
kozott volt, a másiknál csökkent, 200 Krad-os szint mindkét törzsnél a toxintermelés visszaesé-
sét eredményezte.

Penicülium patulum növekedését és toxin terme lését vizsgálva 100 Krad-os dózis esetén a
növekedés a kontrolihoz viszonyítva 81%-os volt, a toxintermelés 64%-os, 200 Krad-os dózis ese-
tén pedig a növekedés 40%-os, a toxintermelés ]%-os. Más törzzsel dolgozva kissé eltérő, bár
tendenciájában azonos eredményt kaptak.

A témával kapcsolatos előkiséríeteink 3973-ban kezdődtek. Az első év eredményei*1 szerint
Fusarium graminearum tiszta tenyészetének elpusztításához ] Mrad sugárdózisra volt szükség.

1974/75-ben végzett tájékozódó kísérletekben megállapítottuk, hogy 0,2—0,5 Mrad dózisu
besugárzás hatására a Fusariumok szaporodása nem állt le, sőt bizonyos dózis teljesítmény mel-
lett intenzivebbé vált. A dózist emelve csökkent a gomba szaporodása, viszont a képződött toxin
mennyisége növekedett mindaddig, amig élő gombaszövet volt jelen. A Bajai Állami Gazdaság ser-
téstelepén végzett etetési kísérletek alapján megállapítottuk, hogy még 2 Mrad-os sugárdózissal
kezelt F-2 toxin tartalmú kukorica is biológiai hatást váltott ki.

Az elmúlt. 2—3 évben a kísérletek folytatása során szerettük volna behatárolni azokat a be-
sugárzási paramétereket, amelyek hatékonynak bizonyulnak hazai takarmányokból izolált toxinter-
melő Fusarium, Aspergitlus és Penicülium törzsek szaporodásával, illetve toxintermelésével
s zemben.

Kísérletek Fusarium culmorummal. A törzsgyüjteményünkben levő F79 jelű Fusarium cul-
morum intenziven F-2 toxintermelő.

A megfelelő módon előkészített fusariumos kukoricából a Phylaxia Sugárhasznositási Cso-
portja 88 db fóliába hegesztett mintát készített és ezekből 62 mintát különböző paraméterű gamma
ionizáló sugárzással kezelt (1. táblázat).
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I ] . táblázat

A minták számszerinti megoszlása a vizsgálatok időpontjának függvényében

A vizsgálatok időpontja

Kezdeti (24—28 C-on történő gom-
baszaporodási időszak végén)

2 hét hidegfázis után
(12—14 °C)

4 hét hidegfázis után
(12-14 °C)

Ismételt melegfázis után
(24-28 °C)

Kontroll

1

]

1

]

4

Hőkezelt

1

]

1

1

4

Sugárkezelt

_

9

9

9

27

Hő- és su-
gárkezelt

_

3

3

3

9 = 44

2 párhuzamos meghatározást végezve összesen 88 minta

Sugárkezelés

Dózis: 0,5; 1; 1,5 Mrad
Dózisteljesitmény: 20; 250; 500 Krad/óra

Kombinált kezelés

A hőkezelt minták besugárzása a fenti dózisokkal
250 Krad/ó dózisteljesitmény mellett.

Az ] . táblázatban közölt hőfokértékeken adott időtartamig történő inkubálás után megvizs-
gáltuk a Fusarium gomba visszátenyészthetóségét. Ezzel párhuzamosan elvégeztük a minták F-2
tartalmának a meghatározását is.

Kísérletek Aspergillus ochraceus-szal és Penicillium urticae-val. Kisérleteinkhez a törzs-
gyűjteményünkben levő Aspergillus ochraceus ochratoxin A-t termelő és Penicillium urticae pa-
tulint termelő gombatörzseket használtuk.

A gombatenyészetekről steril körülmények között sporaszuszpenziót készitettünk steril fi-
ziológiás vizben, majd ezekből 10-szeres higitási fokozatokkal milliós értékig higitási sorozatokat.

A 3 különböző dózisu, ill. dózisteljepitményü besugárzáshoz, párhuzamos mintákat is figye-
lembevéve a kétféle gomba esetén összesen 36 minta került besugárzásra. Az alkalmazott dózi-
sok: 0,5; 3,0; 1,5 Mrad, dőzisteljesitmények: 250, 400, 500 krad/ó voltak.

A sugárkezelés elvégzése után meghatároztuk a gombák visszátenyészthetóségét. A besugár-
zást túlélő tenyészetekből toxinterneltetést és toxinmeghatározást is végeztünk.

i
EREDMÉNYEK

Kísérletek Fusarium culmorummal. A Fusarium culmorum visszatenyészthetőségi adatait
a 2. táblázat tartalmazza. A vizsgált 88 mintából 28 esetben egyéb gombafertőzöttséget is meg-
állapitottunk. A minták F-2 toxin tartalmát a 3. táblázat, illetve az 1. ábra szemlélteti. Az ada-
tok a részeredmények átlagértékei.

Kisérletek AspergiUus ochraceus-szal és Penicillium urticae-val. A spóraszám alakulását
sugárkezelés előtt és után A. ochraceus esetében a 4. táblázat tartalmazza. Mivel ez esetben a
sugárkezelés radikálisnak tűnt, saját munkánk ellenőrzésére a kísérletet megismételtük. Az ered-
mény ismét ugyanaz lett.

A spóraszám alakulását ml-ként Penicillium urticae esetében az 5. táblázat tartalmazza.
A besugárzást túlélő tenyészetekkel mesterséges tápoldatban termelt patúlin és ochratoxin

A mennyiségét a 6. táblázatban láthatjuk (vizuális kiértékelés a fluoreszcenciát kioltó, illetve
fluoreszkáló mikotoxin foltok nagyságának összehasonlításával).
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2. táblázat

Fusarimn culmoriim visszatenvészthetősége az általa fertőzött kukoricából
különböző kezelések után (10 szemből)

Kontroll

Hó'kezelt kontroll

Sugárkezelt minták

Dt:

Dt:

Dt:

Dt:

Dt:

Dt:

Dt:

Dt:

Dt:

20

20

20

250

250

250

500

500

500

krad/ó

krad/ó

krad/ó

krad/ó

krad/ó

krad/ó

krad/ó

krad/ó

krad/ó

D:

D:

D:

D:

D:

D:

D:

D:

D:

Kombinált kezelés

Dt: 250 kFad/ó D:

D:

D:

:

0,

3.

1,

o,
1,

J,

o,
1,

1.

5

0

5

5

0

5

5

0

5

Mrad

Mrad

Mrad

Mrad

Mrad

Mrad

Mrad

Mrad

Mrad

(hő+sugár):

0,5 Mrad

1, 0 Mrad

1,5 Mrad

Kezdeti (24-28
°C-os) gomba-

szaporodási
időszak végén

8

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

0

2 hét
fázis

9

2 (P)

- 10

-

-

-

-

-

7
8 (A)

7

9

9

Ü0 ]

- 9

] 0

-

0(H)

0(H)

1

hideg-
után

8

o ( P )

7

4

5
4(A1)

8<P>

6

0

7 ( A + P )

8

o<s>
0 1

4 hét
fázis

10

o<p>

10

10

10

10

10

10

10

10

10

o< p>

(Al+P+A+S)

hideg-
után

o ( P >

10

10

10

10

10

9

8

10

6

o< p>
0<P+H)

O(P+H+A1)

Ismételt

után

10

o ( P >

10

10

9

10

10

10

10

10

8

o<p>
5

0 (H)

8

o<p>

9

10

4

8(P)

J O

8 ( H )

9

9<S>

5

2

0(AD

Dt: Dózísteljesítmény
D: Dózis
Egyéb gombafertőzöttséEt:
P: Penirillium
R: Rh is opus
A: Aspergillus
Al: Alternaria
H: Hormodendrum
S: Sarjadzók.
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3. táblázat

A minták F-2 toxin tartalma: mg/kg kukorica (ppm)

Kontroll
Hőkezelt kontroll
Sugárkezelt minták:
Dt:
Dt:
Dt:
Dt:
Dt:
Dt:
Dt:
Dt:
Dt:

20 krad/ó D:
20 krad/ó D:
20 krad/ó D:
250 krad/ó D:
250 krad/ó D:
250 krad/ó D:
500 krad/ó D:
500 krad/ó D:
500 krad/ó D:

Kombinált kezelés
Dt:
Dt:
Dt:

250 krad/ó D:
250 krad/ó D:
250 krad/ő D:

0,5
1,0
1,5

0,5
1.0
1,5
0,5
1,0
1,5

0,F
1,0
1,5

Mrad
Mrad
Mrad

Mrad
Mrad
Mrad
Mrad
Mrad
Mrad

Mrad
Mrad
Mrad

Kezdeti (24—28
°C-os) gomba-

зга por itási
időszak végén

23,1
20,8

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

2 hét hideg-
fázis után

24,5
20,4

22,3
32,2
21,5
33,1
36,0
16,5
25,4
42,6
22,2

56,6
55,1
40,0

4 hét hideg-
fázis után

28,5
19,3

38,2
26,2
45,0
20,2
39,1
J8.0
62,5
44,3
34,2

41,2
52,6
57,3

Ismételt
melegfázis

után

31,2
21,5

47,6
43,0
37,5
66,8
53,2
38,5
83,7
83,8
33,4

53,7
57,8
58,6

4. táblázat

A spóraszám alakulása ml-ként Aspergillus ochraceus esetében

Besugárzás előtt

Besugárzás után
Dózis: 0,5 Mrad
Dózisteljesitmény: 250 krad/ő

400 krad/ó
500 krad/ó

Dózis: 1,0 Mrad
Dózisteljesitmény: 250 krad/ó

400 krad/ó
500 krad/ó

Dózis: 1,5 Mrad
Dózisteljesitmény: 250 krad/ó

400 krad/ó
500 krad/ó

I

4 200 000

-
-
-

-
-
-

-
-
-

II

3 200 000

-
-
-

-
-

20 000

-
_
-



A Fusarium culmorummal végzett kísérleteink során megállapíthattuk, hogy a kontroll
mintáknál a gomba visszatenyészthető volt és a megfelelő hőmérsékleti változásokon áthaladva a
toxinmennyiség a várakozásnak megfelelően nőtt.

A hőkezelt mintákból a gomba nem volt visszatenyészthető. A toxin mennyisége az első

Az F-2 toxin termelésének alakulása hő és sugárkezelés hatására

, sugárkezelt
.' Dt500krad/o

/ D: LOMrad

hő- és sugárkezelt
sugárkezelt
Dt 250 krad/ó
D: I.OMrad

< sugárkezelt
Dt 20 krad/6
D: I.OMrad
kontroll

- hőkezelt kontroll

hét

melegfázis
(24-28 °C)

melegfázis
(24-28 °C)

melegfázis
(24-28 °Ct

2 hét hidegfázis '
(12-14 °C)

4 hét hidegfázis
(12-14 °C)

4 hét hidegfázis
(12-14 °C)

ismételt
melegfázis
(24-28 °C)

. ábra

képződési szakasznak megfelelő szinten maradt. A kismérvű ingadozás a meghatározási módszer
hibájából ered. Az egyéb penészgombákkal való fertőzöttség arra enged következtetni, hogy az al-
kalmazott 30°C-os hőkezeléssel szemben csak a Fusariumok érzékenyek.

A különböző módon kezelt minták F-2 toxin tartalma a kontroll mintákhoz képest az idő
előrehaladtával nőtt. Ennek magyarázatára feltevéseink vannak:

— ismert az ionizáló sugárzás antigén hatása. Elképzelhető, hogy toxintermelobb mutáns
keletkezett;

— ionizáló sugárzás hatására a nagymolekuláju szerves vegyületek maradnak. Az egysze-
rűbb vegyületekkel a toxint szintetizáló enzimek könnyebben kapcsolódnak. A Fusarium
visszatenyészthető volt, ezért összegezve megállapíthatjuk, hogy ilyen paraméterű su-
gárkezelések
1. takarmány fusarium mentesítésére nem alkalmazhatók,
2. hatásával szemben az F-2 toxin sugárrezisztens.
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5. táblázat

A spőraszám alakulása ml-ként Penicillium urticea esetében

Besugárzás előtt

Besugárzás után
Dózis: 0,5 Mrad
Dózisteljesitmény: 250 krad/ó

400 krad/ó
500 krad/ó

Dózis: ],0 Mrad
Dózisteljesitmény: 250 krad/ó

400 krad/ó
500 krad/ó

Dózis: 1,5 Mrad
Dózisteljesitmény: 250 krad/ó

400 krad/ó
500 krad/ó

I

6 300 000

20 000
1 000

20 000
10 000

1 000
2 000

П

5 100 000

100 000
20 000

1 000

10 000
1 000

10 000
1 000

6. táblázat

A penicillium urticae által termelt patulin mennyisége

Besugárzás előtt (Kontroll)

Besugárzás után
Dózis: 0,5 Mrad
Dózisteljesitmény: 250 krad/ő

400 krad/ó
500 krad/ó

Dózis: 1,0 Mrad
Dózisteljesitmény: 230 krad/ó

400 krad/ó
500 krad/ó

Dózis: 1,5 Mrad
Dózisteljesitmény: 250 krad/ó

400 krad/ó
500 krad/ó

I

+
1/2+

4+++
+++
-

++++
++1/2+
-

+++++
++++
-

П

++
1/2+

+++
+++
++

+++
++
-

+++++
++++
-

Az Aspergillus ochraceus által termelt ochratoxin A mennyisége

Besugárzás előtt (kontroll)

Besugárzás után
Dózis: 1,0 Mrad
Dózisteljesitmény: 500 krad/ó

I

++
+++

+++++

П
+++
++

++++1/2+
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Hő- és sugárkezelés együttes alkalmazásakor a minták toxintartalma rövid idő alatt vi-
szonylag magas értéket ért el és ezen a szinten állandósult. Feltevésünk szerint a hő a gomba
szaporító képleteit elpusztította, azonban enzimrendszerük nem pusztult el azonnal. Ismeretes,
hogy 80 °C-on az enzimek aktivitása hirtelen nő, majd denaturálódnak. Ezek a kezdetben megnö-
vekedett aktivitású F-2 toxint szintetizáló enzimek a sugárkezelés által keletkezett egyszerűbb ve-
gyületeket tudták felhasználni.

Aspergillus és Penicillium törzsek spóráival végzett kísérleteinkből az alábbi következte-
téseket vontuk le:

a) besugárzás hatására a gombaspórák nagy része elpusztul, azonban figyelembe véve a
gombák óriási szaporodóképességét, az életben maradó propagulák ujabb fertőzés for-
rásai lehetnek;

b) célszerű lenne megvizsgálni, hogy az Aspergillus spórák elpusztulása technikai hiba kö-
vetkezménye-e, tekintettel az 3 db pozitív eredményre;

c) figyelemre méltó, hogy a besugárzást túlélő tenyészetek toxintermelő képessége, illetve
a képződött toxin mennyisége F . urticae esetében 3—5-szörösére, A. ochraceus eseté-
ben kb. kétszeresére nőtt.

Különös tekintettel a Penicilliumokra, felvetődhet a sugárkezelés gyógyszeripari alkalma-
zásának gondolata az antibiotikum termelő törzsek termék-kihozatalának fokozására.

ÖSSZEFOGLALÁS

Évek óta sikerrel alkalmazott eljárás az élelmiszereknek sugárkezeléssel történő csírát-
lanítása. A szerzők ebből a tényből kiindulva vizsgálták a takarmányokat szennyező penészgombák
és azok toxinjainak sugárrezisztenciáját.

Modellanyagként F-2 toxint intenziven termelő F. culmorummal mesterségesen fertőzött
kukoricát, ochratoxin A-t termelő A. ochraceus, valamint patulint termelő P . urticae spóraszusz-
penzióját használták. A Fusariumos kísérletben hő-, sugár-, ill. hő-++ sugárkezelés történt.
Az aspergillus és Penicillium spóraszuszpenziója esetében csak sugárkezelésre került sor . Meg-
felelő inkubálási idő leteltével visszatenyészthetőségi, toxintermeltetési és meghatározási vizsgá-
latok folytak.

A hőkezelt mintákban a Fusariumok elpusztultak, az Aspersrillusok és Penicilliumok nem.
A sugárkezelésekre a gombatörzsek szaporodóképessége csökkent, azonban a besugárzást túlélő
tenyészetek mikotoxín termelése fokozódott. A hő- és sugárkezelés együttes alkalmazásakor a
minták toxintartalma rövid idő alatt magas értéket ért el és ezen a szinten állandósult.
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THE EFFECT OF IRRADIATION ON VIABILITY AND TOXIN PRODUCTION
OF VARIOUS SPECIES OF FUNGI

Mrs. Gy. Sellyey, dr. András Ványi, dr. Ágnes Petri

SUMMARY

The procedure to sterilize various kinds of food by irradiation has been used successfully
for many years. Starting from that the authors have examined the irradiation resistance of fodder
contaminating moulds and their toxins.

Experimental models used were: corn inoculated with F. culmorum producing F-2 toxin
intensivelly as well as conidium suspensions of ochratoxin-A producing A. ochraceus and patulin
producing P . urticae. Irradiation, heat treatment, and irradiation combined with heat treatment
were used in experiments with Fusarium. However only irradiation was used with the conidium
suspensions of Aspergillus and Penicillium. After an appropriate time of incubation survival and
toxin producing capacity were determined.

The heat treatment killed Fusarium but Aspergillus and Penicillium. Owing to irradiation
reproductive capacity all of the fungi tested were decreased but in surviving cultures the myco-
toxin production increased. Using heat treatment combined with irradiation the toxin content of
samples reached a high level in a short time and became stabilized at that level.

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ОБЛУЧЕНИЯ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО
ТОКСИНОВ И РАЗЛИЧНЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ

Дьюлане Шеллеи, др. Андраш Вани, др. АгнёВгПетри

Р Е З Ю М Е

На протяжении многих лет с успехом применяют обработку облучением в качестве способа стерили-
зации пищевых продуктов. Исходя из этого авторы исследовали лучерезистенцию засоряющих корма
плесневых грибков и их токсинов.

За метериал-модель применяли интенсивно вырабатывающую таксин F-2, искусственно зараженную
A. ochraceus кукурузу, A. ochraceus производящий ochiatoxin А, а также суспензию споры P. urticae вы-
рабатывающую патулин. В эксперименте с Fusariumom была произведена тепловая, лучевая, и соответст-
венно тепловая-лучевая обработка. В случае суспензии спор Aspergillus и Penicillium имела место только лу-
чевая обработка. По окончании соответствующего времени инкубации были проведены исследлвания воз-
можности обратной разводимое™, выработки и определения токсинов.

В обработанных теплом обрахцах Fusarim уничтежились, a Aspergillus и Penicillium нет. Под влиянием
лучевой обработки понизилась способность размножения грибковых штампов, но уведичелась выработка
mikotoxin у переживших облучение грибков. При одновременном применении тепло- и лучевой обработки
содержание токсина в образцах в течение короткого времени достигло высокого значения и на этом уровне
осталось постоянным.
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Táptalajok és táptalaj-összetevők sterilizálásának
lehetőségei ionizáló gamma sugárzással

Dr. Pogány István
Phylaxia, Budapest

A táptalajok értékét azok érzékenysége szabja meg, amit leginkább azon legnagyobb kite-
vővel határozhatunk meg, mely szerinti hígítással oltva a táptalajt, meghatározott időn belül kö-
vetkezetes mértékű baktériumszaporodás figyelhető meg. Elégedettek lehetünk az olyan folyékony
táptalajokkal, melyekben 1O 1 5 — 1° higitásu inokulummal oltás és az olyan szilárd táptalajokkal,
melyekben 1 0 1 2 ~ 1 4 higitásu inokulummal való oltás kielégítő fejlődést eredményez álló tenyészet-
ben 24-36 órán belül.

Ezen érték a természetes alapanyagokból készült táptalajok esetén, — amennyiben a pH,
sótartalom stb. alapvető követelmények biztosítottak — elsősorban nem a táptalaj fehérje- és
energiatartalmától, hanem a benne szereplő és legtöbbször hőérzékeny peptidek minőségétől (mé-
retétől) és a különböző csaknem mindig termolabilis növesztő faktorok jelenlététől függj
Ugyanazon táptalajt azonos időn át emelkedő nyomáson és a hozzátartozó hőmérsékleten sterili-
zálva 110 °C esetén 1 0 I 3 ~ 1 4 , 120 °C esetén 1 0 1 0 ~ 3 1 és 127 °C esetén 108—9 higitásu inokulum
esetén figyelhető meg baktériumszaporodás (1. ábra). A táptalaj károsodására utal a sterilizálás
hatására bekövetkező pH változás, mely redukáló cukrok jelenlétében különösen feltűnő (Kludas,
1958, 2. ábra).

Kisebb a károsító hatás és a pH csökkenése is, ha mód van a sterilizálás után a táptalaj
gyors visszahütésére, pl. fermentorban, süllyesztett tenyésztés esetén. Az említett károsító ha-
tások folyékony táptalajok esetén csökkenthetők az azbeszt rostot is tartalmazó EK szűrők hasz-
nálatával és elkerülhetők Uvegszürőn, vagy az uj típusú szitaszUrőköo való szűréssel. A sterilre
szűrésnek is megvannak a maga problémái: az azbeszt tartalmú szürőlemezeken bekövetkező ion-
csere az egyensúly beálltáig kárositja a táptalajt, a szitaszürők magas ára és viszonylagosan kis
kapacitása akadályozza ezek szélesebb körű használatát a termelés mindennapi folyamatában.
A szűréssel való sterilizálás bármily jó hatású legyen is, de nem eléggé termelékeny és sok ri-
zikóval járó müvelet, mely szilárd táptalajok csírátlanítására végképp alkalmatlan.

Ezen hátrányok kiküszöbölésére a nagy energiájú röntgen-, illetve ionizáló gamma-suga-
rakkal való sterilizálás látszik a legalkalmasabbnak. Ez esetben a jelenlevő viz radiolizise kö-
vetkeztében keletkező naszcensz H2O2 sterilizál, különösen atmoszférái is oxigén jelenlétében.

A vállalat birtokában levő sugárforrás lehetőséget nyújtott az ionizáló gamma-sugarakkal
való sterilizálás megkísérlésére. Az első cél a hatásos dózis megállapítása, a második az így
sterilizált táptalajok használhatóságának megállapítása volt. A mindennapos gyakorlatban hasz-
nált agár táptalajt ketté osztva egyik részét klasszikus módszerrel hővel (110 °C 15 perc), a
másik részét a következő sugárdózisokkal: 0,1., 0,2., 0,4., 0,8., 1,0., 1,6., 3,2.. Mrad ste-
rilizáltuk.

Előre sterilizett petricsészékbe öntöttük ki a forró vízfürdőn megömlesztett táptalajokat
és azokat 48 óráig termosztátban, majd további 48 óráig szobahőn inkubáltuk. Azonosan jártunk
el az előzőek szerint sterilizált kémcsőbe töltött levesmintákkal Is. A sterilizálás eredményét
az 1. táblázat mutatja be.
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Egybehangzóan tehát Mossel (1969), Alper (1963), Búrt és Ley (1965) adataival esetünk-
ben is 1 Mrad-ra tehető a megbízható sterilizáláshoz szükséges dózisteljesitmény. Az emiitett
szerzők a lO*—10^ Rad tartományban elpusztithatóknak tartják a spóraképzö és spórát nem képző
baktériumokat, élesztőket és gombákat egyaránt.

A táptalajok érzékenységét, tehát a sterilizálás e módjának használhatóságát laboratóriumi
törzseink tenyészete higitási sorának ráoltásával határoztuk meg. Az ellenőrzésre használt tör-
zsek az alábbiak: Salmonella typhi murium, Salmonella paratyphi В., Salmonella suis Voldagsen,
Salmonella suis Kunzerdorf, Escherichia coli, Escherichia Freundii, Proteus mirabilis, Bacillus
subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocitogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus
faecalis és Aerobacter cloacea. Valamennyi törzs kinőtt a 10^—10" hígításból is, tehát az igy
sterilizett táptalajok minősége kifogástalan. A kontrollként használt, hővel sterüizett, de egyéb-
ként azonos agarakon 1—2 kitevővel alacsonyabb hígításban jelentek meg a szolitárius telepek.
Többszörös ismétlés után ugy fogalmazhatjuk meg tapasztalatunkat, hogy az 1 Mr ad dózissal ke-
zelt szilárd táptalajok 1—2 kitevővel érzékenyebbek, mint a 15 percen át 110 °C-on hővel steri-
lizált kontrolijaik.

A sugárzással sterilizett táptalajon kinőtt telepekből leoltásokat végeztem, a törzsek tu-
lajdonságaiban változást nem tapasztaltam. Kifogástalan volt a növekedés és típusos a mikroorga-
nizmusok viselkedése, ha a sugárral sterilizett táptalajon kinőtt telepeket akár ugyanígy sterile-
zett, akár hővel csirátlanitott táptalajra oltottam át. Mivel a gamma-sugárzás elnyelődése nem
szelektív és az alapagar steril izesekor az eredményekkel elégedett voltam, egy sor kész táptalaj
és egyéb utón nem, vagy nehezen csíratlanitható összetevő besugárzását kíséreltem meg.

A táptalajok készítése során gyakran kell olyan anyagokat sterilezni, melyek hőre labili-
sak, viszkózusak és biológiai természetük következtében rendkívül sérülékenyek. A tőlük elvár-
ható hatást csak akkor fejtik ki, ha biológiailag épen maradnak. A savó hővel nem sterilezhető,

I

A táptalaj pH-jának csökkenése az idő függvényében 0,1% dextróze
tartalom mellett

3 óra
115°C-on

1 . ábra
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A sterilizálás során alkalmazott hő hatása a táptalaj érzékenységére
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1. táblázat

Különböző dózisú gamma-sugárzás cs irattan itó hatása

Mrad

0,1

0,2

0,4

0,8

1,0

1,6

3,2

Agár 8-8

termosztat
48 óra +

4 fertőzött

4 fertőzött

4 fertőzött

mind tiszta

1 szolitárius telep

mind tiszta

mind tiszta

emez

szobahő
48 óra

6 fertőzött,

4 fertőzött

4 fertőzött

1 fertőzött

mind tiszta

mind tiszta

mind tiszta

Leves 12-12 cső

termosztat
48 óra +

6 fertőzött, 6 kétes

2 fertőzött, 10 kétes

mind tiszta

mind tiszta

11 tiszta, 1 kétes

mind tiszta

mind tiszta

szobahő
48 óra

fertőzött

fertőzött

3 fertőzött

mind tiszta

mind tiszta

mind tiszta

mind tiszta
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azbeszt rostot is tartalmazó szüró'lemezen ioncsere következtében a fehérje egy része kötve ma-
rad. ] Mrad-nyi dózis segítségével a fenti nehézségek kiküszöbölhetők és teljes értékű steril sa-
vóhoz juthatunk. Analóg a helyzet az élesztő kivonatával, melyet nukleinsav forrásként, а В vita-
minok és növesztő faktorok biztosítására keverünk a táptalajhoz. Ezen anyagok java része termo-
labilis. Az értékes tulajdonságok sugársterilizálással megőrizhetők A koaguláz pozitív Staphy-
lococcusok legbiztonságosabban tojássárga kivonatot tartalmazó táptalajon mutathatók ki. A tojás-
sárga hovel nem kezelhető, vizes kivonata, illetve emulziója sterilre nem szűrhető. Aszeptikus
módszerrel való készitése bizonytalan és veszteséges. Sugárkezeléssel a kérdést biztonságosan
és az anyag épségben tartásával lehetett megoldani. A táptalajok készítéséhez használt biológiai
anyagok és ezek vizes kivonatai tehát nagy biztonsággal és szinte biológiai értékcsökkenés nélkül
sterilizálhatok ionizáló gamma sugárzással.

Ismert szerkezetű anyagok kezelésével is megpróbálkoztunk; itt is kifogástalan sterilitást
kaptunk, azonban három anyag esetében a gamma sugárzás károsító hatását figyeltem meg. Két
indikátor: a fenolvörös és a brómkrezolbibor az alkalmazott 1 Mrad dózisteljesitmény hatására
színét elveszíti, a káliumtellurit pedig kicsapódik oldatából. A fenolvörös molekula néhány hét
alatt rekombinálódni látszik: színét visszanyeri, a káliumtellurit kicsapódása irreverzibilis. Táp-
talaj készítés tekintetében a fenolvörös ilyen viselkedése fájdalmas tény, mivel ez az az indikátor,
melynek baktériumfejlődés gátló hatása a legkisebb.

Az ionizáló gamma-sugárzással való sterilizálás a táptalaj készítés folyamatában jól hasz-
nálható eljárás. Eredményessége azzal is bizonyítható, hogy az igy sterilezett táptalajok érzé-
kenysége nyolc-tíz hónapi tárolás után is változatlan.

ÖSSZEFOGLALÁS

A hővel való sterilizálás során szükségszerűen bekövetkező hősokk esetenként olyan fokban
kárositja a táptalajokat, hogy azokban az üvegszürőn sterilizált kontrollokhoz képest két-három
kitevővel kisebb hígításban indul meg a fejlődés. A táptalaj-összetevők között olyanokat is isme-
rünk, melyek csak aszeptikusán voltak készíthetők — mint a tojássárga kivonat —, mivel sem
szűréssel, sem hővel nem sterilezhetők.

A természetes alapanyagokból készült szilárd és folyékony táptalajok és összetevők, mint
például savó vagy tojássárga kivonat stb., sikerrel sterilezhetők ] Mrad-nyi integrált dózissal
500 ml-es térfogaton belül,tekintet nélkül a letöltésre. Az ilyen természetes eredetű anyagokból
készült táptalaj esetén kárositó sugárkémiai hatást telepszámlálási módszerrel megállapítani nem
sikerült, és az igy sterilezett táptalajok olyan érzékenyeégüek voltak, mintha azok üvegszürőn
való szűréssel lettek volna sterilizálva. Ilyen anyagok esetén a sugárral való sterilizálás iparsze-
rüen felhasználható módszernek bizonyult.

Sugárkémiai hatást két esetben tudtunk megfigyelni: a fenolvörös indikátor esetén, mely
elszintelenedik, majd hosszabb tárolás után hajlamot mutat a rekombinálódásra, valamint a ká-
lium-tellurit esetén, mely vegyület a fent említett dózis hatására irreverzibilisen kicsapódik.



THE POSSIBILITES OF STERILIZATION OF MEDIA AND MEDIUM
INGREDIENTS BY IONIZING GAMMA RADIATION

Dr. István Pogány

SUMMARY

The thermos hock owing to sterilization by heat can occasionally destroy the media to such
an extent that the growth can start only at dilutions 2 to 3 power less as in control media ste-
rilized by glass filtration. There are some ingredients which could be produced by an aseptic
procedure only — e.g. egg yolk extract — as they are not sterilisable by filtration or heat.

Solid and liquid culture media prepared from natural substances and ingredients such as
serum or egg yolk extract, etc. can successfully be sterilized by 1 Mrad integrated dose in
500 ml volume irrespective of dispension. In the culture media .prepared with substances from
natural sources was impossible to demonstrate any radiochemical destroying effect using colony
counting method, and these media «ere as sensitive as they would be sterilized by glass filt-
ration. With these substances sterilization by irradiation proved to be an industrially applicable
method.

Radiochemical effect was demonstrable in two cases only: the phenol-red indicator have
decolorized and after a long period of storage it showed inclination to recombine, and potassium-
-tellurite have been precipitated owing to the above mentioned dose of irradiation.

ВОЗМОЖНОСТИ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЕЕ СОСТАВНЫХ
С ПОМОЩЬЮ ИОНИЗАЦИОННОГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

др. Иштван Погань

Тепловой шок, имеющий место в отдельных случаях при термической стерилизации, в такой степени
наносит вред в питательной среде, что в ней по сравнению с контролем, стерилизованном на стеклофильтре,
не принимая во-внимание 2 - 3 исключения, в меньшей степени начинается развитие. Среди составных пита-
тельной среды нам известны и такие, которые могли быть приготовлены только асептически - как экст-
ракт желтка яйца — так как их невозможно стерилизировать не фильтрованием, не теплом.

Твердая и жидкая питательная среда и ее составные, приготовленные из натуральных естественных ма-
териалов, как например, сыворотка или экстракт желтка яйца, успешно могут быть стерилизированы ин-
тегрированной дозой в 1 Mrad в 500 млитровом объеме, не принимая во-внимание отпивание. В слунае пи-
тательной среды, приготовленной из таких естетственных материалов, не удалось определить методом
подсчета мест вредное лучехимическое влияние и питательные среды стерилизированные образом были
такой чувствительности, как будто были бы стерилизированы посредством процеживания через стекло-
фильтры. В случае таких материалов стерилизация с помощью облучения определилась как промышленно
применяемый метод.

Лучехимическое влияние могли наблюдать в двух случаях: в случае фенолового красного индикатора,
который обеспечивается, затем после длительного хранения показывает способность к рекомбинации, а
также в случае kálium-tellurit, соединение которого осаждается ирреверзибильно под влиянием выше-
упомянутой дозы.
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Az import narancs növényegészségügyi karantén fertőt-
lenítése gamma sugárzással, Ceratitis capitata

Wied ellen

Fésűs István
MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ, Budapest

Dr. Kádas Lajos
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Budapest

Dr. Kálmán Béla
Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, Budapest

A magyar növényvédelmi karantén előírások a trópusi és mediterrán gyümölcsök forgal-
mazását szigorúan szabályozzák. Ezek közül az egyik legfontosabb előírás, hogy a földközi-ten-
geri gyümölcsléggyel (Ceratitis capitata) fertőzött déligyümölcsök nem hozhatók forgalom bat illet-
ve a téli időszakban érkező fertőzött szállítmányokat 21 napos hűtőházi kezelésben kell részesí-
teni. Ezért szükségessé vált olyan védekezési lehetőség kutatása, amely zavartalan forgalmazás
mellett egyúttal a fertőzés veszélyének kizárását is lehetővé teszi.

1930-ban Koidsumi már felismerte, hogy megfelelő dózisu röntgensugárzás alkalmas lehet
a friss gyümölcsök egyes karantén kártevőinek elpusztítására. A sokirányú kutatómunka ezen a
téren azonban csak az elmúlt 25 év során következett be. A déligyümölcsök egyre növekvő világ-
kereskedelmi jelentősége, az importáló országokban még nem honos különféle Tripetida gyümölcs-
legyek okozta fertőzések gyakorisága vetette fel a rovarkártevők ellen eddig még nem alkalmazott
uj, nagy hatású fertőtlenítési módszer szükségességét (Steiner és munkatársai 1965).

Balock és Christenson (1965) már a röntgen- és a gamma-sugárzás technológiai szintű al-
kalmazását javasolja a gyümölcsöket károsító rovarok ellen hatékony védekezési módszerként.

Cornwell (1966) a Ceratitis capitata különböző egyedfejlődési stádiumainak az ionizáló su-
gárzással szembeni érzékenységére már konkrét adatokat is szolgáltat:

Tojás
1 napos

1450

Báb
1—5 napos

1850-2700

Fiatal lárva
1—3 napos

1800—2400

E vizsgálatok csak a hatásos dózisok megállapítására és a módszerek alkalmazhatóságának
a megítélésére irányultak. A kezeléseknél azonban nem lehet közömbös az sem, hogy az alkalma-
zott sugárdózísok okoznak-e biokémiai, organoleptikus és egyéb minőségi elváltozásokat az élel-
miszerben. Erie a kérdésre a narancs tárolhatóságának meghosszabbítására irányuló, alábbi kí-
sérletek eredményei adhattak tájékoztatást:

Monselise és Kahan (1968) vizsgálatai szerint a gyümölcs érettségi foka befolyásolja a mi-
nőségi változásokat. Legkevésbé figyelhetők meg eltérések a teljesen beérett narancsnál. A növek-
vő sugárdózis arányában főként a gyümölcshéjban következik be bámulással és üregesedéssel járó
károsodás.

Belli-Domini és munkatársai (1974), valamint Riov (1975) az általuk alkalmazott 2 kGy su-
gárdózisnál szintén beszámolnak a héj károsodásáról.

Sattar és munkatársai (1970) a közvetlenül szedés után 0,5, 1 és 1,5 kGy gamma sugár-
dózissal kezelt narancsot 4—6 °C-on 60 napig tárolták. A síiin, állomány, iz, aroma és a meg-
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jelenés alapján elvégzett érzékszervi birálat során egyértelműen a 0,5 kGy-vel kezelt minta bi-
zonyult a legjobbnak. Az aszkorbinsav-tartalomban és egyéb beltartalmi jellemzőkben nem volt
számottevő eltérés a kontroll és a 0,5 kGy-vel besugárzott minta között.

A fenti szerzők kísérleteikben a sugárdózisok hatását csak a narancs tárolási idejének
meghosszabbítása érdekében vizsgálták, ezért saját kísérleteinkben a dózisokat ugy választottuk
meg, hogy a kezelések Ceratitis capitata különböző fejlődési stádiumai elleni hatásossága és az
esetleges minőségi változások egyidőben értékelhetők legyenek.

A vizsgálatainkban olaszországi importból származó narancs gyümölcsöt (Citrus sinensis
cv. májusi ovál) használtunk. Egészséges, a szállítmányt általánosan jellemző és nem válogatott
mintákat készítettünk elő a kezelésekhez.

A besugárzást kezelésenként 4 ismétlésben a Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet RH-
30 típusú szovjet gyártmányú, önárnyékolt sugárforrásával végeztük. A berendezés aktiv töltete
Cobalt-60 radioizotóp, amelynek aktivitása a sugárkezelések időpontjában 12—13 kCurie, mig
dózis-intenzitás a 4,2—4 kGy/óra volt. A besugárzások elvégzéséhez szükséges dózisméréseket
Fricke-Hart rendszerű kémiai doziméterrel végeztük (Kálmán, 1971). Az alkalmazott dózisok
0,2; 0,4j 0,6 és 0,8 kGy voltak.

A narancsokat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségtől (Wien) kapott gyümölcslegyekkel
fertőztük. Az előre nem ismert belső fertőzöttségü gyümölcsökön az értékelést a besugárzást
követően naponta végeztük. Néhány gyümölcsöt közvetlenül a kezelést követően felbontottunk, hogy
megállapítsuk, a fertőzés mértékét és a lárvák természetes mortalitását. Az általános statiszti-
kai értékelés a besugárzást követően egy hét múlva kezdődött és a gyümölcsök felbontásával, il-
letve a mortalitási folyamat napi értékelésével egy hónapig tartott.

A kémiai-fizikai vizsgálatok során az aszkorbinsav-tartalom alakulását, illetőleg a gyü-
mölcshus és a héj keménységének változását kisértük nyomon. Mindkét vizsgálatot a besugárzást
követő 24—48 órán belül végeztük el. Kontrollként nem sugárzott csümölcsöket mértünk. Az asz-
korbinsav-tartalom meghatározása a gyümölcshus présnedvéből történt 2,6 diklórfenol-indofenolos
titrálással.

A vizsgálatokhoz mintánként 6—6 db narancs levét egynemüsitettük, az eredményként négy
titrálás átlagát fogadtuk el és mg/100 g gyümölcshus értékében adtuk meg.

A gyümölcshus és a gyümölcshéj keménységének meghatározását QB-204 típusú penetro-
méterrel végeztük. Vizsgálataink során a r.emzetközileg elfogadott és általánosan használt 5 mp
behatolási időt alkalmaztuk 20—22 °C hőmérsékleten. Mintánként 5—5 narancsot használtunk és
minden egyes gyümölcsön 5 mérést végeztünk. A héj keménységét a gyümölcs legnagyobb átmé-
rője mentén mértük. A gyümölcshus keménységének meghatározása a legnagyobb átmérő mentén
két részre vágott fél narancsokon történt oly módon, hogy a behatoló test ne érintse a gerezde-
ket elválasztó hártyás szeptumot és csak a gyümölcshus laza, szövetes szerkezetébe furódhasson.
Ennek megfelelően a gyümölcshus és a -héj keménységét különböző csucssugaru behatoló testek-
kel mértük.

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

A gyümölcslégy mortalitásának vizsgálata. Az előzetes vizsgálatok azt mutatták, hogy! a
0,2 kGy sugárdózis nem elegendő valamennyi fejlődési stádium teljes elöléséhez, néhány kifej-
lett lárva bebábozódott és a bábokból egy esetben légy is kifejlődött. Ezért a további sugárkeze-
léseket 0,4} 0,6 és 0,8 kGy dózissal végeztük. Az eredmények értékeléséhez három eltérő fej-
lődési stádiumot választottunk, amelyek sugárzással szembeni érzékenysége várhatóan eltért.
Ezeknél a sugárdózisoknál már egyetlen esetben sem tapasztaltuk a gyümölcslégy fejlődési ciklu-
sának befejeződését.

A teljes mortalitáshoz szükséges átlagos és minimális időtartamokat az 1. táblázat foglal-
ja össze. Az adatok két jellemző tendenciát mutatnak, nevezetesen, hogy a növekvő sugárdózis
hatására az átlagos és a minimális mortalitási idő egyaránt jelentősen csökken, másrészt, hogy
azonos sugárdózis mellett a fejlettebb lárvák pusztulása mind hosszabb idó'tartamot igényel. A mi-
nél gyorsabb ölőhatás érdekében az alkalmazott dózisok közül a 0,4 KGy feletti sugárdőzis gya-
korlati alkalmazása látszik célszerűnek

Valamennyi vizsgálat során a kontroll gyümölcsökben a narancs légy fejlődése folyamatos
volt, rajzásuk zavartalanul történt.
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1. táblázat

A Ceratitis capitata különböző fejlődési stádiumainak teljes mortalitásához (LT 100)
szükséges átlagos és minimális mortalitási idő

Sugárdózis
KGy

0,4

0,6

0,8

Minimális mortalitási idő órában (LT 100)

tojás

átlagos

120

108

74

minimális

112

96

64

fiatal lárva

átlagos

216

144

102

minimális

136

120

72

fejlett lárva

átlagos

312

246

192

minimális

280

216

176

Kontroll: A kezeletlen gyümölcsben a kártevő fejlődése zavartalanul történt. Valamennyi tojás és
lárva élt. Az értékelési idő alatt (30 nap) összesen 251 tojást, lárvát, bábot észleltünk
és az imágók rajzása folyamatosan történt.

A kezelt gyümölcsök minőségének vizsgálata. A narancshéj és a gyümölcshus keménységé-
nek alakulását az eltérő sugárdózisu kezelések hatására a 2. táblázat mutatja. A változás dina-
mikáját az 1. ábra szemlélteti. Meg kell jegyezni, hogy a gyümölcshéj és a gyümölcshus kemény-
ségének meghatározásához használt eltérő behatoló testek miatt a két rész keménységét jellemző
értékek önmagukban valós adatot jelölnek, de egymással csak jellegükben vethetők össze. Megfi-
gyelhető, hogy a 0,5, 0,6 kGy dózisok hatására a kontroll gyümölcsökhöz viszonyítva nem történt
egyirányú vagy szignifikáns változás. A 0,8 kGy sugárdózis viszont már a héj károsodását, je-
lentős mértékű felpuhulását eredményezte. A penetrométer behatolásának mértéke több, mint két-
szeresen haladta meg az alacsonyabb dózisoknál tapasztalt értékeket.

A gyümölcshusnál már nem ilyen nagymértékű, de hasonló jellegű változás tapasztalható.
Az észlelések megegyeznek az idézett irodalmi közlésekkel. Megjegyezzük azonban, hogy a héj
bámulását és üregesedését— a rövid megfigyelési időszak alatt — nem tapasztaltuk.

2. táblázat

A narancs héjának és gyümölcshusának keménysége.
valamint aszkorbinsav tartalma a különböző dózisu

sugárkezelések után

Sugárdózis
kGy

0 (kontroll)

0,4

0,6

0,8

Keménység

gyümölcshéj gyümölcshus

penetrométer egység: mm

5,17

5,13

5,73

11,66

32,14

32,04

31,66

34,68

Aszkorbinsav
(mg/100 g)

42,6

47,0

40,8

44,2
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Az aszkorbinsav tartalom alakulását a sugárkezeléseket követően szintén a 2. táblázat tün-
teti fel. Az adatok azt mutatják, hogy az alkalmazott dózisok a narancs aszkorbinsav tartalmát
nem befolyásolják. A különbségek a vizsgálatra került minták eltérő aszkorbinsav-tartalmából
adódtak.

Vizsgálatainkból tehát egyértelműen kiderül, hogy a 0,4—0,6 kGy közötti sugárdózisok a
narancslégy ellen karantén fertőtlenítésként is hatásos védelmet biztosítanak és nem befolyásolják
hátrányosan a marancs minőségét sem.

A gamma-sugárzás hatása a narancs keménységére
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ÖSSZEFOGLALÁS

A Ceratitis capitata Wied. tojásai és lárvái a narancs gamma-sugárzásos kezelésével ha-
tásosan elpusztíthatok. A kísérleti 0,2; 0,4; 0,6 és 0,8 kGy dózisok közül a 0,2 kGy azonban
nem volt kielégítő ölohatásu, a 0,8 kGy pedig már a gyümölcshéj károsodását, jelentős mértékű
felpuhulását eredményezte. A gyümölcshusban bár kisebb mértékben, de hasonló jellegű változást
okozott. A kezelések a gyümölcsök aszkorbinsav-tartalmát nem befolyásolták hátrányosan. A kár-
tevő a 0,2 kGy sugárdózis felett már egyetlen esetben sem volt képes fejlődési ciklusát befejez-
ni. A mortalitás ideje a dózisok növekedésével számottevően csökkent.

A vizsgálatok jelentős eredménye, hogy a sugárkezelés a karantén fertőtlenítés céljára a
0,4—0,6 kGy közötti dózisokban ugy alkalmazható, hogy nem befolyásolja károsan a narancs mi-
nőségét.
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SUMMARY

The quarantine-aimed disinfestation of imported orano-es by gamma radiation, against
Ceratitis capitata Uied.The experimental doses were 0,2; 0,4; 0,6 and 0,8 kGy. However,
destructive effect of 0,2 leGy was insufficient, 0,8 kGy on the other hand causes a considerable
softening of orange-skin and similar change is brought about in the pulp, as well, though at a
less degree. The treatment had no detrimental effect on the ascorbic acid content of fruit. After
an irradiation dose higher than 0,2 kGy the development cycle of the parasite has never been
finished. With increasing doses the mortality considerably shortened.

An important outcome of this investigation is that radiation treatment with doses between
0,4 to 0,6 kGy is suitable for quarantine-disinfestation of oranges without any harmful effect on
their quality.

КАРАНТИННОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ИМПОРТНЫХ АПЕЛСИНОВЫХ ПЛДОВ
ОТ CERATITIS CAPATATA WIED. С ПОМОЩЬЮ ОБРАБОТКИ ГАММА ЛУЧАМИ

Иштван Фешюш
Центр зашиты растений и агрохимии МСХ и ПП

Лайош Кадаш
Институт торговли и коммунального хозяйства

Бела Калман
Центральный НИИ пищевой промышленности

Р Е З Ю М Е

Личинки и яйца Certatis capatata Wied. МОГУТ быть успешно уничтожены с помощью обработки гамма \
лучами. В опьяах исползовали гамм излучение с дозой 0,2, 0,4,0,6, и 0,8 KGy. Доза 0,2 KGy оказалась не-
эффективной а 0,8 KGy. оказала вредное влияние на плода. Конжура стала мягкой. Мякоть плода также
смягчилась, хоть в меншей мере.

Обработка не влияла негативно на содержание аскорбиновой кислоты.
Вредитель при дозах свыше 0,2 KGy. не мог завершить свой цикл развития. С повышением дозы

время для востижения смертности уменшилось.
Результаты исследований показали, что обработку с гамма лучами против Ceratitis capatata Wied. в до-

зах 0,4-0,6 KGy учпешно можно использовать без снижения качества апелсиновых плодов.
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I. A sugárzástechnika gyakorlati alkalmazásának
hazai lehetőségei a takarmányok

és takarmányalapanyagok rovarfertőtlenítésében

Fésűs István
MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ, Budapest

di Gléria Márta
Phylaxia, Budapest

Kienitz Károlyné
Melis Mihály

Budapest Fővárosi Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás, Budapest

Földünkön napjainkban hozzávetőlegesen egy millió állatfajt tartanak számon, melynek
mintegy háromnegyed része, a rovarvilágot képviseli. A rovaroknak megközelítően 25%-a az ér-
tékes növényi termékeken és terményekben okoz számottevő kárt. A védekezési eljárások nap-
jainkban az inszekticidek használatára alapulnak. Az inszekticid szennyeződésből eredő káros mel-
lékhatások csökkentése érdekében ezért vizsgálataink alkalmával arra kerestünk választ, hogy a
gamma-besugárzás — mint fertőtlenitési eljárás — alkalmasnak bizonyulhat-e a különböző rovar-
kártevőkkel fertőzött takarmányok, valamint takarmányalapanyagok fertőtlenítésére.

Ennek érdekében a kísérleteink során kezdetben különböző raktári kártevőkön, majd az
inszekticidekkel szemben ellenálló Tribolium confusum Dm»., hazai törzsén, mint modellkártevőn
vizsgáltuk a különböző sugárdózisok hatását.

Cogburn és Gillenwater (1972), a gamma-sugárzás és gázositószerek együttes hatását vizs-
gálták Tribolium confusum imágókon. Vizsgálataikban a kontrollként szereplő sugárkezelések so-
rán csak a 0,3 és 0,5 kGy dózisban értek el teljes ölőhatást. A mortalitási folyamat azonban
24 napig tartott. Az eredmények ieazoltak, hoery a Tribolium confusum ellenállóbb a többi rak-
tári kártevőnél a sugárkezelésre.

Brower és Tilton (1972) eredményei a Tribolium castaneum faj imágóira vonatkozóan 0,1
kGy feletti dózisok hatásosságát igazolták. Bár a 0,1 kGy dózisnál nem minden esetben követ-
kezett be teljes pusztulás, az indukált sterilitás miatt a szaporulat elmaradt. A gyakorlati ke-
zelés céljára azonban a 0,4 kGy dózist javasolják. J973-ban közölt további kísérleteikben a
Tribolium castaneum mellett már a gazdaságilag jelentős harmadik faj a Tribolium madens is
szerepelt. E faj érzékenyebbnek bizonyult a másik két fajnál.

Saját kísérleteinkben tehát elegendőnek bizonyult a Tribolium confusum kezelése és a na-
gyobb ellenállósága miatt, az eredmények valamennyi jelentősebb raktári kártevő ellen hatásos-
nak Ígérkező védekezés technológia megalapozását jelenthetik. Ehhez még tisztázásra szorult a
lárvák sugárzással szembeni érzékenysége.

Vizsgálataink során a besugárzást a Phylaxia DV-02 tipusu, MTA Izotóp Intézet tervezte
sugárvezérlő berendezéssel végeztük. A berendezés aktiv töltete Kobalt 60-as radioizotóp, amely-
nek aktivitása a sugárkezelések időpontjában 80-85 kCurie (ЗхЮ^Вя), mig dózis intenzitása 2,7
kGy volt.

Az alkalmazott dózisok 0,5; l,0j 1,5; 2,0 és 3 kGy voltak, amelyeket a Tribolium con-
fusum vegyes korú imágói és idősebb, illetve fiatal lárvái ellen alkalmaztunk.

A besugárzást közvetlenül megelőzően azonos mennyiségű (200 gramm) takarmányba, azo-
nos egyedszámban (50—50 db) helyeztünk el rovartenyészetből kiválasztott rovarokat. Az egyes
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Gamma-sugárzás hatásának vizsgálata TRIBOLIUM CONFUSUMDuw.vegyeskoru imágókon
a hangimputeus %-ban
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Gamma-sugárzás hatásának vizsgálata TRIBOLIUM CONFUSUM Duw. vegyeskorú imágókon a
hangimpulzus %-ában
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Gamma-sugárzás hatásának vizsgálata TRIBOLIUM CONFUSUM Duw. vegyes fejlettkoru lárvákon
a hangimpulzus %-ban
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mintákat tartalmazó üvegeket sürü szövésű anyaggal zártuk le a másodfertó'zések elkerülése cél-
jából. A kísérleti anyagot a teljes vizsgálati idő alatt — a kezelések kivételével — laboratóriumi
körülmények között, szobahőmérsékleten (20+2 °C) tartottuk.

Az értékeléseket kezdetben sztereobinokuláris mikroszkóppal vizuálisan végeztük, majd át-
tértünk az Insectofon elnevezésű elektroakusztikai műszerrel történő mérésre (Fésűs, ]975),
A műszer érzékelőjébe helyezett rovarokat 40 °C hőhatás éri, mely fokozza mozgási aktivitásu-
kat. A hő hatására menekülő rovarok által keltett, emberi füllel nem hallgató hangokat a beren-
dezés egymilliószorosra felerősiti és a hangimpulzusokat elektronikusan számlálja, illetve jelzi.
Ily módon a kezelt rovaroknak nemcsak a mortalitását tudtuk értékelni, hanem a kártevők kezelés
hatására bekövetkező aktivitásának változását is.

A kezelést követő értékeléseket a teljes mortalitás eléréséig folytattuk. A sugárkezelés ha-
tékonyságát a kezeletlen kontrolihoz olyanképpen viszonyítottuk, hogy a kontrollminta hangimpul-
zus-számát 100%-nak vettük és az egyes kezeléseknél kapott impulzus-számokat ehhez viszonyí-
tottuk.

EREDMÉNYEK

Imágók. A Tribolium confusum 1, 2 és 3 kGy sugárdózissal kezelt vegyeskoru imágók kö-
zül a besugárzást követő napon a 3 kGy dózissal kezelt állatok 100%-ban elpusztultak. A 2 kGy-
nél kezelt rovaroknak csupán l,64%-ae míg az 1 kGy sugárdózissal kezeiteknek pedig 33,08%-a
maradt életben (1. ábra).

A kezelést követő 7. napon végzett értékelés alkalmával már a 2 kGy sugárdózissal ke-
zelt imágók mortalitása is elérte a 100%-ot és az 1 kGy-vel kezeiteknek is már csak 6,17%-a
jelzett élettevékenységet. A kezelést követő harmadik értékeléskor, 21 nap múlva az 1 kGy su-
gárdózissal kezelt imágók is mind elpusztultak.

Lárvák. A következő kísérlet alkalmával a gamma-sugárzás fejlett stádiumu lárvákra gya-
korolt hatását vizsgáltuk.

A 0,5; 1 és 1,5 kGy kezelések hatására a vegyes fejlett korú lárvák közül a besugárzást
követő 5 óra múlva a 0,5 kGy dózisu mintákban a lárvák aktivitása a kontroll 35,53%-ára, az
1 kGy dózisu mintákban pedig 15,27%-ára, az 1,5 kGy dózisu mintákban mindössze 0,77%-ára
csökkent.

A besugárzást követő 6. napon a kontrollhoz viszonyítva a 0,5 kGy dózisértéknél a lárvák-
nak már csak 4,30%-a, mig az 1 kGy dózisnál csupán 0,3%-a jelzett élettevékenységet. Az 1,5
kGraydózissal kezeli, lárvák 100%-ban elpusztultak.

A 0, 5 kGy dózisnál az értékelést a besugárzást követő 36. napon is elvégeztük és a kont-
rolihoz képest 0,22%-ra csökkent a kezelt rovarok aktivitása. Az 1 és 1,5 kGy dózisban kezelt
lárvák 100%-ban mortálisak voltak (2. ábra).

A fiatalkorú lárvák közül a 0,5 és 1,5 kGy sugárdózis kezelés hatására a besugárzást
követő napon a 0,5 kGy dózisnál az aktivitás a kontroll 21,46%-ára csökkent. Az 1 kGy dózisnál
ez az érték már csak 4,45% volt. A teljes mortalitást valamennyi dózisnál a kezelést követő 41.
napon mértük (3. ábra).

ÖSSZEFOGLALÁS

A kapott eredményekből megállapítható, hogy a Tribolium confusum lárváinak a gamma-su-
gárzással szemben tanúsított ellenállósága számottevően kisebb a kifejlett rovarokénál. A vizsgá-
lataink alapján egyértelműen bebizonyosodott, hogy a besugárzás technika a takarmányok rovarfer-
tőtlenitése területén is eredményesen alkalmazható. Gyakorlati alkalmazásának lehetőségei az ered-
mények birtokában megteremthetők. Vizsgálati adataink alapján az irodalmi előzményektől eltérően
az 1 kGy körüli dózisérték javasolható a gyakorlati kezelések céljára. Ezt az a körülmény indo-
kolja, hogy az alacsonyabb dózisoknál lassúbb a mortalitási folyamat és ez alatt a kártevők foly-
tatják táplálkozásukat, tehát károsításukat.

Vizsgálatainkat kis tömegű mintákon végeztük. Ezért a Jövőben szükségesnek tartjuk kísér-
leti munkánkat folytatni nagyobb rétegvastagságú terményminták besugárzásával.

61



IRODALOM

1. Brower t J. H. — Til ton, E. W. (1972): Insect dis infestation of shelled pecans, almonds and
walnuts by gamma radiation. J. Econ. Ent. 65 (1): 222—224.

2. Cogburn, R. R. — Gillenwater, H. G. (1972): Interaction of gamma radiation and fumigation
on confused Hour beetles. J. Econ. 65 (1): 245—248.

3. Brower, J. H. — Tilton, E. W. (1973): Comparative gamma radiation sensitivity of Tribolium
madens (charpentier) and T. casteneum (Herbst) J. Stored Prod. Res. 9: 93—100.

4 . Fésiis, I. — Molnár, J. (1975): Elektroakusztikai módszer a raktári kártevőt okozta fertőzés
kimutatására. Növényvédelem, 11(10): 452—46Í.

62



HOME POSSIBILITIES OF THE PRACTICAL USE OF IRRADIATION
TECHNIQUE FOR THE DISINFESTATION OF RAW AND PROCESSED

FODDERS

István Fésűs
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Mrs K. Kienitz
Plant Protection and Agricultural Chemistry Station, Budapest

SUMMARY

An attempt was made to select an effective irradiation dose that may prove suitable for
the d is infestation of raw and processed fodders infested with different insect pests.

In the experiments the vital effect of different irradiation doses (300, 500, 1000, 1500
and 2000 Gray) was examined at first on different barn pests, then on the Tribolium confusum
Duw. species as a model. In the case of Tribolium confusum Duw. different stages of develop-
ment — as mixed aged adults, mixed population of older (L3,L4) and young (Lj.Lg) larvae —
were involved in the experiments.

The effect of irradiation was assessed one day, one-, two-, and three weeks after the
treatment.

Assessments were made first visually by means of binocular stereomicroscope, later an
electroacustical instrument called insectophon was applied for it has made faster and safer the
assessment of the changes in the treated insects' activity and their mortality. Considering
biological effectivity on the basis of recent experiments irradiation doses as high as 1 kGy
proved to be sufficient for the disinfestation of raw and processed fodders infested with insect
pests.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИКИ ОБЛУЧЕНИЯ
ПРИ ДЕЗИНСЕКЦИИ КОРМОВ И ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ КОРМОВ

Иштван Фешюш
Министерство сельского хозяйства и пищевой промьшшенности, Центр защиты растений и агрохимии

др. Марта Глерия
Филаксия

Каройне Киниц, Михай Мелиш
Будапештская Станция защиты растений и агрохимии

Р Е З Ю М Е

Авторы исследовали выбор такого наиболее эффективного значения дозы облучения, которое может
быть пригодным для дезинсекции зараженных вредными насекомыми кормов и основных материалов
кормов.

В протяжении оптыта исследовали физиологическое влияние при облучении различными дозами
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(300, S00,1000,1500 и 2000 Gray) на складские вредители, затем на Tríbolium confusum Duv. в качестве
модели вредителя. В случае Tríbolium confusum Duv. исследования распространились на следующие формы
развития: сметанного возраста насекомых, смешанную возрастную ( Ц , L4) и молодую (Lj , Ц ) группу
личинок.

Воздействие облучения оценивали в первый день после обработки, затем через 1,2, 3, недели. В начале
оценки визуально произвели измерения с помощью стереобинокулярного микроскопа, затем перешли к
измерению с помощью электроакустического прибора под названием инсектофон, с помощью которого
надежнее и быстрее могли измерить изменение активности и мортализации обрабатьшаемых насекомых.

Среди исследуемых величин доз - имея в виду биологическое воздействие - величина облучения
около 500 Gray на основании проведенных нами до сих пор исследований определилась ка соответст-
вующая для дезинсекции кормов и основных кормовых материалов, зараженных вредными насекомыми.



Kísérletek ivóvíz sugársterilezésére

Dr. Deák Zsuzsaima - Dr. Kádár Mihály
Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest

A közműves vízellátás intenzív fejlesztése ellenére hazánkban közel ezer olyan kisebb te-
lepülés van, amelynek egészségügyi szempontból megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátását a
közép- és részben a hosszutávu fejlesztési tervek sem tudják teljes egészében biztosítani. Ezen
belül külön gondot jelent az érintett lakosság legveszélyeztetettebb rétegének, a csecsemőknek és
a 3 éven aluli kisgyermekek ellátása.Л megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátás átmeneti megol-
dásai közül világszerte legelterjedtebb a csomagolt — palackozott, tasakolt, konténerben tárolt —
viz előállítása. A csomagolt ivóvíz számos országban kereskedelmi cikk, háztartási alkalmazásán
kívül egyebek között felhasználható a sport, a hon- és a polgári védelem területén egyaránt.

Az ivóvíz kórokozót nem tartalmazhat és a szabvány (MSZ 2290Í-70) előírásainak megfe-
lelően az egyéb baktériumok száma vagy jelenléte is korlátozott* ugyanakkor az ivóvíz nem ste-
ril. A tárolás során azonban a vízminőség romlása következik vagy következhet be, mert a cse-
kély számban jelenlevő baktériumok közül elsősorban a szerényebb tápigényüek szaporodásnak in-
dulhatnak, mig mások csupán túlélnek. A csomagolóanyagból viszont egészségre ártalmas vagy a
viz élvezeti értékét rontó anyagok oldódhatnak ki. A csomagolt ivóvíz tárolás során bekövetkező
romlását leggyakrabban a vízben utószaporodásra képes, a környezetben széles körben előforduló,
de súlyos fertőzést, gennyes folyamatokat is előidézni képes Pseudomonas aeruginosa és a szeny-
nyeződésjelző, vegyes populációju psychrofil és mezofil baktériumok okozzák. Ha csomagoláskor
az ivóviz a követelményeket nem elégíti ki, ugy egyéb mikroorganizmusok is előfordulhatnak,
vagy dusulhatnak a tárolás során.

Következik ebből, hogy a tárolásra, későbbi felhasználásra szánt ivóvizet oly módon kell
fertőtleníteni, hogy az az ivóviz minőségi előírásoknak a letöltéstől a felhasználásig megfeleljen,
vagyis az utólagos vízminőség romlást is meg kell előzni.

A steril vagy közel steril állapot tartós fertőtlenítő hatást biztosító kémiai anyagokkal
(klór, klórdioxid, ezüst stb.), fizikai és egyéb behatásokkal (hő, UV, ózon, gamma-sugár, mik-
roszürők stb.) érhető el. A tartós hatást biztosító vízkezelő eljárások előnyös tulajdonságaik mel-
lett hátrányokkal is rendelkeznek. Ezek részletezése nélkül csak annyit jegyzünk meg, hogy egy
részük hatékonysága bizonytalan, mások a viz élvezeti értékét rontják, ismét mások hatására
egészségkárosító anyagok keletkezhetnek. így például szerves prekurzor anyagokból a klórozás
hatására karcinogén kloroform és egyéb trihalometán származékok ketetkezhetnek a vízben, me-
lyek koncentrációja éppen a tárolás során jelentősen nő.

Mindez indokolja, hogy a lakosság átmeneti vízellátásának megoldására irányuló OVH-Eü.M.
program keretében a hagyományos ivóviz fertőtlenitési eljárások mellett speciális fertőtlenítési
eljárásokat is vizsgálat tárgyává tegyünk. Ennek során merült fel az ivóviz gamma-sugár fertőt-
lenítésének kipróbálása, melynek lehetőségét kérésünk alapján a Phylaxia biztosította térítésmen-
tesen .

Az ivóviz sugárfertőtlenitésével kapcsolatos tájékozódó "jellegű kísérleteket nemcsak az élel-
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műszer és orvosi eszközök, anyagok fertőtlenítése és sterilizálása során elért eredmények, de a
szennyvíz és szennyvíziszap kezelés-fertó'tlenités külföldi (1, 2, 3, 4) és hazai (6) tapasztalatai
is bátorították.

Munkánk szempontjábóL kiemelendőnek tartjuk Transy (5) és Némedi (7) adatait, melyek a
különböző, ivóvízben is előforduló mikroorganizmusok sugárérzékenysége terén adnak hasznos
tájékoztatást.

Az ivóvíz tartósítás céljából történő sugársterilezésére vonatkozó adatokat az általunk el-
érhető irodalomban nem találtunk. Az eljárásnak pedig higiénés szempontból számos előnye lehet
egyéb ivóviz tartósítási módszerekkel szemben, mert a vegyszeradagolásból, a csomagolóanyag
és a környezet szennyezettségéből adódó problémák kiküszöbölődnek. A biztonságot fokozza, hogy
az ivóviz utószennyeződésére sincs lehetőség, mert a sugárkezelést az ivóviz már tökéletesen
zárt, végső csomagolásban kapja.

Gazsó és Igali (8) közleményéből is kitűnik, hogy a sugárdózis nagysága a kezelendő anyag
sajátosságától, a mikroorganizmusok számától és sugárérzékenységétől és a megkívánt biztonsági
tényezőktől függ. Némedi (7) eredményei szerint szennyvíziszapban a túlélés nagyobb, mint szenny-
vizekben. Mindezek alapján várható volt, hogy az ivóvizfertőtlenités esetén modellkísérletben meg-
kívánt (10) s)9,999%-os mikrobiológiai hatásfok viszonylag kisebb sugárdózissal is elérhető. Ter-
mészetesen a kezelendő viz mikroflóra-összetétele széles határok között változhat. Gazsó és
Igali (9) csapvizből kitenyésztett vegyes baktérium populáció legrezisztensebb egyedei esetén 45
krad maximális DJQ értéket (sejtszám egy nagyságrendű csökkenéséhez szükséges dózis) észlelt.
Hosszabb tárolás céljából csomagolt ivóviz esetén viszont a töltőviz csak ivóviz minőségű lehet,
vagyis baktérium tartalma igen csekély; igy a biztonsági tényezőt, a hatásfokot a fentebb említett-
nél várhatóan alacsonyabb értékben lehet megszabni.

A gamma-sugár fertőtlenítés hatékonyságának vizsgálatára az alábbi modellkísérleteket vé-
geztük.

VIZSGÁLATI ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

Autoklávozott fővárosi csapvizet besugárzás, előtt kilencféle indikátor és kórokozó baktérium-
mal, valamint fággal fertőztünk. Az egyes tesztbaktériumok sejtszámát az alább megadott viztér-
fogatban, párhuzamos kísérletekben ugy állítottuk be, hogy besugárzás után, egyszerű sterilitási
próba eredménye alapján, a 99,99 és a 99, 999%-os hatásfok, sőt egyes baktériumok esetén a
99,999999%-os hatásfok eléréséről is pozitív vagy negatív információt kapjunk.

psychrofil baktériumok 104, 106, 108/ml

mezofil baktériumok 104, 106, 108/ml

Escherichia coli

Salmonella panama

Streptococcus faecalis

Pseudomonas aeruginosa

Clostridium perfringens spóra

T1 DNS fág

MSZ RNS fág

Az ivóviz minták besugárzása 200, 400, 600, 800 és 3 000 Krad dózissal történt. Kontroll-
ként azonos, de sugárkezelésben nem részesült minták szerepeltek.

A besugárzott mintákhoz 9:1 arányban adott, tizszeresen koncentrált tápleves (HRT bouillon)
segítségével vizsgáltuk, hogy a vízminták tartalmaznak-e még életképes tesztbaktériumokat. Fágok
esetén a megfelelő gazdatörzs fiatal bouillon tenyészetével kíséreltük meg a fertőzőképes fágok
propagálását. A csiraképes Clostridium spórák jelenlétét és számát az MSZ 22901-70 előírásának
megfelelően vizsgáltuk. A hatásfok kiszámításánál a besugárzott és a sugárkezelésben nem része-
sült minták sejtszámát vettük tekintetbe.

Egy párhuzamos sorozatot csak a besugárzás után két héttel dolgoztunk fel és vizsgáltuk,
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hogy az alkalmazott sugárdózis a kísérletbe bevont mikroorganizmusok esetén okoz-e sublethalis
sérülést, illetve a sérült mikroorganizmusok feléledése bekövetkezik-e a kéthetes tárolás során.

A Clostridium spórák kivételével a vizsgált tesztmikroorganizmusok már a legkisebb su-
gárdózis (200 krad) hatására is minden vizsgált koncentrációban elpusztultak, tehát a hatásfok
meghaladta a 99,9999%-ot, só't a psychrofil és a mezofil kevert baktérium populáció esetén a
99, 999999%-ot is. A Clostridium perfringens spórákat a 400 krad 93%-os, a 600 krad 98,8%-os,
az 1000 krad pedig 99,99%-os hatásfokkal pusztította el.

A két héttel később feldolgozott mintákban — a Clostridium kivételével — túlélő mikroor-
ganizmusokat nem tudtunk kimutatni. A csiraképes Clostridium spórák száma a besugárzás után
közvetlenül feldolgozott mintákhoz viszonyítva kissé csökkent.

* A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE, KÖVETKEZTETÉSEK

Gamma-sugárral kezelt ivóvíz minták tájékoztató jellegű, de kedvező modellkísérlett ered-
ményei alapján arra következtethetünk, hogy a mikrobiológiai normákat kielégítő ivóvíz sugárste-
rilezése a legtöbb vizsgált tesztszervezet vonatkozásában — beleértve a vírusokhoz számos tulaj-
donságukban hasonló DNS és RNS fágokat is —, kellően hatékony. A higiénés szempontból még
számos kiegészítésre és részletesebb vizsgálatra szoruló kezdeti eredményeink alapján azonban
ugy tűnik, hogy a sugárkezelt és tárolt ivóvízben — kifogástalan töltőviz és megfelelő higiénés
körülmények esetén —, a mikroorganizmusok túlélése és utószaporodása szempontjából a 99,9%-os
fertőtlenítési hatásfok is jelentős biztonságot adhat. Ha az utószaporodás szempontjából kritikus-
nak tekintett Ps . aeruginosa 1/100 ml gyakorisággal fordulna elő a töltővizben (ez már kifogásolt),
ugy a 99,9%-os hatásfok esetén, 1 Literes csomagolási egységeket feltételezve, csak minden ezre-
dik egységben fordulhatna elő utószaporodás; a jelen kísérletben észlelt hatásfok esetén pedig még
minden százezredikben sem okozhat kifogásolt vízminőséget. Csaknem hasonlóan kedvező a hely-
zet az ugyancsak utószaporodásra képes psychrofil és mezofil baktériumok tekintetében is.

További kísérletek feladata lehet egyebek között a kísérletbe be nem vont, ivóvízben előfor-
duló, esetleg rezisztensebb mikroorganizmusok sugár érzékenye égének vizsgálata; a fertőtlenités-
-tartósitás szempontjából hatékony legkisebb sugárdózis megállapítása; a két hétnél hosszabb táro-
lás vizsgálata; a megfelelő csomagolóanyagok és egységek kiválasztása, valamint természetes ivó-
vízmintákkal végzett sorozatvizsgálatok.
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EXPERIMENTAL RADIO-STERILIZATION OF DRINKING WATER

Deák, Zs. , Kádár M.
National Institute for Public Health, Budapest

SUMMARY

For maintaining drinking water quality during storage, sterilizing effect of gamma-radiation
was examined in modell experiments. Autoclaved tap water seeded with different cell densities of
nine test-microorganizmus (E.coli, S.panama, Str.faecalis, Ps. aeruginosa, Cl.perfringens,
psychrophil and mesophil bacteria, Tj and MSZ bacteriophages) was irradiated with 200, 400, 600,
800 and 1000 kilorads. With the exception of Cl.perfringens spores all the microorganizms be-
came inviable at as low as 200 kilorads: overall efficiency of irradiation was more than 99,9999
per cent and in the case of psychrophil and mesophil bacteria as high as 99,999999 per cent.
However the spores were destroyed only with 99,99 per cent efficiency even at 1000 kilorads. Af-
ter an interval of two weeks storage no aftergrowth of bacteria was detected. Should the water
to be bottled for storage meet the requirements of drinking water smaller dose than 200 kilorads
may be sufficient to assure appropriate standards. Confirmation of the preliminary results and
acquisition of Further relevant details to the present information necessitate the extension of
research.

ИСПЫТАНИЯ ЛУЧЕВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОТЬЕВОЙ ВОДЫ

Ж. Деак
Общегосударственный институт здравоохранения, Будапешт

РЕЗЮМЕ

С целью долгого хранения питьевой воды, фнтимикробное действие 200, 400, 600, 800 и 1000 кило-
радов дозах — излу — чения было изучено на девяти тест-микроорганизмов смешанных при разной плот-
ности с автоклавированной водопроводной водой. За исключением спор клостридий все микроорганизмы
погибли при дозе 200 кило радов; эффективность излучения превышала 99,999 процентов, в случае водных
сапрофитных бактерий даже 99,999999 процентов. Эффективность разрушения спор при дозе 1000 кило-
радов достигла только 99,99 процентов. В течение двух недель хранения регуститация и размножение мик-
роорганизмов в излученных пробах не отмечалось. При предположении заполнения воды отвечающей мик-
робиологическим нормам питьевой воды дозой меньше 200 килорадов можно обеспечивать пригодное
микробиологическое качество долго храненной воды. Для подтверждения результатов и в интересах под-
робного ознакомления считается необходимым продолжение и расширение исследований.
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Fertőtlenítési módszerek és lehetőségek
a hígtrágya hasznosítása érdekében

Dr. Tamási Géza
Állatorvostudományi Egyetem, Budapest

Az OVHSZ 171-74 Ágazati Szabvány bemutatja a hígtrágyával öntözhető növénykultúrákat
és felsorolja azokat a növényeket

1. amelyeket egész évben egészségügyi vagy állategészségügyi korlátozás nélkiil;
2. amelyeket csak bizonyos időszakokban (vagy az előirt türelmi időkkel);
3. amelyeket egyáltalán nem lehet öntözni.

Ezen kivül a nevezett szabvány intézkedik a hígtrágyával öntözött növények felhasználási
feltételeiről is.

Mindezek a jogos és alapvető érdekeket szolgáló előírások azonban végül is leszűkítik a
hígtrágya hasznosításának lehetőségeit. Ugyanakkor megállapítható, hogy a hígtrágyával kapcsolat-
ban hazánkban napvilágra került valamennyi publikáció már a címben is igyekszik megjelölni a
hígtrágya sorsát és a hígtrágya kezelésének alapvető koncepcióját. Ennek az alapvető koncepciónak
értelmében az a cél, hogy a hígtrágya mielőbb a legkisebb hatóanyagveszteséggel visszakerüljön
a talajba.

Számos körzetben azonban olyan a vetésszerkezet, hogy egyrészt eleve nem öntözhető a nö-
vényzet a hígtrágyával, illetve az évnek egy rövid szakaszában nyílik lehetőség az öntözésre és
akkor a túlterhelés miatt már nem hasznosítható, csupán elhelyező területről lehet beszélni.
Ezen a területen mindenképpen változtatni szükséges.

A változtatás egyik módozatára teszünk most javaslatot. Javaslatainkat egy kodifikációs
munka vita-alapjának szánjuk.

A hatályos szabványt nem megváltoztatni kívánjuk javaslatunkkal, hanem kiegészíteni. Ki-
egészítő javaslatainkban a legfontosabbnak annak definiálását tartjuk, hogy milyen eljárások, mód-
szerek vezetnek a hígtrágya fertőtlenítéséhez. A definiálási munkában egyrészt az utóbbi években
felgyülemlett tapasztalatokból indultunk ki, másrészt meglevő lehetőségeinkből. Ilyen lehetőségek
alatt azt értjük, hogy vannak hazánkban már olyan hígtrágya fertőtlenítési módszerek, melyek
hasznát jobban látnánk, ha ezekkel az illetékes irányelvek foglalkoznának.

Javaslatainkat a következő pontokban foglaltuk össze:

1. A HÍGTRÁGYA FERTŐTLENÍTÉSE HOSSZÚ TÁROLÁSI IDŐVEL

Ismeretes, hogy a hígtrágyában a különböző kórokozók rövidebb-hosszabb ideig megőrzik
életképességüket, fertőzőképességüket.

Ha kiválasztunk egy jelentős túlélési idővel rendelkező baktériumot (Salmonella), egy ví-
rust (száj- és körömfájás vírusa) és egy parazita- petét (orsófáreg), akkor kitűnik, hogy ezek fél—

69



évnél tovább nem őrzik meg kórokozó képességüket hígtrágyában. Sőt magasabb hőmérsékletű
(]0— Í8 °C) és lúgos vegyhatásu (pH 8,0—9,0) hígtrágyában túlélési idejük mindössze 2—4 hónapra
tehető.

Ezek alapján kijelenthető, hogy ha biztosítják a hígtrágya 6 hónapos tárolását (természete-
sen közben nincs lehetőség friss befolyásra), akkor a hígtrágyában elpusztulnak a különböző kór-
okozók, tehát a hígtrágya mikrobiológiai szempontból aggálytalan anyaggá válik. A tárolási idő
alatt a hígtrágya időnkénti keverése tovább csökkenti a kórokozók túlélési idejét.

2. A KOMBINÁLT KEZELÉS, ILLETVE A FOLYÉKONY KOMPOSZTÁLÁS
ELFOLYÓINAK MESZEZÉSE

Néhány állattartó telepen kialakították a hígtrágya mechanikai-kémiai-biológiai, illetve a
folyékony komposztálási kezelését. A kezelés elfolyójában már igen alacsony a különböző kóroko-
zók száma, de aggálytalannak ez a termék mikrobiológiai szempontból mégsem nevezhető. Ha
azonban az elfolyót kiegészítik mésszel (mészhidráttal), akkor viszonylag nem nagy és a gyakor-
latban mozgatható mennyiségű anyaggal az elfolyó pH-ját 11-12-es értékre lehet beállítani — 3 óra
időtartamra. A tisztító eljárás káros hatásának összegeződése ezzel a módszerrel mikrobiológiai
szempontból ártalmatlan termékhez vezet.

3. NAGY ENERGIÁJÚ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK ALÁ VETETT HÍGTRÁGYA

Szaporodnak világszerte és hazánkban is ez adatok, melyek mind arra utalnak, hogy bizonyos
sugárdózis közlésével a hígtrágya fertőtleníthető.

A gyakorlat szempontjából nagy jelentőségű az a tény, hogy 0,4 Mrad sugárdózissal biz-
tosan elpusztíthatok a hígtrágyában a különféle étel- és takarmánymérgezésben szerepet játszó
mikroorganizmusok — a clostridiumok kivételével.

Szükséges azonban két olyan kivételre felhívni a figyelmet, melyek korlátozhatják a sugár-
ágyuk vagy elektrongyorsitók gyakorlati jelentőségét.

Az egyik kivételt a gümőbacillusok adják. A gümőbacillusok sugárrezisztenciája jelentősnek
nevezhető, mert 0,4 Mrad sugárdózis alkalmazása után még életképes kórokozó és szaprofita
mycobacteriumokat találtunk a hígtrágyában; 0,8 Mrad sugárdőzist tartjuk elegendőnek a tuber-
culocid hatás kifejlődéséhez. Ezért gyakorlati szempontból gümőkór-mentes állattartó telep híg-
trágyájának fertőtlenítése valósitható meg sugárzó energiával.

A másik kivételt az időnként nagy gazdasági kárt okozó vírusos állatbetegségek kórokozói
jelentik. Ugy tűnik, hogy megoldható egy sugárforrás teljesítményének időnkénti növelése, hogy
virucíd hatású legyen, de folyamatosan virucid hatásfokkal gazdaságtalan lenne az üzemeltetése.
Erre azonban nincs is szükség.

Ezzel a két kivétellel tehát a sugárfertőtlenités jó hatásfokkal dolgozhat és a sugárzással
— normál esetben — olyan hígtrágya biztositható,, mely mikrobás szennyezettsége miatt nem in-
dokol egészségügyi vagy állategészségügyi korlátozó intézkedést.

4. A HÍGTRÁGYÁBÓL SZILÁRD KOMPOSZT KÉSZÍTÉS

Mint közismert, a hígtrágyában a nagy nedvességtartalom miatt — aerob viszonyok között
sem — indul meg a biotermikus reakció. A biotermikus reakció azonban olyan előnyös változásokat
idéz elő, amely miatt érdemes biztosítani a reakció kialakulásának fettételeit. A 2. pontban emii-
tett folyékony komposztálási eljáráson kívül elterjedtek a szilárd komposztálási eljárások is, bár
ez utóbbiak még nem nagy körben használatosak.

Kiderült, hogy ha a hígtrágyából adalékanyag segítségével keveréket készítenek és mint
legfontosabb feltételeket az optimális nedvességtartalmat, a szén és nitrogén, valamint a szén és
foszfor arányt biztosítják — az aerob körülményekkel együtt —, akkor a keverék hőmérséklete
néhány nap alatt meghaladja az 50 °C-t és az érés 21 napjára ily' módon elpusztulnak a hígtrá-
gyában levő kórokozók.
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5. A HÍGTRÁGYA FERTŐTLENÍTÉSE KÉMIAI MÓDSZEREKKEL

A kezeletlen hígtrágyának olyan nagy a fertőtlenítő szer szükséglete, hogy azt gyakorlati
viszonyok között kielégíteni nem lehet.

Ha azonban kihasználjuk azt a jelenséget, mely szerint a fertőtlenítő szerek döntő többsége
egy adott pH tartományon belül rendelkezik a legnagyobb hatással, akkor ily módon kevesebb fer-
tőtlenítő szerrel kielégítő fertőtlenítő hatás produkálható.

Erre példaként mutatható be a formaldehid és a nátrium hypoklorit-lug. A formaldehid al-
kalmazása előtt lugositani szükséges a hígtrágyát (pH 9,5— ]0,5) és akkor a formaldehid eredeti-
leg szükséges mennyiségének húszad-ötvened része is elegendő. A formaldehid használatakor fi-
gyelembe kell venni a hőmérsékletet, mert 3 5 °C alatt használatától jelentős eredmény nem vár-
ható.

A nátrium hipoklorit-lug használata előtt alacsony hőmérsékleten (4—6 °C) a lúgos vegyha-
tás, magasabb hőmérsékleten (15—20 °C) a semleges vagy enyhén savanyu vegyhatás az ajánlott.

ÖSSZEFOGLALÁS

A hígtrágya fertőtlenítése hosszú tárolási idővel; a kombinált kezelés, illetve a folyékony
komposztálás elfolyóinak meszezése; nagy energiájú ionizáló sugárzások alá vetett hígtrágya; a
hígtrágyából szilárd komposzt készítés; a hígtrágya fertőtlenítése kémiai módszerekkel témakör-
ben végzett kísérleteink összefoglalójaként elmondható, hogy a felsorolt módszerek alkalmazása
fertőtleníti a hígtrágyát, ezért indokolatlan az ilyen kezelésen átesett hígtrágyával szemben egész-
ségügyi vagy állategészségügyi korlátozásokat fenntartani — mikrobiológiai szempontból.

Ami a türelmi időket illeti, a nevezett kezelési eljárásoknak alávetett hígtrágya öntözése
után a 21 napos várakozási időt indokoltnak tartjuk, azonban tisztán agronomiai okokból, ui. a
gazdaságosan alkalmazható hígtrágya mennyiség öntözése után ennyi idő szükséges általában a ta-
laj kiszikkadásához.
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METHODE AND POSSIBILITIES OF LIQUID MANURE DISINFECTION
WITH SPECIAL REGARD TO AGRICULTURAL UTILIZATION

Dr. G. Tamási
University of Veterinary Sciences, Budapest

SUMMARY

The agricultural utilization of liquid manure should be controlled by appropriate Instruc-
tions and Recommendations. First and foremost it should be precisely defined in which condition
the liquid manure can be regarded as disinfected. The following definitions are proposed under
the given conditions of liquid manure production and handling:

Í . LIQUID MANURE DISINFECTED BY LONG-TERM STORAGE

Most manure-borne pathogenic agents die on storage for six months.

2. LIME-DISINFECTED EFFLUENT FROM COMBINED HANDLING
OR LIQUID COMPOSTING

Lime treatment (for 3 hours, at pH 11,0—12,0) of the effluents originating from combined
mechanical, chemical and biological handling, or from liquid composting, kills all manure-borne
pathogenic agents.

3. LIQUID MANURE DISINFECTED BY HIGH-ENERGY IONIZING RADIATION

All manure-borne microorganisms responsible for various food and/or feed poisonings
(except Clostridia) are killed on exposure of the liquid manure to 0,4 Mrad ionizing radiation.

4. LIQUID MANURE DISINFECTED DURING SOLID COMPOSTING

Under aerobic conditions, and at appropriate proportions of carbon, nitrogen and phosphorus,
the temperature of the liquid manure and straw compost rises above 50 °C, i .e. to a tempera-
ture sufficient to kill all manure-borne pathogenic mi.kcroorganisms during a 21-day composting
period.

5. CHEMCALLY DISINFECTED LIQUID MANURE

Chemical disinfectants develop full action at given optimal temperatures and pH-s. In
liquid manure, formaldehyde showed maximal bactericidic effeciency at pH 9,5 at 20 °C, while
sodium hypochlorite in the pH ranges of 6,0—7,0 and 8,0—10,0, depending on the level of envi-
ronmental temperature (20 and 4 °C, respectively).
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МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ЖИДКОГО НАВОЗА С ЦЕЛЬЮ ЕГО УТИЛИЗАЦИИ

др. Тамаши Геза
кандидат вет. наук

Была бы облегчена утилизация жидкого навоза, если бы формировала в нормативах дефиниция о его
обеззараживании. Необходимо отметить, что в Венгрии нет дефиниций в нормативах, что собой представ-
ляет обеззараженный хидкий навоз.

Согласно имеющимся возможностям, мы предлагаем следующие дефиниции:

1. Обеззараживание жидкого навоза при помощи продолжительного хранения

В жидком навозе большинство возбудителей заболеваний погибает в течение 6 месяцев.

2. Комбинированная очистка и прочистка (осветление) жидкого навоза с помощью извести.
Дополнительное осветление жидкого навоза известью после механической-химической-биологической
очистки и жидкого компостирования приводит к гибели патогенных микроорганизмов (pH среды
11-12, при экспозиции 3-х часов).

3. Обеззараживание жидкого навоза с помощью ионизирующего излучения.

Доза излучения 0,4 Мрад (кобальт—60) уничтожает нажодящихся в жидком навозе бактерий, вызы-
вающих пищевые и кормовые отравления (за исключением клостридий).

4. Твердое компостирование жидкого навоза

Аэробные условия, соответствующее соотношение так углерода и азота, как углерода и фосфора обе-
спечивает высокую температуру (выше 50°С) в смеси жидкого навоза и соломы, оказывая губительное
действие в течение 21 дня.

5. Химические методы дезинфекции жидкого навоза.

Щелочная среда (pH 9,5) значительно увеличивает дезинфицирующую силу формальдегида. Гипохлорит
обладает наибольшей активностью при 4-х и 20-и С, или pH среды равняется 8-10 и 6-7 соответственно.
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A szennyiszap sugárkezelése
parazitológiai hatásfokának kísérletes vizsgálata

Dr. Bánki György
KÖJÁL, Budapest

Dr. Varga Gyula di Gleria Márta
KÖJÁL, Budapest Phylaxia, Budapest

A parazita alakok sugárérzékenységére vonatkozóan a mai napig sem alakult ki egységes
álláspont. Ennek oka részint az ezt befolyásoló tényezők nagy száma, részint az egzakt és egy-
séges vizsgáló módszerek alkalmazásának nehézségei, sőt extrém fokú sugár rezisztenciája. így
a coccidium oocysták 2000 krad felett is megtartják életképességüket (Enigk és mtsai, 1975), s az
amoebák rezisztenciája is igen nagy, többszáz krad dimenzióban mozog (Simon és mtsai, 1975 —
Van den Bergh és mtsai, 1975).

Magunk két olyan parazita típust vizsgáltunk, amelyek járványtanilag jelentősek, s amelyek
terjedésében a szennyvíz fontos szerepet játszik. Az Entamoeba histolytica cystáit, s az Ascaris
lumbricoides petéit is szedimentáciős tendenciájuk miatt koncentráltan találhatjuk meg a szenny-
víziszapban.

Ezekből a meggondolásokból kiindulva a Fővárosi KÖJÁL Sugáregészségügyi és Település-
egészségügyi Osztályainak a Fővárosi Csatornázási Müvek Délpesti Szennyvíztisztító telepén vég-
zett mikrobiológiai vizsgálataihoz csatlakozva, a kirothasztott iszapból vett átlagmintákon parazi-
tológiai modellkísérletet végeztünk.

A 10—10 ml-es iszapmintákban a helyszínen 3 ismétlésben a következő parazita alakokat
szuszpendáltuk.

1. Entamoeba histolytica cysta kb. 100 cysta/ml
Az Entamoeba cysták egy jól passzálható, trópusi eredetű
törzsből származtak.

2. Ascaris suum 1 sejt stádiumu embrionálatlan petéi kb. 5000 pete/ml

A fenti modell szuszpenziók a Phylaxia 6 0Co sugárforrása révén a 3 paralellben 0; 200
krad, ill. 400 krad sugárkezelésben részesültek.

Az Entamoeba histolytica cystákat tartalmazó iszapmintákból a törzset módosított Boeck-
-Drbohlav táptalajon kíséreltük meg visszatenyészteni. A módosítás a táptalaj folyékony fázisára
vonatkozott. Az eredeti helyett inaktivált humansavőval komplettált "199"-es tápoldatot alkalmaz-
tunk folyékony fázisként.

Az iszapmintákat, 111. cystákat leoltás előtt — a toxicitás kiküszöbölésére - 2 ízben
PBS-el, 1 Ízben Parker oldattal mostuk, centrlfugálásos ülepitéssel.

A mintánként 3-3 párhuzamos leoltás teljesen egyértelműen a 200, ill. 400 krad dózisu
sugárkezelés hatékonyságát igazolta. A kezelt minták egyikéből sem lehetett az amoeba törzset
vissza tenyészteni.

Ugyanakkor az iszapkon troli amoebára negativ volt, a kezeletlen cystaszuszpenzlónak vi-
szont mindhárom párhuzamosából továbbra Is jól passzálható törzset kaptunk vissza.

Ez az eredmény azért is érdekes, mert az irodalomból ismert közlések szabadonélő
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amobeákra vonatkoznak, s Entamoeba histolyticára, az egyetlen valóban humanpathogen ámoeba
radioszenzitivitására vonatkozóan, nincs értékelhető adat.

Az Ascaris suum petékkel végzett kísérlet menetét az 1. ábra szemlélteti.

Ascaris s. petékkel végzett kísérlet vázlata

irrad.

+28 °C 11 dósis: 2000 pete
4000 ••

8000 "

irrad.

1. ábra

A sertésvágőhidon beszerzett érett Ascaris nőstények uterusából kipreparált, mosott peték
egyik részét a modell szuszpenziók elkészítéséig, illetve a besugárzásig kiitoszekrény hőmérsék-
leten tartottuk. Ezek ilyen módon 1 blastomer stádiumban kerültek besugárzásra.

A másik pete szuszpenziót megfelelő oxigenizálási viszonyok mellett, nedves kamrában
28 °C-on keltettük. A modell iszapminták elkészítésekor, ill. besugárzáskor ezek zömmel L2

stádiumban voltak. Összesen mintegy 10%-ban tartalmazott ez a pete-stock a besugárzás időpont-
jában biastula, gastrula, ill. Lj stádiuma petéket.

A nem embrión ált petéket a besugárzás után keltettük, s az irrad iációnak az embrionálási
folyamatra gyakorolt hatását vizsgáltuk.

A lárváit peték besugárzása után egér fertőzési kísérletben vizsgáltuk a lárvák infectiv,
ill. migrációs képességét.

Meg kell jegyeznünk, hogy a több szerző által alkalmazott értékelési módszert, amelyben
a peték — besugárzás utáni — degenerációs arányát vizsgálják, mi nem találtuk alkalmasnak a
petekárosodás mértékének kifejezésére, mivel a kontroll peték jelentős része (10—30%-a) is de-
generativ jelenségeket mutat.

Az 1 blastomer stádiumban 200, ill. 400 krad gamma-sugárzással kezelt, valamint a ke-
zeletlen, kontroll peték fejlődési grafikonját szemlélteti a 2. ábra.
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Ascaris s. peték emberionális fejlődésének lefolyása, a megoszlás modusával
és a szélsőértékekkel jellemezve
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Az egyes időpontokhoz tartozó értékeket 2-2 paralellben, 100-100 pete fejlődési megosz-
lása alapján vettük fel.

A kezeletlen peték fejlődése töretlen, s zömük a 32. napon eléri a 2. lárvastádiumot. Ez
az embrionális fejlődés végző stádiuma, a fertőző alak. Ugyanakkor a primeren degenerálódó pe-
téket leszámítva valamennyi pete fejlődésnek indult, s a 16. napon már valamennyiben lárva látható

A 400, ill. 200 krad dózisu sugárzással kezelt peték zöme is lassúbb ütemű fejlődésnek
indul, de fejlődésük a 16—32 blastomer, ill. szedercsira állapotában megtörik. A 200 krad-dal
kezelt csoport 1%-a elérte — nagy késéssel — a 24. napon az Lj stádiumot, ugyanebben az idő-
pontban a 400 krad csoport petéi legfeljebb morula stádiumban voltak. Jelentős különbség a kont-
roll csoporthoz képest, hogy a kezelt peték között a megfigyelés időtartama alatt végig láthatóak
voltak az embrionális fejlődés egészen korai: 1 - 2 - 4 - 8 blastomer stádiumai is.

A továbbiakban valamennyi kezelt petén degenerativ jelenségek mutatkoztak.
Az 1. táblázat a lárvastádiumban besugárzott Ascaris petékkel végzett fertőzési kísérlet

eredményeit foglalja össze.
A gamma-sugárzással kezelt, ill. a kezeletlen peték minden csoportjával, petemosás után

2000 - 4000 - 8000 petedózissal gyomorszondán át, egereket fertőztünk. Az infectiv, L2 stádiumu

1. táblázat

Besugárzással kezelt Ascaris s. petékkel végzett egérfertó'zési kísérlet

Irrad.

200
krad

400
krad

Kontroll

Pete dózis

2000

4000

8000

2000

4000

8000

2000

4000

8000

Állatszám

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Lárvaszám x

máj

0

0

0

0

0

0

0

6

25

tüdő

0

0

3

0

0

0

5

30

110

Vérzéses góc

máj

0

0

2 - 3

0

0

0

kis gócu

számos folt

nagyszámú
folt

tüdő

0

1 - 2

2 - 4

0

0

0

számos góc

diffúz

haemorrh.
pneumonia

lárvák a vékonybélben elhagyják a petetokot, s a v . portae-n keresztül a májba, ill. a v. cava
rendszeren át a tüdőbe vándorolnak. Az ezekben a szervekben látható micro-ascariasis gócok,
ill. ezekből izolálható lárvaszám alapján megítélhető a lárvák infectiv képessége.

Az állatok boncolása a fertőzés utáni 7—9. napon történt.
A 400 krad sugárkezelés a migrációs képességet teljesen destruálta. A 200 krad kezelés

is gyakorlatilag teljes hatásúnak fogható fel, hiszen csak az extrém nagy — 8000-es — dózissal
fertőzött állatok tüdejéből volt izolálható néhány lárva. Ez a peteadag a kontroll csoportban nagy-
számú lárva izolálhatóságát jelentette, s az állatok teljesen moribund állapotban voltak, mindkét
tüdő egészére kiterjedő haemorrhagiás pneumoniával.

Wizigmann és Würsching (1975) is elegendőnek találták a 200—300 krad sugárdózist, az
izolált peték inaktiválására. Sivinski (1975) iszapkezelés során 80 krad dózissal 3 log redukciót
ért el, de ezt a nagyobb érzékenységet magasabb hőmérsékleten észlelte.
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Villella, Sihabalova, Casarosa és mások (1964) vizsgálataiból ismert, hogy az Ascaris
peték, de más Nematoda peték is, nem szegmentált állapotban kevésbé érzékenyek ionizáló sugár-
zásra. A fejlettebb morula, gastrula, bastula alakokat jelzik legérzékenyebbnek.

Vizsgálataink alapján azt mondhatjuk, hogy a nem segmentált petéket érő ionizáló sugárzás
okozta biológiai károsodás is zömmel morula — gastrula — blastula stádiumokban állitja le a fej-
lődést. A fejlődési alakok eltérő radioszenzitivitására, hasonló vizsgálatok végzésekor tekintettel
kell lenni. Ez is egyik oka az irodalomban található ellentmondásoknak.

A kísérleti adatokat összefoglalva:
1. A 200 krad sugáradag az Entamoeba histolytica cystákat teljesen inaktiválta.
2. A differenciálatlan ascarid petékre alkalmazott 400 krad dózis teljes fejlődésgátlást okozott,

a 200 krad dózis pedig 2 log csökkenést az embryonalis fejlődésben.
3. Az ascarid lárvák 400 kraddal történő kezelése az invazivitást teljesen destruálja, a 200 krad-

dal történt kezelés pedig 3 loggal csökkentette az infectiv lárvák számát.

ÖSSZEFOGLALÁS

A modellkísérletekben, a délpesti szennyvíztisztító telep kirothasztott iszapmedencéjéből
vett átlagmintákban Ascaris lumbricoides var. suum, ]-sejt stádiumu, ill. előkeHetessel lárváit
petéiből, valamint az Entamoeba histolytica egy pathogen törzsének cystáibót készített suspensió
került besugárzásra.

Az alkalmazott sugárdózis: 0 (Kontroll), 200, ill. 400 krad volt. Az Entamoeba histolytica
esetében, 3 párhuzamos visszatenyésztés egyöntetű eredménye alapján mind a 200, mind a 400
krad lethalisnak bizonyult.

Az 1-sejt stádiumu petéken a hatást keltetéses módszerrel vizsgálva az embryonalis fej-
lődési görbe elhúzódása, majd megtörése volt észlelhető. A lárvastádiumot a 200 krad-dal kezelt
mintákban a peték 1%-a érte el, a 400 krad-dal kezelt csoportban viszont a fejlődés a differen-
ciálódás alsóbb fokán leállt, majd mindkét csoportban degenerativ jelenségek léptek fel.

A sugárkezelésnek a lárváit petékre kifejtett hatását állatkísérletekben lehetett lemérni.
A 400 krad sugárdózis 100%-ban megszünteti az invazivitást. A 200 krad-dal végzett kezelés hatása
ugyan nem teljes, de a vitalitását megtartott lárvák száma és pathogen hatása — a kontrolloké-
hoz képest — elhanyagolható.

A kísérleti adatok alapján a 200 krad — sugáradag gyakorlatitag alkalmasnak bizonyult
a vizsgált parazita alakok pathogenitásának eliminálására.
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EXPERIMENTS ON THE PARASITOLOGICAL EFFICIENCY OF THE
RADIATION TREATMENT OF SEWAGE SLUDGE

Dr. György Bánki, Dr. Gyula Varga

Departments of DDD and Radiation Hyeiene, Public Health station, Budapest

Marta di Gléria

Department of Radiation and Environment Protection, Phylaxia

SUMMARY

In model experiments suspensions made of average samples taken from the decomposed
sludge of the south-Pest sewage treatment plant and seeded with one cell stage eggs and larvae
of Ascaris lumbricoides var. suum and cysts of a pathogenic strain of Entamoeba hystolitica have
been investigated.

The irradiation doses applied were 0 (as control), 200 and 400 krad. As regards Entamoeb;
hystolitica, both 200 and 400 krad proved to be lethal, as it was shown by the uniform results
of three parallel cultivation. The effect on the one cell stage eggs was determined with the incu-
bation method. It was found, that the embryonal development curve is protracted and soon deflec-
ted. In the samples that were treated with 200 krad one percent of eggs reached the larval stage
but in those treated with 400 krad the development ceased at lower stage of differentiation fol-
lowed soon in both group by degenerative phenomena.

The radiation effect on the eggs could be measured in animal tests. The invasiveness is
supressed by 400 krad irradiation dose by 100 percent. Though the treatment with 200 krad dose
not evolve full effect, yet the number and pathogeneity of larvae still alive is neglible as com-
pared to the control.

On the basis of experimental data, an irradiation dose as high as 200 krad in fact proved
to be suitable for eliminating the pathogeneity of the parasite forms under investigation.

ОПЫТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ЛУЧЕВОЙ
ОБРАБОТКИ ИЛА СТОЧНЫХ ВОД

др. Дьердь Банк, др. Дьюла Варга, др. Мартади ди Глериа

Р Е З Ю М Е

Врамках модельного исследования подверглась облучению суспенсия, приготовленная из цисты па-
тогенного штамма Ascarislumbricoides var. suum и Entamoeba histolytica4-ex клеточной стадии обычных об-
разцов, взятых из выгневшей ванны ила станции очистки сточных вод в южной части Будапешта.

Примененная доза облучения: О (Контроль), 200 и 400 Krad В случае Entamoeba histolytica НА основа-
нии односмысленного результата 3 параллельного обратного разведения, доза как в 200 Kiad, так и в
400Kiad оказалась смертельной.

Исследуя влияние на личенках одноклеточной стадии способом вывода было замечено, что кривая
эмбрионального развития вытягивается, а затем прерывается. В образцах, обработанных дозой 200 Kiad
стадию личинки достиг 1 % яичек, а в группе, обработанной дозой в 400 Krad развитие остановилось на
нижней границе, затем в обоих группах имели место явления дегенерации.

Влияние лучевой обработки на яички можно было измерить в опытах животных. Облучение дозой в
400 Kiad на 100 % прекращает инвазивитацию. Обработка, произведенная дозой в 200 Kiad не полная, но
число личинок, сохранивших жизненность и влияние патогена - по сравнению с контролем - можно не при-
нять во внимание.

На основании данных исследований определили, что 200 Kiad является практически пригодной дозой
для устранения патогенизации исследуемых паразитических организмов.
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A gamma-sugárzás
baktériumszám csökkentő hatása

szennyvíziszapokban

Dr. Varga Gyula

Dr. Némedi László

Dr. Bánki György
Fővárosi KÖJÁL településegészségügyi osztály és sugáregészségügyi osztály, Budapest

A Fővárosi KÖJÁL a szennyvizek sugárfertotlenitésének bakteriológiai hatékonyságát 1974
óta vizsgálja, együttműködve az Országos Atomenergia Bizottsággal és a Phylaxia Oltóanyag és
Tápszer terme lő Vállalattal. Vizsgálataink első tapasztalatait Simon és munkatársai (9) már 1975-
ben közölték. Jelen közleményünkben a kérdés mikrobiológiai vonatkozásait vizsgáljuk.

Az ionizáló sugárzással való sterilezés gyakorlata időben megelőzte a kommunális szenny-
vizekkel, szennyvíziszapokkal, mezőgazdasági és ipari hulladékokkal (pl. hig trágya) kapcsolatos
sugárfertó'tlenitési kutatásokat. A 60-as években tisztázták a fontosabb mikroorganizmus típusok
sugárérzékenységét és a sugarsterilezést a kis helyigényű orvosi eszközök, gyógyászati segéd-
anyagok kezelésére üzemszerűen is bevezették. Transy és munkatársai közleményében jő áttekin-
tést kapunk a sugársterilezés elméleti és gyakorlati vonatkozásairól (12).

A 70-es évek elejétől kezdve, az atomenergia békés felhasználásának elterjedése következ-
tében hozzáférhetőbbé váltak a sugárforrások. Számos szerző, közöttük Etzel és munkatársai (2),
Ballantine és munkatársai (1), Obrist (8), Kugel (5), Süss és munkatársai (10), Murrphy (6) ku-
tatásai alapján lehetővé vált az ionizáló sugárzás alkalmazása a szennyvizek és a szennyvíziszapok
kezelésénél is. Mindazonáltal a szennyvizek sugárkezelése mind a mai napig nem terjedt el olyan
széles körben, mint a sugársterilizálás az orvosi eszközök kezelésénél. A költségtényezők mellett
ennek elméleti és gyakorlati okai vannak. 5 éves vizsgálati eredményeink alapján ehhez a kérdés-
hez kívánunk adatokat szolgáltatni.

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK

1974 és 1977 között összesen 95 szennyvíz, illetve szennyvíztelep kezeletlen és kezelt
mintáiból végeztünk részletes bakteriológiai vizsgálatot. A minták városi kommunális biológiai
tisztító telep különböző technológiai fázisaiból származtak; 50 nyers szennyvíz, 6 aktivált iszap,
15 aerob (nyers) iszap és 24 anaerob (kirothasztott) iszap. A mintákat hütőtáskában szállítottuk
a besugárzóba, majd onnan a laboratóriumba. A mintavétel és a feldolgozás között 6 óra telt el.

A bakteriológiai vizsgálatok során valamennyi mintában meghatároztuk a pszichrofil bakté-
riumszámot (zselaüna 20 °C-on 4 napos inkubáció), a mezofil baktériumszámot (agár 37 °C-on
2 napos inkubáció), a Clostridium-számot (Wilson-Blairtáptalaj, 46 °C-on 1 napos inkubáció), a
col if or m- és fekál coliform-számot (Endo- táptalaj, membránfilteres eljárás, illetve az iszapok
esetében csőhigitásos eljárás, 37 és 44 °C-on 2 napos inkubáció), a fekál streptococcusok számát
(Slanetz-féle M-Enterococcus táptalaj, 37 °C-on 2 пароз inkubáció), a Pseudomonas aeruginosa-
számot (szelenites dusitó csőhigitásos módszer, 37 °C-on 2 napos inkubáció és megerősítő re-
akciók), az enterális fágerősséget (3), a Ziehl—Neelsen pozitiv saválló pálcák számát (dekontami-
nálás Szabó (11) szerint, Löwensteintáptalajon 3 hetes inkubáció), a Salmonella csoportba tartozó
baktériumok jelenlétét 100 ml mintában, szelén it- és Rappaport-dusitók alkalmazásával.
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A 4 éves vizsgálati időszak alatt a minták besugárzását — technikai adottságok miatt —
három különféle besugárzó berendezéssel végeztük. 1974-ben és 1975 elején egy NORA ТОМ gamma
cell berendezés állt rendelkezésemre (9), itt a sugárforrás 6 0Co volt, amelynek névleges aktivi-
tása a vizsgálat időpontjában kb. 9000 Gi volt és dőzisteljesitménye kereken 820 krad/óra. Ezen
a berendezésen az alkalmazott dózisok 0, 250, 250, 300 és 600 krad voltak. 1975 végén a
Phylaxia kezelésében levő sugárforrást használtuk, ahol a Co izotóp névleges aktivitása 10 000
Ci volt és dózisteljesitménye a besugárzott edények szimmetria síkjában 200 krad/óra volt. A 10
db pálca alakú sugárforrás gaometriai elrendezése kör alakú volt. Az alkalmazott dózisok: 0,- 400
és 800 krad voltak. 1976-ban és 1977-ben ugyancsak a Phylaxia kezelésében levő Cô O sugárfor-
rást használtuk, ennek a berendezésnek névleges aktivitása 50 000 Ci volt, dózisteljesitménye pe-
dig az edények szimmetria sikjában 200 krad/óra. Itt a 8 db pálca alakú sugárforrás geometriai
elhelyezése párhuzamos sik volt. Az alkalmazott dózisok: 0$ 200; 400 és 800 krad voltak.

1. táblázat

Sugársterilizálási és szennyviz-fertotlenitési dózisok
összehasonlítása különböző közegészségügyileg jelentős

mikroorganizmusoknál

Mikroorganizmusok típusai

Pseudomonas sp.
Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella-Enterobacter-Serratia
Enteropatogén E. coli
Escherichia coli
Sh ige lla
Salmonella

Pszichrofil baktérium, sz.
Mezofil baktérium sz.

Staphylococcus aureus
Proteus-csoport
Staphylococcus epidermid:s
Acinetobacter
Corynebacter ium
Mycobacterium
Enterális fágerősség

Streptococcus faecalis
Streptococcus faecium
Micrococcus radiodurans

Bacillus sp.
Clostridiumok
Clostridium tetani
Clostridium botulinum

Candida

Vírusok

D10 érték krad
tiszta kultúrák
deszt. v izben

(TRANXY 1976.)

2,5-5,5,5

4,0—22
7,5—19
3,0-36

13-23

8-21
26

19-20
17-52

30
25-46

17-76
17-118

140—580

100-375
91-325

177—330
110-295

110-218

400—500

D10 értékek krad
maximális dózisok
eszközökön és be-

száritott állapotban

700

250

800
128

4500
380
650

900

1000

1900

6000—12000

D =10"4 krad
N/No

csiraszám csök-
kenés szennyvizek-
ben és iszapokban

100 krad alatt

140 krad

200 krad

210 krad
280 krad

300 krad

580 krad

900 krad

2000 krad felett
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Tudatában vagyunk annak, hogy a különböző sugárforrások alkalmazása és a minták idő-
beli és származás szerinti heterogenitása nem teszi lehetővé a szabatos dózis-függés megállapi-
tását az egyes baktérium típus ok esetében. Ilyen típusú vizsgálatokat csak modellkísérletben stan-
dard körülmények között lehet végezni és ezt a fontosabb mikroorganizmusok vonatkozásában,
tiszta kultúrákkal már korábban meg is tették (12). A szennyvíztisztító üzemekből vett szennyvi-
zek és iszapok sugárkezelésénél nem biztosithatók az ilyen standard körülmények, de valósághű
módon megállapítható a baktériumszám csökkenési tendenciája a gamma-sugárzás emelkedő dózi-
sai mellett. Ugy véljük, hogy a szennyvizek és az iszapok sugár fertőtlen itésének gyakorlati meg-
valósítása és a kezelt anyag közegészségügyi megítélése szempontjából éppen ezért nem érdek-
telen az általunk végzett in vivo vizsgálat.

EREDMÉNYEK

Közleményünkben 4 év vizsgálati eredményeit összevontan mutatjuk be, függetlenül a sugár-
források különbözőségétől és a minták származásától. így biztositható kísérleti adataink alapján,
széles dózistartományban a sugárfertőtlenités hatásfokának vizsgálata. A bemutatott grafikonok víz-
szintes tengelyén a dózisokat tüntettük fel, mig a függőleges tengelyen az egyes paramétereket
reprezentáló baktériumtipusok túlélési hányadosait, ahol No jelenti a kezeletlen mintában kimuta-
tott baktériumszámokat és az N a különböző dózisokkal kezelt mintákból kimutatott baktériumszá-
mokat.

A vizsgált 10 mikrobiológiai paraméter közül 7 ábrán a Clostridium-szám, a fekál strep-
tococcusszám, az enterális fágerősség, a mezofil baktériumszám, a pszichrofil baktériumszám,
a fekál califormszám és a Pseudomonas aeruginosa-szám csökkenését mutatjuk be a gamma-su-
gárral kezelt szennyvizekben és iszapokban. A Ziehl-Neelsen pozitív, saválló pálcák számának
csökkenését és a salmonella pozitivitást szövegben értelmezzük. Az ábrák jobb oldalán feltüntet-
jük az N/No hányadosnak megfelelő tisztítási hatásfok %-os értékét is.

Az ábrákon az azonos dózisoknál talált Legkisebb és legnagyobb túlélési hányados értékét
összekötöttük. Ez az ábrázolás jól szemlélteti az ugyanahhoz a dózishoz tartozó értékek várható
szórását. Ez a szórás a minták heterogenitásával, a besugárzás eltérő körülményeivel, a bakté-
riumok eloszlásának inhomogenitásával, a vegyes populáció egyedeinek eltérő sugárérzékenységé-
vel kapcsolatos és a szennyvizek és iszapok sugárkezelésének közegészségügyi megítélését módo-
síthatja.

Az 1. ábrán a Clostridium-szám csökkenését mutatjuk be. Az általunk vizsgált paraméte-
rek közül a Clostridium-szám mutatta a legmérsékeltebb csökkenést. Ez a tapasztalat összhang-
ban van az irodalomban közölt adatokkal, melyek a fontosabb mikroorganizmusok sugárérzékeny-
ségére vonatkoznak (1. táblázat). Már ezen az ábrán is megfigyelhető az a tendencia, hogy az
adatok szórása a dózisok emelésével női itt is és a többi paraméter esetében is általános az a
tapasztalatunk, hogy a szennyvíziszapokban a túlélési hányados kisebb, mint a szennyvizekben.
Az ábrán az azonos dőzisértékhez tartozó intervallumok felső része tehát inkább az iszapokra, az
alsó rész pedig a szennyvizekre vonatkozik.

A 2. ábra a fekál streptococcus-szám csökkenését mutatja be, a gamma-sugárral kezelt
szennyvizekben és iszapokban. A streptococcus ok viszonylagos rezisztenciája meglepetés volt szá-
munkra. Az ábrán látható, hogy a streptococcus-szám négy nagyságrendű csökkenéséhez 600—800
krad szükséges. (A 99,99%-os csökkenést a szennyvizek fertőtlenítési normájának tekintjök.) A szó-
rás növekedését a magasabb dózisoknál, valamint a szennyvíziszapok esetében a mérsékeltebb csök-
kenést itt is megtaláljuk.

A 3 . ábra az enterális fágerősség változását mutatja. A vírus természetű fágok a sugár-
rezisztensebb mikroorganizmusok közé tartoznak. Az ábrán látható több nagyságrendbeli szórást
a már felsorolt tényezőkön felül az is magyarázza, hogy a fágerősség kiszámítása a plakk-fol-
tok kategóriaosztályozása alapján történik.

A 4. ábrán a mezofil baktériumszám túlélési viszonyait mutatjuk be. Az emelkedő dózisok
hatására a csökkenés szembetűnő. A vegyes populáció e paraméter esetében fokozottan indokolja
az adatok szórását.

Az 5. ábrán bemutatott pszichrofil baktériumszám érzékenysége hasonló a mezofil bakté-
riumokéhoz, de a szórás mértéke kisebb. E két paraméter esetében a kiindulási baktériumszámok

82



т% T %

10
150 250 400 600 800 krad

200 300
150 250 400

200 300
600 800 krad
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A Clostridium-szám csökkenése gamma-
-sugárral kezelt szennyvizekben és iszapokban
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Az enterális fágerősség csökkenése gamma-
-sugárral kezelt szennyvizekben és iszapokban

4. ábra

A mezofil baktériumszám csökkenése gamma-
-sugárrat kezelt szennyvizekben és iszapokban
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4 nagyságrendű csökkenteséhez (99,99%-os fertőtlenitési hatásfok) к már 200—300 krad elegendő!
A szennyvíziszapok esetében itt is mérsékeltebb a csökkenés.

A 6. ábra a vizhigiénés sninősités alapját képező paraméter, a fekál col if or m-s zám túl-
élési hányadosait mutatjuk be. A 99,9%-os hatásfok eléréséhez itt már csak 140 krad szükséges.
Egyébként a Gram-negativ bélbaktériumok az irodalmi adatok szerint is a sugárérzékeny mikro-
organizmusok közé tartoznak.

A 7. ábrán az általunk vizsgált baktériumok közül a legérzékenyebb típusnak, a Pseudo-
monas aeruginosa baktériumnak túlélési hányadosait mutatjuk be. A gamma-sugárzással szemben
mutatott fokozott érzékenység szembetűnő, már 100 krad alatti dózis tartományban elérhető a kí-
vánatos 99,9%-os hatásfok.

Az 1. táblázatban összehasonlítjuk a fontosabb mikroorganizmusokra vonatkozó sugarsteri-
Lezési dózisokat D 10-ben kifejezve (Transy adatai alapján (12) és az általunk talált sugárfertőt-
len itési dózisokat, melyek a szennyvizek és iszapok eredeti csiraszámának 4 nagyságrendű csök-
kentéséhez szükségesek (DN/N = 10""*).

A 4 nagyságrendű csökkenés 99,99%-os hatásfoknak felel meg. A táblázatban közölt szenny-
vizfertotlenitési dózisok adataink alapján extrapolált értékek. így is jó egyezést kapunk az egyes
mikroorganizmus típusok sugárérzékenysége tekintetében az irodalmi adatokkal.

Az 1. táblázatban szereplő összehasonlításból kitűnik, hogy a Gram-negativ baktériumok
mind a sugarsterilezési modellkísérletekben, mind pedig az általunk végzett szennyviz-fertőtleni-
tési vizsgálatoknál a sugárérzékeny típusok közé tartoznak. A szaprofita baktériumok (mezofil és
pszichrofil baktériumszámok) szintén sugárérzékenyek. A szennyvizek közegészségügyileg kívána-
tos csiraszegényitése ezen baktériumtipusok tekintetében tehát megvalósítható gamma-sugárkeze-
léssel is, már 300 krad dózis alkalmazásával. Vizsgálataink szerint még a mycobaktériumok
száma is lecsökkenthető 4 nagyságrenddel 300 krad dózis alkalmazásával.

A közepesen rezisztens és rezisztens típusok (Staphylococcusok, streptococcusok, Bacillu-
sok, Clostridiumok, gombák és virusok) számának kívánatos 99,99%-os csökkentésére jóval 300
Krad feletti dózisokra lenne szükség. Az 3. táblázat 2, oszlopának adataiból látható, hogy a su-
gárrezisztens baktériumtipusok 1 nagyságrendű csökkentéséhez (Streptococcus faecalis és Clostri-
dumok) 1—2 Mrad vagy annál nagyobb dózis szükséges. A gombák és virusok ugyanilyen mértékű
csökkentéséhez még ennél is nagyobb dózisérték szükséges. Alapul véve azt az összefüggést,
amit a D 10 és a D N / N = Ю~* között a táblázatban megfigyelhettünk, valószínű, hogy az álta-
lunk nem vizsgált gombák és virusok esetében a szennyviz-fertőtlenitési dózis elérné, esetleg
meghaladná az orvosi eszközök sterilezésére használt 2,5 Mrad dózist is (hazai gyakorlat).

A 2. táblázaton a gamma-sugárforrással működő besugárzóknál a műszaki és gazdaságos-
sági szempontból jeLenleg reálisnak tartott 300 krad dózissal kezelt szennyvizek bakteriológiai
paramétereit hasonlítjuk össze egyéb vlztipusok jellemzőivel. Ebből az összetevésből is kitűnik,
hogy a sugárfertőtlenités csak a sugárérzékeny mikroorganizmus típusoknál ad közegészségügyi
szempontból egyértelműen kielégítő eredményt (felszíni vizekbe való bebocsátás vagy újrafelhasz-
nálás).

A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

A sugársterilezés és a sugárfertőtlen ités sok tekintetben eltér a hagyományos kémiai és
fizikai eljárásoktól. A költségtényezők és egyéb elméleti és gyakorlati fenntartások miatt nem várható,
hogy a sugárkezelés a közeli jövőben helyettesitheti a hagyományos eljárásokat. Speciális igények-
nek azonban kitűnően megfelel, különösen az orvosi eszközök és egyéb anyagok sterilezésénél.

Vizsgálataink alapján arra kerestünk választ, hogy a gamma-sugárzás felhasználható-e a
szennyvizek és iszapok fertőtlenítésére, figyelembe véve a közegészségügyi és környezetvédelmi
igényeket. Az már az irodalmi adatokból is kitűnik, hogy baktériumok és egyéb mikroorganizmu-
sok sugárérzékenysége — még azonos rendszertani egységen belül is — nagyfokú változékonyságot
mutat (12). A sugárérzékeny és sugárrezisztens típusok között a D 10 érték (a sejtszám egy nagy-
ságrendű csökkentéséhez szükséges dózis) több százszoros vagy ennél nagyobb eltérést mutat.
Ebből következik, hogy a szennyvizekben és iszapokban található vegyes mikroflóra nem egysége-
sen reagál a sugárkezelésnél alkalmazott dózisra. Murphy (6) a coliform baktériumok tiszta kul-
túráin végzett sugárérzékenységi vizsgálatok eredményeit vonatkoztatja a szennyvizek sugárfertőt-
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7. ábra

A Pseudomonas aeruginosa-szám csökkenése
gamma-sugárral kezelt szennyvizekben és iszapokban

lenitési hatásfokának megítélésére. Véleményünk szerint — amit vizsgálati eredményeink alátá-
masztanak — a laboratóriumi tiszta kultúrákon végzett sugárérzékenységi vizsgálatok eredményei
nem helyettesithetik az in vivo vizsgálatokat. Különösképpen veszélyes a sugárfertőtlenités haté-
konyságát csak a sugárérzékeny típuson (coliform baktériumok) vizsgálni.

Az általunk végzett vizsgálatok alapján közvetlenül a besugárzott szennyvízre, illetve iszap-
ra vonatkozó tisztítási hatásfok állapitható meg. A vizsgált 9 mikrobiológiai paraméter pedig jól
reprezentálja a szennyvizekben előforduló és eltérő sugárérzékenységü típusokat. Egyébként ugyan-
ezekkel a paraméterekkel jellemezzük az egyéb szennyvíztisztítási előírások hatásfokát is, igy jól
összevethető a hagyományos kémiai, fizikai és biológiai szennyvíztisztítás,4 illetve fertőtlenítés ha-
tásfoka a sugárfertőtlenités hatékonyságával.

Csanády és Deák (13) a vizfertőtlenités elméleti és gyakorlati kérdéseit tárgyaló közlemé-
nyükben Dhang-ra hivatkozva közlik, hogy a fertőtlenítési modellkísérletekben a "standard de-
strukció" 5 nagyságrendnyi csökkenése 99,999%-os hatásfoknak felel meg (ivóvíz tisztit ás).

A szennyvizek fertőtlenítésénél legalább 4 nagyságrendnyi csökkenés kívánható meg, ami
99,99%-os hatásfoknak felel meg. A legújabb szennyvizbirságolási rendelet, a 28/1978. (V. 26.)
MT és a 2/1978. (V. 26.) OHV sz. rendelet szabályozza a befogadóba bocsátott szennyvizek meg-
engedhető coliform-számát. Ez a határérték 10/ml. A nyers és a biológiailag tisztított szennyvizek
átlagos coliform-számait figyelembe véve ez a határérték 99,99%-os hatásfokú fertőtlenítéssel biz-
tositható. Ezért választottuk mi is sugárfertőtlenités "normájának" a D N / N 0 = Ю~4 értéket. Ennek
alapján sorrendbe állíthatók a szennyvizek jellemzésére használt mikrobiológiai paraméterek.
A 99,99%-os hatásfok eléréséhez a legmagasabb dőzis a Clostridiumok esetében szükséges (1 Mrad
felett), majd sorrendben a felr.ál streptocpccusok, az enterális fágerősség, a mezofil baktériumok,
a pszichrofil baktériumok, a fekál coliformok, a salmonellák, a Zlehl—Neelsen pozitív saválló
pálcák és végül a Pseudomonas aeruginosa következnek. Ez a sorrend egyébként megfelel ezen
mikroorganizmusoknak az irodalomban közölt (12) sugárérzékenységi sorrendjének is.
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Korábbi közleményben már ismertettük (7), hogy a gamma-sugárzás hatékonysága hogyan
viszonyul a szennyvizek biológiai tisztításának hatásfokához. Mivel a biológiai szennyviztisztitás
baktériumszám csökkentő "normája" 90—95%-os hatásfok, nyilvánvaló, hogy a sugárfertó'tlenités,
még viszonylag alacsony dózisok mellett is, lényegesen kedvezőbb eredményeket ad. így pl. 300
krad üzemi besugárzási dózis mellett az alábbi hatásfokok érhetők el:

Pseudomonas aeruginosa-szám
csökkenése: 100,000%

coliform-szám csökkenése: 99,999%
pszichrofil baktériumszám

csökkenése: 99,978%
mezofil baktériumszám csökkenése: 99,954%
enterális fágerősség csökkenése: 91,013%
fekál streptococcus-szám csökkenése: 91,049%
Clostridium-szám csökkenése: 68,860%

A nyers szennyvizek besugárzása tehát speciális esetekben helyettesitheti a biológiai szenny-
víztisztítást, de célszerűbb a két eljárás kombinálása. Hangsúlyozni szeretném viszont, hogy a
szennyvizek klóros fertőtlenítése a 300 Krad üzemi besugárzási dózisnál megbízhatóbb fertőtleni-
tési eljárás, különösen a sugárrezisztens paraméterek vonatkozásában. Közegészségügyi és kör-
nyezetvédelmi szempontból tehát a szennyvizek és szennyvíziszapok sugárkezelése elsősorban spe-
ciális körülmények között indokolt. Süss és munkatársai (10) a szennyvíziszapok sugárkezelésének
előnyeit eleve a nukleáris háttér optimatizálásának, mint adottságnak figyelembevételével tárgyal-
ják. Kiemelik továbbá, hogy a sugárkezelt iszap nem bűzös (nem bomlanak a szerves nitrogén
vegyületek), a víztelenítési lehetőségek kedvezőek, a paraziták elpusztulnak (?) és végül a besu-
gárzott anyag mezőgazdasági hasznosítása több szempontból kedvezőbb a hagyományos iszapkez.e-
lési eljárással szemben.

A bemutatott eredményeinkből kitűnik, hogy az ionizáló sugárzással való szennyvizkezelés
a szennyvíz-fertőtlenítés hatásos módszere, de 300 krad dózis alkalmazása esetén csak a sugár-
érzékeny mikroorganizmusok vonatkozásában elegendő a közegészségügyileg is elfogadható csira-
szám csökkentése. Amennyiben nagyobb dózisok alkalmazása nem biztositható, a sugárfertőtleni-
tést a szennyvíz- és iszapkezelési gyakorlatban célszerű kombinálni a fizikai, kémiai és biológiai
tisztítási eljárásokkal. A kombinált eljárások hatásfokát a mikroorganizmusok sugárérzékenysége
alapján előre jelezni nem lehet. Ezért javasoljuk az ilyen típusú vizsgálatoknál, hogy az általunk
is alkalmazott részletes szennyvíz-mikrobiológiai vizsgálatokat végezzék el.

ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzők gamma-sugárral kezelt szennyvizekben és szennyvíziszapokban vizsgálták a bak-
tériumszámok csökkenését. Megállapították, hogy a sugárérzékeny paraméterek vonatkozásában a
négy nagyságrendű csökkenés eléréséhez a kísérleti eredmények alapján már 300 krad elegendő.
(Pseudomonas aeruginosa-szám, Coliform-szám, Salmonella, pszichrofil baktériumszám, mezofil
baktériumszám, Ziehl—Neelsen pozitív, saválló pálcák száma). A besugárzással szemben rezisz-
tens típusok esetében (enterális fágerősség, fekál is streptococcusok száma, Clostridum-szám) a
négy nagyságrendű csökkentés csak 1 Mrad vagy annál magasabb dózisoknál biztosítható

Javasolják, hogy a szennyvizek és szennyvíziszapok sugárfertőtlenitésénél részletes szenny-
vizbakteriológiai vizsgálat alapján állapítsák meg a négy nagyságrendű csökkentéshez szükséges
dózist ( N / N Q = 10"4).
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APPLICABILITY OF MICROBIOLOGICAL METHODS IN EVALUATION
OF RADIODISINFECTION OF SEWAGE AND SLUDGE

Dr. Gyula Varga, Dr. László Némedi, Dr. György Bánki

Public Health Station, Budapest

SUMMARY

Based on data of several years examinations the authors analyse the relevant factors
which should take into consideration in bacteriological evaluation of the efficacy of irradiation
traatment on communal sewage and sludge. The analysis covers the mode of sampling, the shipp-
ing of the samples, the ireatment, the inhomogeneity of the material, the conditions of sample
processing and the evaluation of disinfection efficiency of irradiation treatment.Finally, the aut-
hors express their suggestions how to carry out and how to evaluate these types of examinations.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИКЮБИОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ПРИ ОЦЕНКЕ
ЛУЧЕВОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ СТОЧНЫХ ВОД И ИЛОВ СТОЧНЫХ ВОД

др. Дьюла Варга, др. Ласло Немеди, др. Дьердь Банки
Столичная станция общественного здравоохранения и эпидемиологии г. Будапешт

Р Е З Ю М Е

Авторы на основании ряда данных, полученных в результате многолетних исследований, исследуют
те показатели, которые надо приним ать во внимание при оценке эффективности облучения коммуналь-
ных сточных вод и илов с бактериологической точки зрения.

Анализ распостраняется на способ отбора проб, обработку, на ингомогенизацию материала пробы,
на условия обработки, на оценку дезинфицирующего дейтсвия лучевой обработки. В заключении авторы
делают предложение относительно вьшолнения и оценки такого рода исследований.
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A sertés hígtrágyában leggyakrabban előforduló
mikroorganizmusok érzékenysége

60 Co sugárhatással szemben

Dr. Szemerédy Gyula
Országos Állategészségügyi Intézet, Budapest

Dr. Simon József
Phylaxia, Budapest

A magyar mezőgazdaság szocialista átszervezésével, az iparszerüen működő állattartó te-
lepek kialakításával megváltozott a környezet állathigiéniai egyensúlya is. A környezet állathigié-
niai egyensúlyában rendkívül fontos szerepet kell tulajdonitanika hígtrágya kezelésnek. A hígtrá-
gya problémaköre napjainkban a szakemberek széles körét foglalkoztatja. Ezt az anyagot, amely
biológiailag fontos alkotórészeket tartalmaz, megfelelő kezelésben felhasználhatnánk a termőtalajok
minőségének javítására vagy a takarmányok előállítására. Kezelés nélkül viszont rendkívüli káro-
kat okozhatunk a mezőgazdaságban, set a mezőgazdasági termékeken keresztül az ember-egészség-
ügyben is.

Az irodalomból jól ismert, hogy a hígtrágya szennyező flórájában olyan pathogen kórokozó-
kat találtak, amelyek hosszabb-rövidebb ideig életben maradhatlak és a fogékony környezet szá-
mára fertőző gócként szerepelve állandó járványveszélyt tarthatnak fenn.

A kórokozó mikroorganizmusok elpusztításának különböző formái lehetnek: kémiai fertőtle-
nítők, biológiai tisztításon alapuló sterilizálás, valamint fizikai folyamatok alapján működő fertőt-
lenítések. Mi modelkisérleteinket a gamma sugárzáson alapuló 6"Co izotóp segítségével végeztük.
Munkánk során a sertésben leggyakrabban előforduló megbetegedéseket kiváltó, pathogennek vagy
fakultative pathogennek ismert baktériumok érzékenységét 60Q O különböző dózisaival vizsgáltuk.
Vizsgálatra kerültek többek között

1. Erysipelothrix rhusiopathiae Í2. Clostridium perfringens
2. Salmonella cholerae suis ' 13. Mycoplasma hyorhinis
3. Escherichia coli (vérsejtoldó, sertésből) 14. Actynomyces bovis
4. Streptococcus pyogenes animalis 15. Mycobacterium fortuitum
5. Staphylococcus aufeus 16. M. avium
6. Pasteurella haemolytica 17. M. bovis
7. Pasteurella multőqida 18. M. runyon
8. Listeria monoeytogenes 19. Leptospira pom on a
9. Brucella suis 20. Aspergillus fumigatus, valamint

10. Qornebacterium pyogenes 21. Fusariotoxin (F-2 toxin)
11. Bacillus anthracís

A baktériumtörzsek elszaporitásához 1%-oe szőlőcukros húslevest használtunk. A Leptospira
pomona tenyésztéséhez Korthof táptalajt alkalmaztunk. A Brucella suis, a C. pyogenes, Myco-
plasma hyorhinis, Aspergillus fumigatus és a mycübacteriumok feldusitásához szelektív szilárd,
ill. folyékony táptalajokat használtunk.

Az F-2 toxin meghatározott mennyiségben folyadékban standardizált volt
A húslevesben elszaporodó baktériumokat, a fiziológiás konyhasó oldatban szuszpenzált tör-

zseket és a standard F-2 toxin oldatát 3 0 ml-es mennyiségben Wasserman csövekbe doziroztuk.
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Egy kémcsövet kontrollként a kiindulási összcsiraszám meghatározása céljából megtartottuk, a
többit 100, 200, 300, 400, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 2500 és 3000 krad dózissal besugároz-
tuk. A besugárzás után a mintákat 2 órán belül feldolgoztuk. A vizsgálati eredményeket táblázat-
ban foglaltuk össze.

A sugárhatással szemben legérzékenyebb baktérium az Erysiphelothrix rhusiopathiae, a
Brucella suis, a Mycoplasma hyorhinis és a Pasteurella haemolytica, már 100 krad hatására el-
pusztult. Valamivel nagyobb rezisztenciával rendelkeztek a Staphylococcus aureus, a Streptococcus
pyogenes animalis, а С pyogenes, a P. multocida törzsek és a leptospirák, mert ezek csak 200
krad hatására pusztultak el. A Listeria monocytogenes, a Salmonella cholerae suis, az Escheri-
chia coli, az Actinomyces bovis és az Aspergillus fumigatus csak 3—400 krad besugárzás után
voltak biztosan elölhetők. A legnagyobb rezisztenciát a spórákat tartalmazó Bacillus anthracis ese-
tében észleltük, amely csak 700 krad besugárzásra pusztult el, ugyancsak nagy tűrőképességgel
tűntek ki a saprophyta és pathogen mycobacteriumok, valamint a spórákat is tartalmazó Clostiri-
dium perfringens, mer; ezek csak ]000—1500 krad besugárzásra pusztultak el.

A Leptospirák Kos-thof-féle táptalajban való vizsgálata után azt tapasztaltuk, hogy 100—200
krad sugárdőzis után a kórokozó a sugárhatásnak még mindig ellenáll és szaporodóképes formá-
ban életben marad. 3—400 krad viszont a leptospirák életfunkcióiban változásokat okoz, ez abban
nyilvánul meg, hogy un. degenerativ leptospirák formálódnak, ha a táptalajba visszaoltunk ezek
nehezen indulnak fejlődésnek, a tenyészetben "füstölgő, felhőszerii" hatás nem észlelhető, a lepto-
spirák a cső aljára ülepednek és csomókban agglutinálódnak. Ezek a degenerálódott leptospirák,
sötét látótérben vizsgálva, megszokott mozgásuk helyett csupán egyhelyben forognak. Ha pozitiv
hiperimmunsavóval hozzuk össze őket specifikus agglutináció nem jön létre. 400 krad feletti be-
sugárzás után a leptospirák minden életjelensége megszűnik, feloldódnak.

Hasonló degenerativ formákkal a mycobacterium fajoknál is találkoztunk. Ezekre az volt
jellemző, hogy szilárd táptalajon (Löwenstein-Jensen-féle táptalaj) egyáltalán nem szaporodtak el,
viszont Sula-féle folyékony táptalajban egy ideig a degenerativ alakok szaporodását lehetett meg-
figyelni, melynek következtében a leves zavarossá vált, mintha a mycobacteriumok fejlődése meg-
indult volna, de az ezt követő néhány nap múlva a leves feltisztult és a baktériumok elpusztultak.

A Fusarium gombafajok által termelt F-2 toxin (zearalenon) gamma sugárhatással szemben
való érzékenységét is ellenőriztük. Rétegkromatográfiás vizsgálattal megállapítottuk, hogy 1000-1500
krad sugárdózis után az F-2 toxin két komponensre bomlik szét. 1700 és 3000 krad sugárdózis
után pedig az F-2 toxin három komponensre való szétválását tapasztaltuk. A molekulák bizonyos
kémiai változásokon esnek át, de az F-2 biológiai hatása nem szűnik meg. Ezt az adatot a
100-200 g-os innfantilis, szűz nősténypatkányok kezelésével gyűjtöttük.

Végezetük megállapítottuk, hogy a 60 C o izotóp gamma sugarának baktériumokra és élő mik-
robákra kifejtett fertőtlenítő hatása megbízható.

Továbbiakban egyéb mikroorganizmusok, vírusok és paraziták rezisztenciáját kívánjuk meg-
határozni 6(>Co sugárhatással szemben, valamint figyelemmel kisérni a mikrobáknál tapasztalt de-
generativ formákat, amelyekkel ezideig az irodalomban salrnonellák esetében Oak Ridge amerikai
kutató találkozott.

ÖSSZE FOG LA LÁS

A szerzők modelkisérletükben a sertéshigtrágya szennyezőflórájában leggyakrabban előfor-
duló pathogen és fakultatív pathogennek ismert baktériumok érzékenységét 6 0 Co különböző dózisai-
val 1%-os szőlőcukros levestenyészetben, Korthof-táptalajban és különböző szelektív táptalajokban
vizsgálták.

Megállapították, hogy a fenti táptalajokban mesterségesen elszaporitott mikroorganizmusok
közül sugárhatással szemben a legérzékenyebbnek az Erysipelothrix rhusiopathie, Brucella suis,
Mycoplasma hyorhinis és Pasteurella haemolytica bizonyult, mert 100 krad sugárdózis hatására
ezek elpusztultak. Valamivel nagyobb rezisztenciával rendelkeztek a Staphylococcus aureus, a
Streptococcus pyogenes animalis, a Corynebacterium pyogenes, a Pasteurella multocida törzsek
és a Leptospirák, amelyek csak 200 krad hatására pusztultak el. A Listeria monocytogenes, a
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Salmonella cholerae suis, az Escherichia coli, az Actinotnyces bovis és az Aspergillusok csak
3—400 Krad besugárzás után voltak biztosan elölne tők. A legnagyobb rezisztenciát a spórákat tar-
talmazó Bacillus anthracis esetében észlelték, amely csak 700 Krad besugárzására pusztult el és
ugyancsak nagy türó'képességgel tűntek ki a saprophyta és pathogen mycobacteriumok, valamint a
spórákat is tartalmazó Clostridium perfringens, mert ezek csak 1000—1500 krad besugárzásra
pusztultak el a táptalajokban.

A modelkisérlet tájékoztatást nyújtott a vizsgált mikroorganizmusok ^Co izotóp különböző
sugárdózisaival szembeni tűrőképességéről.
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THE SENSITIVITY OF MOST COMMONLY OCCURING MICROORGANISMS
OF PIG LIQUID MANURE TO THE EFFECT OF 60Co IRRADIATION

Dr. Gyula Szemerédi, Dr. József Simon

SUMMARY

In model experiments the most commonly occuring representatives of pathogens and faculta-
tive pathogens of pig-liquid manure contaminating bacterial flora were examined for their sensiti-
vity to different doses of 60Co, using liquig medium supplemented with ]% glucose, as well as
Korthof-medium and different kinds of selective media.

Among the microorganisms cultivated in the mentioned media Erysipelothrix rhusio-
pathiea, Brucella suis, Mycoplasma hyorhinis and Pasteurella haemolytica proved to be the most
sensitive ones to irradiation, as they did not survive 100 krad dose. A little higher tolerance
was seen with Styphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes animalis, Corynebacterium pyogenes,
Pasteurella multocida and Leptospira which needed a lethal dose of 200 krad. The species Lys-
teria monocytogenes, Salmonella cholerae suis, Escherichia coli, Actinomyces bovis as well as
Aspegilli were only killed undoubtedly by 300 to 400 krad doses of irradiation. The highest resis-
tances were seen with spore containing Bacillus anthracis killed by 700 krad irradiation dose,
and with the saprophytic and pathogenic Mycobacteria and spore containing Clostridium perfrin-
gens killed by 1000 to 1500 krad irradiation.

The model experiments gave information on the tolerance of microorganisms studied to
different doses of 60Co isotope irradiation.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ЖИДКОМ СВИННОМ НАВОЗЕ
МИКРООРГАНИЗМОВ НА ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 6 0 С о

др. Дьюла Семереди, др. Ёжеф Шимон

Р Е З Ю М Е

Авторы в опыте-модели исследовали чувствительность наиболее часто вотречающихоя в загрязненной
флоре жидкого свинного навоза известных патогеновых и факультативно патогеновых и факультативно па-
тогеновых бактерий при обработке различных доз °"Со в виноградносахарной жидкости воздельшания, в
питательной почве Korthaf, и в различных селективных питательных почвах.

Установили, что в вышеупомянутых питательных почвах среди искусственно выделенных микроорга-
низмов самыми чувствительными к облучению оказались Erysipelotnrix rhusiopathie, Brucella suis, Mico-
plasma hyorhinis n Pasteurella haemolytica потому что они погибли под влиянием дозы облучения в 100 Krad
Более высокой резиденцией располагали штаммы Staphylococcus pyogenes animalis, Corynebacterium pyo-
genes, u Pasteurella multocida, Lestopirát которые погибли под влиянием облучения дозой 200 Krad. Iisteria
monocytogenes, Salmonella cholerae suis, Escherchia cdi, Actinomyces bovis u Aspergillusok могли быть уничто-
жены только дозой 3 — 400 Krad. Самая большая резистенция была замечена у содержащей споры Bacillus
anthracis, которая погибла под действием дозы 700 Krad и так же большой способностью переноса отлича-
лись saprophyta и pathogen mycobacterium и содержащие споры Clostridium perfrigens, так как погибли в пи-
тательной почве только под действием облучения дозой 1000 - 1500 Krad.

Опыт — модель представлива информацию относительно способности переноса исследуемыми орга-
низмами различных доз облучения изотопа " и Со.
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Baktériumokkal mesterségesen fertőzött
sertés hígtrágya mikrobiológiai változása

gamma-besugárzás hatására

di Gleria Márta Beczássy Gyuláné
Phylaxia, Budapest

Dr. Szemerédy Gyula
Országos Állategészségügyi Intézet, Budapest

A mezőgazdaság fejlesztése a növénytermesztés gépesítése után a modern nagyüzemi állat-
tartás megteremtését tűzte ki célul. A IV. ötéves terv időszakában 710 szakosított állattartó te-
lep létesült, ebből 283 sertés telep. A VITUKI mérései szerint egy átlag 5000 férőhelyes szako-
sított telep napi 70—100 m^ hígtrágyát bocsát ki. Ez a melléktermék minőségileg is és mennyi-
ségileg is uj anyagként jelentkezik a mezőgazdaságban. Mig a hagyományos állattartás körülményei
között a keletkezett trágya szilárd halmazállapotú, tárolása közben érési folyamaton megy át, köz-
egészségügyi és járványügyi veszélyt alig jelent, addig a hígtrágya jellemzője, hogy folyékony hal-
mazállapotú, lényegesen nagyobb mennyiségben keletkezik és elhelyezéséről folyamatosan gondos-
kodni kell. A hígtrágyában megtalálhatók az állatokból kikerülő fertőző mikroorganizmusok és mi-
vel érési folyamaton nem megy át, ezért fokozottan fertőzött anyagnak minősül. Kémiai összeté-
tele miatt jelentős a talaj- és vízszennyező hatása, bakteriológiai állapota következtében pedig fer-
tőző hatású. A hígtrágya mikrobiológiai vizsgálatai kimutatják, hogy számos olyan kórokozót tar-
talmaz, amely emberre és állatra egyaránt fertőző lehet. Mikroflórájában az anaerob túlsúly jel-
lemző. Nagy számban fordul elő coliform baktérium. Az enterococcusok a hígtrágyában rövid idő
alatt elpusztulnak. Staphylococcusok előfordulása pathogenitásuk miatt jelentős. Az aerőb spórák-
nak nagy a hőrezisztenciája. A clostridiumok magasabb hőmérséklet és fertőtlenítőszerek hatá-
sával szemben rendkívül ellenállóak. A salmonellák gyakori előfordulása járványügyi és állategész-
ségügyi problémát okoz. Jelentős a parazitológiai fertőzöttség is. Fertőző betegségek felléptekor
az ismertetett mikroorganizmusokon kívül emberre és állatra egyaránt veszélyes kórokozók kerül-
hetnek a hígtrágyába, mint pl. mycobacteriumok, leptospirák, bruceüák, sertéspestis vagy a száj-
és körömfájás vírusa.

A kórokozók ártalmatlanná tételére különféle trágyakezelési eljárások ismeretesek, mint pl.
a homogenizálás, amelynek következtében nem ülepszik ki a hígtrágya és csökken a szennyező mik-
roorganizmusok száma, vagy az egyszerű szalmabálás szétválasztása, ahol a szilárd fázisban a
kórokozók zöme felfogható es az almos tráeyához hasonlóan érlelhető. Ezek az eljárások azonban
a kórokozó mikroorganizmusokat nem pusztítják el megbízhatóan. Ujabban a figyelem a fizikai és
kémiai módszerek felé fordult. Irodalmi utalások szerint ezek az eljárások a jövőben tért hódithat-
nak. A fizikai fertotlenitési módszerek közül a gamma-sugárzás hatékonyságát tanulmányoztuk.

A sugárzás három fajtáját használják fel fertőtlenítésre: az ultraibolya, a röntgen és a
gamma-sugárzást. A gamma-sugarakról már régóta ismert, hogy baktericid tulajdonsággal rendel-
keznek, ezért a szennyvízre és hígtrágyára is bőségesen találhatók irodalmi adatok. D. S..Ballantine
(J969), R. H. Andrews és M. B. Fielding (1971) közleményeiből kiderül, hogy a gamma-sugarak
fokozzák a szennyvízben az ülepedés sebességét, meggyorsítják az iszapban a bomlási folyamatokat
és szagtalanító hatással rendelkeznek. A. N. Lowe és mtsai (1956), G. J . Sidorenko és mtsai
(1963), V. A. Rjabosenko (1964), V. Molinari (3965), A. J . Mytelka (1971) és mások megállapí-
tották, hogy gamma-sugárzás segítségével a szennyvíz fertőtleníthető. A baktericid hatás kifejté-
séséhez szükséges sugár dózist 500 Gray-től számítják, de általában 2500—5000 Gray sugárdózist
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1. táblázat

Hígtrágyában mesterséeesen etszaporitott mikroorganizmusok sugárérzékenysége

Mikroorganizmusok

Erysipelothrix
rhusiopathiae

Staph. aureus

Str. pyogenes
animal is

S. cholerae

E.coli

Past.haemolytica

Past.multocida

L. monocy togenes

Bruc.su is

C.pyogenes

Bac.anthracis

Mycopl. hyorhinis

Cl.perfringens

Actinomyces bovis

M.fortuitum

M.avium

M. bovis

L.pomona

Kontroll

3,0xl04

5,Ox3O32

l.OxlO12

4,Ox3O13

3,5xlO8

2,Ox3O12

5,Ox3O10

5,0x3 03

1, 9x3 05

7,0x3 07

5,0xlO8

З.ОхЗО4

5, 0x3О9

3,0x3 О6

20—30

20—30

15-20

3 000

2,3x3 О4

2, 3x3 О3

3,2хЮ 6

4,0х10 5

2,7x10 2

3,4x103

5,0x3 О6

-

1.2Х101

3,6x3 О6

-

4,0x10 8

5,0x103

+++

++

+++

-

Sugárdózis, Gray

2000

2,ЗхЗО]

5, 0x3О2

3,2x3 О3

-

3,5x3 О1

2,3x3 О2

-

-

5, 0x103

-

2, 8x105

2,8x3 О3

+

-

3000

-

-

1,2x3 О1

-

-

-

-

-

3,0x102

-

4, ОхЮ3

3,0x102

+

+

-

4000

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,8x3 О3

-

-?

-?

-?

-

7000

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1x102

-

-

-

-

-

+ látőterenkénti csiraszám

- serológiai és biológiai próbában sem antigénhatás, sem szaporodás
nem tapasztalható

jelölnek meg kielégítő hatásúnak. Érdeklődésre tarthatnak számot azok a közlemények, amelyek
a gamma-sugárzás és egy másik fertőtlenítő ágens együttes alkalmazásáról írnak. G. J . Sidorenko
és mtsai (1963), A. A. Vajdic (1973) a gamma-sugarak és a klór szinergista hatásáról számolnak
be. L. A. Campbell (1971) arról közöl adatokat, hogy a besugárzás után mésszel végrehajtott
precipitáció hatékonyabb volt, mint a sugárkezelés nélkül. Uppsalában (1977) és Brnoban (1978)
megtartott KSNA kongresszusokon több előadó foglalkozott a hő- és gamma-sugarak együttes alkal-
mazásával. Adataik szerint a szennyvíz hőkezelése jelentősen csökkentheti a bakterié id hatáshoz
szükséges sugárdózist.

A hígtrágya gamma-besugárzással történő fertőtlenítésben az első jelentős munkát I. D.
Grisajev és Ju. I. Andrjunyin (1973) végezték el. Vizsgálataik szerint a besugárzás hatékonyságát
a csiraszennyezettség foka jelentősen befolyásolja. Hess és mtsai (1975) adatokat közölnek a4 híg-
trágyában levő Salmonellák sugár érzékenységéről.
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A hígtrágya sugárkezelésével hazánkban Simon és Oroszlány (1976), valamint Kovács és
Tamási (1977) foglalkoztak. Az elvégzett vizsgálatokból azt a következtetést vonták le, hogy 4000
Gray sugárdózissal elpusztíthatok a hígtrágyában az étel- és takarmánymérgezésben szerepet ját-
szó mikroorganizmusok — Clostridiumok kivételével.

Elmúlt évben vizsgálatainkat kiterjesztettük a sertésben leggyakrabban előforduló pathogen
és fakultatíve pathogen kórokozók sugárérzékenységének meghatározására hígtrágyában. 20 mikro-
organizmus besugárzását és a sugárkezelt minták értékelését végeztük el. A Fertődi ÁG sertés-
telepe II. számú tárolómedencéjéből vett sertéshigtrágyát autoklávban sterileztük, majd az előze-
tesen elszaporitott mikroorganizmusokat hozzákevertük. A sterilizált hígtrágya pH értéke 9,5 szá-
razanyagtartalma 5% volt. A besugárzást a Phylaxia 60Q O sugárforrásával végeztük el. A forrás
aktivitása a kezelések időszakában 3xlO15 Bq. Dózis intenzitás: 2700 Gray/óra. A mintákat 3000
Gray-tól 30 000 Gray-ig terjedő sugárdózisokkal kezeltük. Besugárzás után a mintákat 2 órán be-
lül feldolgoztuk. A vizsgálati eredményeket az 1. táblázat szemlélteti.

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a vizsgált mikroorganizmusok közül rendkívül sugárérzé-
keny volt az Erysipelothrix rhusiopathiae, a Brudeüa suis, a Mycoplasma hyorhinis, mert már
]000 Gray sugárdózis hatására elpusztultak. A Streptococcus pyogenes animalis, Pasteurella hae-
molytica, Coryne-bakterium pyogenes esetében 2000 Gray dózis volt letális hatású. A Listeria
monocytogenes, Salmonella cholerae suis, Escherichia coli, Actinomyces bovis és az Aspergillus
fumigatus elöléséhez 3000—4000 Gray-re volt szükség. Nagy sugárrezisztenciát mutatott a Clos-
tridium perfringens, valamint a saprophyta és pathogen mycobacteriumok, mert csak 5000—7000
Gray sugárdózis hatására pusztultak el. Végül meg kell említeni, hogy a Leptospira pomona leves-
tenyészetét sertéshigtrágyába keverve néhány perc alatt a leptospirák sugárkezelés nélkül is el-
pusztultak. Ez a hatás a hígtrágya lúgos kémhatásának tulajdonitható.

ÖSSZEFOGLALÁS

A vizsgálati eredményekből megállapítható, hogy a vizsgált pathogen, illetve fakultative
pathogen kórokozók gamma besugárzással elpusztihatók. A hígtrágyában előforduló mikroorganiz-
musokat 4000 Gray sugárdózis biztonsággal elöli, kivételt képeznek a mycobacteriumok és a spó-
rákat is tartalmazó Clostridiumok.

A továbbiakban vizsgálni kívánjuk a sertés-higtrágyában megtalálható vírusok és paraziták
sugárérzékenységét.
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THE EFFECT OF GAMMA-RADIATION ON THE MICROBIOLOGICALALTERATION
OF THE SWINE LIQUID MANURE ARTIFICIALLY INFECTED WITH BACTERIA

M. di Gleria, K. Beczássy
Phylaxia, Veterinary Biologicals and Feedstuffs Institute, Budapest

Dr. Gy. Szemerédi
Central Veterinary Institute, Budapest

SUMMARY

The proper disinfection of liquid manure prior to the agricultural utilization has an ever
growing importance. In the present work the authors give account on the use of ionizing radiation
for disinfection of swine liquid manure.

The most common representatives of pathogenic and facultative-pathogenic microorganisms
in swine liquid manure have been irradiated and their sensitivity to different doses of 6"co gamma
radiation has been examined.

Most of the studied bacteria were killed by radiation dose of 4 kGy. However, a very high
resistance has been found at the saprophytic and pathogenic mycobacteria and at the spore con-
taining Clostridium perfringens having required a lethal dose of 5 and 7 kGy respectively. After
radiation treatment the liquid manure can be used in agriculture for irrigation and it can be re-
cycled to the stall cleaning procedures.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ИСКУСТВЕННО ЗАРАЖЕННОГО БАКТРИЯМИ ЖИДКОГО
НАВОЗА СВИНЕЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОБЛУЧЕНИЯ ГАММА-ЛУЧАМИ

др. М. ди Глериа, г-жа Дь. Бекаши
предприятие Филаксия, Будапешт

Дь. Семереди
Центральный Ветеринарный Институт, Будапешт

Р Е З Ю М Е

Во все большей мере возрастает значение нажлежащей стерилизации жидкого навоза, поступающего с
животноводческих ферм, до его использования в сельском хозяйстве. В настоящей статье авторы излагают
использование ионизированного облучения для стерилизации жидкого навоза свиней.

Наиболее часто встречающиеся в жидком навозе свиней патогенные и факультативно патогенные мик-
роорганизмы подвергли облучению и исследовали их чувствительность к различным дозам.

Наибольшая часть исследованных бактерий была уничтожена дозой 4 KGy. Однако оказали очень
большую устойчивость к облучению сапрофитные и патогенные микробактерии, а также содержащий споры
Clostridium perfringens, у которых измерены летальные дозы 5 и 7 KGy. После облучения жидкий навоз
может быть использован в сельском хозяйстве для орошения, или его можно возвратить в скотный двор.
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•

Gyógyszer alap- és segédanyagok,
kiszerelőanyagok sugársterilezése

Dr. Bőr Katalin
BIOGAL Gyógyszergyár, Debrecen

A hidegen sterilező eljárások között az ionizáló sugárzásnak előnyé, hogy:

- alkalmas termolabilis anyagoknak nagy mennyiségben, viszonylag rövid idő alatti sterile-
zésére,

- a sterilezés körülményeinek nagyfokú reprodukálhatósága miatt a sterilizes biztonságos,
- az ionizáló sugarak nagy áthatoló képessége lehetővé teszik csomagolt anyagok végsteri-

lezését.
Ipari sterilezésre főleg gamma-sugárzó izotóp forrásokat (6 0Co, á7Cesium) alkalmaznak. .
Az amerikai FDA (Food and Drog Administration) által kezdeményezett, Európában is beve-

zetett, a korszerű gyógyszergyártásra vonatkozó "Jó gyártási gyakorlat" (GMP) irányelveinek ér-
vényesítése szükségessé teszi az aszeptikus gyártású készítmények alap- és segédanyagainak, cso-
magolóanyagainak sterilezését, valamint egyéb, nagy volumenben használt segédanyagnak csirasze-
gényitését.

Ez igény alapján megvizsgáltuk a BIOGAL Gyógyszergyárban előállított, exportra kerülő
nagy volumenű termékeknek, valamint parenterális és orális készítmények aszeptikus gyártásához
használt alap- és segédanyagoknak, csomagolóanyagoknak ionizáló sugárral való sterilezhetőségét.

A sugársterilezésnél felmerülő két lényeges kérdés: milyen sugárdőzis szükséges a bizton-
ságos sterilező hatás eléréséhez, valamint milyen hatással van ez a sugárdőzis a kezelt anyagra.

Az első kérdés eldöntéséhez ismernünk kell az anyagokat szennyező mikroorganizmus flóra
sugárrezisztenciáját, s a kezdeti csiraszámot, vagyis a kolóniaképző telepek grammonkénti számát.

Ionizáló sugaraknak gyógyhatású anyagokra, segédanyagokra, gyógyszerkészítményekre, cso-
magolóanyagokra gyakorolt hatásáról számos közlemény jelent meg (3)—(22), melyeknek egy része
pozitív, más része negatív eredményekről számol be.

A gamma sugárzás nem kelt másodlagos sugárzást, azonban a szennyező mikroorganizmu-
sok elöléséhez szükséges sugárdózis az energia és az anyag kölcsönhatása folytán fizikai, kémiai
és biokémiai változásokat indíthat meg, melyeknek következtében az anyag toxikussá válhatik, vagy
eltarthatósága, használati értéke csökkenhet.

Anyagainkat a MEDICOR Müvek Debreceni Gyáregységében levő J-S-6900 típusú folyamatos
üzemű, mintegy 0,250 MCi aktivitású 6 0 Co forrással működő sugársterilező üzemében kezelték.

Az első lépésben minden anyagot az Európai Gyógyszerkönyv Bízottság által orvosi és gyó-
gyászati eszközök sugársterilezésére minimális sterilező dózisként előirt 2,5 Mrad dózisu sugár-
zással kezeltettünk.

(,' Ellenőriztük a sugárkezelt anyagok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságát, a sterilezés
hatékonyságát, közvetlenül a besugárzás, illetve hosszabb idejű tárolás után (1. táblázat).

Az 1. táblázat szemlélteti a 2,5 Mrad dőzisu gamma-sugárzásnak a kezelt anyagokra gya-
korolt hatását.

A táblázat első oszlopában feltüntetett tanyagok semmiféle változást sem szenvedtek. így sze-
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1. táblázat

2.5 Mrad dózisu gamma-sugárzás hatása gyógyszer ható- és segédanyagokra

fi

1
"4

V

Nincs változás

G - Penicillin -
Kálium
Kolloid szilicium-
dioxid
Polivinilpirro-
lidon

Metilparaoxi-
benzoát
Szorboxetén-
oleát

Szearinsav

Bórsav

Nátriumcitrát
Kálium laktat

Ariavitg<?lb

Vanillin

Tutti - frutti

Himbeere aroma

cinkoxid

Változás = sz.ineződés

G - Penicillin -
Prokain

G - dipenicillin
Dibenziletilén-
diamin

V - Penicillin - sav

V - Dipenicillin
Dibenziletilén
Diamin

G - Penicillin -
Dimetilaminó -
Etilészter
Hidrojodid

Neomycin
Szulfát

Tobramycin
Szulfát

S - Karboximetil -
Cisztein

Változás =
szineződés + egyéb változás

Oxitetraciklin
Hidroklorid

keményítő

Szaharóz

Laktóz

Karboximetil -
Cellulóz -
Nátrium

Citromsav

Aktivitás
csökkenés

Viszkozitás-
csökkenés

Redukáló
érték
növekedés

Viszkozitás-
csökkenés

Idegen
szerves anyag

repel legkevésbé sugárérzékeny antibiotikumunk, a G-Penicillin-Kálium, valamint néhány, aszep-
tikus gyártásnál használt segédanyag.

A második oszlopban szereplő anyagok, köztük antibiotikumaink nagyobb része, a sugárha-
tásra elszineződtek, egyéb tulajdonságaik nem változtak.

A harmadik oszlop tartalmazza a 2,5 Mrad sugárdózis hatására lényegesen változott anya-
gokat. Ezeknél a színváltozás mellett egyéb fizikai, kémiai vagy biológiai változás is bekövetke-
zett: az oxitetraciklin biológiai aktivitása csökkent, a diszaharidokban kisebb molekulájú redukáló
anyagokat, a citromsavban idegen szerves anyagokat lehetett kimutatni.

A keményito és a karboxLmetilcellulóz-nátrium sugárkémiai változását az 1. és 2. ábra
demonstrálja. A rheológiai vizsgálatot Rheotest 2 rotációs viszkoziméterrel végeztük.

]%-os keményito oldat rheológiai vizsgálata: 1 = sterilezetlen keményito; 2 = 2,5 Mraddal
sterilizett keményítő. A sugárkezelt keményítő viszkozitása mintegy ]/3-ára csökkent.

2%-os karboximetilcellulóz-nátrium oldat rheológiai vizsgálata: 1 = sterilezetlen karboxi-
metilcellulóz-nátrium; 2 = 2,5 Mraddal sterilizett karboximetilcellulóz-nátrium. Még jelentősebb
viszkozitáscsökkenés van a sugárkezelt karboximetiLcellulóz-nátrium esetén.

A vizsgált poliszaharidoknál a nagy energiájú sugárzás viszkozitás csökkenésével járó lánc-
hasadást idézett elő. Ezek az észlelések összhangban vannak Philips (6) közlésével, mely szerint
a szénhidrátok sugárhatásra igen érzékenyek (2. táblázat).

A 2. táblázat adatai szerint 2,5 Mrad sugárdózissal sterilitást lehetett elérni 10 kezdeti
csiraszámu anyagoknál is. A sugárkezelés után a vizsgált antibiotikumok nem voltak toxikusak és
pirogének (3. táblázat).

2,5 Mrad sugárdózis antibiotikumaink nagy részében nem okozott egyéb, az alkalmazott
módszerekkel kimutatható változást, azonban a nagyobb mértékű elszíneződés miatt nem felelnek
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1 . ábra

meg a Ph. Hg. VI. követelményeinek. Ezért antibiotikumainkat csökkenő dózisu (2,0, 1,5, 1,0,
0,5 Mrad) gamma-sugárzással kezeltettük. Az antibiotikumok elszíneződése a sugárdózissal egye-
nes arányban csökkent. A 3. táblázat adatai szerint az alacsony nedvességtartalmu anyagoknál
0,5 Mrad dózis már alig, vagy egyáltalán nem okozott elszíneződést, s az anyagok egyéb vizsgált
paraméterei sem változtak a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva, ugyanakkor a 100 alatti kezdeti
csiraszám antibiotikumoknál sterilitást eredményezett.

0,5—2,5 Mrad dózisu gamma-sugárzással kezelt antibiotikumaink szobahőn 5—23 hónapig
tartó tárolás után sem változtak a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva. A vizsgálatokat a Ph. Hg.
VI.-ban leírt módszerekkel, valamint Vickers (23) által leírt kromatográfiás módszerrel végeztük.

Aszeptikus gyártásnál alkalmazott üveg-, gumi-, aluminium-, kemény PE-, valamint- PVC
alapú primer kiszerelőanyagokat 2,5—ü,8 Mrad dózisu gamma-sugárzással sterileztettünk. A Ph.
Hg. VI. és a Gyógyszerek Csomagolás fejlesztési és Egységesítési Bizottsága 1969. évi előírása
szerint elvégzett vizsgálatok eredménye szerint a sugárkezelt kiszerelőanyagok.minősége az üveg
kivételével nem változott a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva.
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2. táblázat
2.5 Mrad dózisu gamma-sugárral kezelt anyagok mikrobiológiai vizsgálata

Anyag neve

G- penicillin-kálium

V- dipenicillin-dibenzil-
etiléndiamin

G- penicillin-prokain

Neomycin szulfát

S- karboximetll-clsztein

Kálciumlaktát

Polivinilpirrolidon

Kollid sziliciumdioxid

Sztearinsav

Talkum

Keményítő

Karboximetil-cellulóz-nátrium

Sterilezés előtt

csiraszám

56 xlO1

78 xlO1

60 xlO1

85 xJO]

3 xlO2

l,25xíO2

2,86x103

3,25xlO3

l,40xl03

3,0x]02

3,6xlO3

2,79xlO5

Sterilezés után

sterilitás

steril

steril

steril

steril

steril

steril

steril

steril

steril

steril

steril

steril

akut toxicitás

nem toxikus

nem toxikus

nem toxikus

nem toxikus

-

-

-

-

-

-

-

-

pirogén itás

nem pirogén

nem pirogén

nem pirogén

nem pirogén

-

-

-

-

-

-

-

-

fényét
eresz-

tés

110-

100-

90-

80-

70-

60-

50-

40-

30

20-

10-

• kezeletlen üveg

— — . — • besugárzott üveg

360 370 380 390 400 410

3. ábra

420 430 440 hullámhossz fim
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3. táblázat

0.5 Mr ad dózisu gamma-sugárzás hatása antibiotikumokra

Anyag neve

G-penicillin-kálium

G-peniciüin-prokain

G-dipenicillin-dibenzil-
etiléndiamin

V-peöicillin-sav

V-dipenicillin-dibenzil-
dtiléndiamin

G-penicillin-dimetilamino-
etilészter hidrojodid

Neomycin szulfát

Tobramycin szulfát

Oxitetraciklin hidroklorid

VIZSGÁLT PARAMÉTEREK

Oldódás

3 2

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Szin

1 2

Z l Z l
Z l Z2

Z l Z 2

S l S2

Z 3 Z 3

S3 S3

S4 S5

Z l Z2

S 6 S 6

PH

1 2

6,6 6,6

5,6 5,7

4,8 4,8

3,1 3,2

4,1 4,2

4,8 4,9

5,7 5,8

5,5 5,8

2,2 2,2

Szárítási
veszteség

3 2

0,12 0,18

2,7 2,9

1,4 3,5-

0,16 0,32

4,6 3,6

0,1 0,1

4,3 4,5

5,5 5,5

4,5 4,4

Optikai
forgató-
képesség

1 2

+52,4° 52°

+98,3° 97°

-118° -118°

Hatóérték
%

1 2

97,4 97,3

96,5 96,5

96,3 97,9

97,4 97,2

90,7 92,5

97,2 97,5

82,2 85,4

96,8 97,4

96,3 96,5

Kromato-
gráfiás

vizsgálat

1 2

Neamintart.
megfelel

Idegen
folt nincs

Idegen
folt nincs

MikrobíoL
tisztaság

1 2

Nem Steril
steril
Nem Steril
steril

Nem Steril
steril

Nem Steril
steril

Nem Steril
steril

Nem Steril
steril

Nem Steril
steril

Nem Steril
steril

Nem Steril
steril

1 = sugársterilezés előtt

2 = sugársterilezés után



fényét-
eresz-
tés

34

30

26

22-

18-

14

10-

9 '

• kezeletlen üveg

• besugárzott üveg

360 370 380 390 400 410

4. ábra

420 430 440 450
hullámhossz M m

Az üvegek szine az alkalmazott Uveggyártási adalékanyagok minőségétől és mennyiségétől
függően változott. A változás a különböző hullámhosszon mért fényáteresztési értékekkel jellemez-
hető (3. ábra). Fehér porampuüa üveg változása 2,5 Mrad dózisu gamma-sugárzás hatására.
Adalékanyagok: Fe 2 O 3 = 0,058%, Se = 0,00032%.

A 3. ábra szerint az üveg fényáteresztőképessége jelentősen csökkent, vagyis szine sö-
tétedett.

Barna, vasszulfid színezésű hengeres gyógyszeres üveg változása 2,5 Mrcd dózisu gamma-
-sugárzás hatására (4. ábra). Adalékanyag: Fe2C>3 = 0,2%.

A kezelés hatására az üveg fényáteresztőképessége nőtt, azaz szine világosodott. Az üvegek
egyéb vizsgált paraméterei, közöttük a gyógyszertárolás szempontjából fontos kioldható alkálitar-
talom, nem változtak a besugárzás hatására. Caldera (П) szerint a színváltozás az üveg kristály-
rácsában levő atomok energiaszintjének eltolódásával magyarázható, ennek azonban nincs kihatása
az üveg tulajdonságaira.

A sugárkezelt primer kiszerelőanyagokkal zárási kísérleteket, valamint gyógyszeres táro-
lási kísérleteket is végeztünk, utóbbiakat különböző hőmérsékleteken gyorsított stabilitásvizsgála-
tok, valamint szobahőmérsékleten hosszantartó tárolási vizsgálatok formájában.

Mind a zárási, mind a tárolási kísérletek pozitív eredménnyel jártak, tehát a 2,5 Mrad
sugárdózis nem okozott a primer csomagolóanyagok használati értékét csökkentő változást.

ÖSSZEFOGLALÁS

Gyógyszer alap-, segéd- és kiszerelőanyagok sugársterilezhetőségének vizsgálatára végzett
eddigi kísérleteink eredményei csupán előzetes tájékozódást szolgálnak.

Gamma sugárzásnak anyagaink sterilezésére való alkalmazhatóságát csupán kiterjedtebb bioló-
giai, fizikai-kémiai, hatástani, stabilitási vizsgálat döntheti el. A rutinvizsgálatok mellett szükség
van speciális vizsgálatokra is, melyek egyértelműen eldöntik, hogy a biztonságos sterilező dózis
valóban nem hoz-e létre minőségrontó, toxikus bomlástermékeket.

A sterilezés hatásfokának és az anyagi minőségnek megfelelő kontrollja egy uj sterilezési
módszer bevezetésénél elengedhetetlen.
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STERILIZATION OF PHARMACEUTICAL ACTIVE INGREDIENTS, ADJUVANTS
AND PACKAGING MATERIALS BY GAMMA RADIATION

Dr. Catherine Bőr
BIOGAL Pharmaceutical Works, Debrecen

SUMMARY

Antibiotics (Potassium Benzylpenicillin. Procaine Benzylpenicillin, Dibenzylethylenediamine
BenzylpeniciUin, Phenoxymethylpenicillin Acid, Dibenzylethylenediamine Phenoxymethylpenicillin,
Dimethylaminoethyl Benzylpenicillin Hydroiodide, Neomycin Sulphate, Tobramycin Sulphate. Oxy-
tetracycline Hydrochloride), S-carboxymethyleysteine, Colloidal Siliciumdioxide (Aerosil), Polyvi-
nylpyrrolidone, Methylparaoxybenzoate (Nipagin M), Sodium Carboxymethylcellulose, Sorboxethe-
neoleate, Talc, Wheat Starch, Saccharose, Lactose, Boric acid, Citric Acid, Stearinic Acid,
Potassium Citrate, Calcium Lactate, Vanilline, colouring and flavouring agents, Zinc Oxyde, glass,
aluminium, rubber, polyethylene, polyvinylchloride packaging materials were treated with a dose
ranging 0.5 to 2,8 x ] 0 6 rad using gamma radiation from a Cobalt 60 source.

On the effect of 2.5—2.8xlO^rad antibiotics, carbohydrates, citric acide suffered more or
less discoloration.

The change of colour was accompanied by a decrease of activity of oxytetracycline hydro-
chloride and tobramycin sulphate, and a decrease of viscosity of starch, increase of reducing ra-
te of saccharose and lactose.

Samples with 105 organisms per gram could be rendered sterile. After irradiation the sub-
stances indicated neither toxicologic nor pyrogenic effects.

With a dose of 0,5xl06rad was obtained sterility of substances contaminated by 10 or-
ganisms per gram.

There were no or hardly any discoloration and no change of other examined parameters of
these materials as compared to the untreated substances after a long term storage.

The light transmission of glasses treated with a dose of 2.5—2.8x10 rad increased or
decreased depending on the quality and quantity of the additive agents of glass production. The
soluble alkaline content of them did not change.

The examined aluminium, rubber and plastic packaging materials suffered no changes.
The results of the accelerated stability tests of the irradiated packing materials were po-

sitive.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЛУЧАМИ ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
МЕДИКАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УПАКОВКИ

др. К. Бэр,
Фармацевтический Биогал, завод Лберецен

Р Е З Ю М Е

Нами обработаны ионизирующим облучением дозой 0,5 - 2,8 Мрад, происходящей от источника Со,
фнтибиотики G-пенициллинкалия, G-пенициллин-прокаин, G-дипенициллин-дибензилэтилен-диамин, V-пени-
циллиновая кислота, V-дипенициллин-дибензил-этилендиамин, G-пенициллин-диметиламино-этил-эфир-
гидроиодид, неомицин-сульфат, тобрамицин-сульфат, окситетрациклин-гидрохлород), S-карбоксиметилни-
стеин, коллоидную силициевую окись (аэросиль), поливинилпирролидон, метил-ларачжсибензоат (Нипа-
гинМ), карбоксиметилцеллюлозный-натрий, сорбикеэтенолеат, тальк, пшеничный крахмал, сахароз, лактоз,
борную кислоту, лимоновую кислоту, стеариновую кислоту, цитрат натрия, лактат кальция, ваннллин,
красящие и вкусовые материалы, окись цинка, а также упаковочные материалы из стекла, алюминия,
резины, полиэтилена и поливинилкиорида.
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Под влиянием 2,5 - 2,8 Мрад фнтибиотики, S-карбоксиметил-цистеин, поливинияпирролидон, угле-
воды и лимоновая кислота в большей или меньшей мере изменили окраску..

Изменение окраски сопровождалось у гидрохлорида окситетрациклина и сульфата тобрамицина сни-
жением активности, у крахмала снижением вязкости, а у сахарозы и лактозы повышением величины ре-
дукции.

Применением дозы лучей 2,5 — 2,8 Мрад можно было достичь стерильности у исходного количества
микроорганизмов 10 . После обучения вещества не оказались токсическими и пирогенными.

Доза лучей 0,5 Мрад у веществ с небольшой влажностью и максимальным исходным количеством
микроорганизмов 10 привела к стерильности, изменение окраски едва ли или вообще не было и осталь-
ные испьпанные параметры веществ не изменились по сравнению с необработанным контролем, даже ни
при хранении в течение долгого времени.

Способность к пропускании света бутылок, облученных с дозой 2,5 - 2,8 Мрад, повысилось или же
снизилось в зависимости от качества и количества ингредиентов производства стекла, соедржание раствор-
яемой целочи не изменилось. У испытанных примерных упаковочных материалов из алюминия, резины и
пластмассы никакого изменения не было обнаружено.

Результаты испытаний по хранению медикаментов, находящихся упаковочном материале, подвергну-
том облучению с целью стерилизации.
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POTENTIAL POSSIBILITIES OF PHYSICAL METHODS FOR TREATING
AND DISINFECTING WASTE-WATER AND SLUDGE

Dipl. Eng. A. Papasov
Sofia, Bulgaria

The accelerated increase and eggregation of the world population has made the water con-
sumption and water pollution one of the most serious problems for the modern society.

In many developed countries the shortage of usable surface-waters has been already paid
with enormous investments.

On the other hand the expensively delivered water is afterwards so polluted by man and
production that it changes into a great environment problem.

Conversion of waste-vater again into usable or drinking water represents a rather compli-
cated complex of ecological, technological and economical problems.

The development of new methods, other than the usually practiced ones in current waste-
-water processing, is at present an important object of contemporary research and technics.

The main purpose of this paper is to focus attention, by a short review, to physical agents
or methods, which are prospective for application in waste-water and sludge processing.

METHODS USED IN CURRENT WASTE-WATER PROCESSING

2.1. The gravity sedimentation and filtration are at present the most used methods for solids
separation in waste-water. These processes are very slow because of the low intensity of the
gravity field energy but the operation costs are very low.

The occasionally used at sludge dewatering mechanical or other methods are really quick
but very expensive.
2.2. The microbial aerobic and anaerobic digestion of waste-water and sludge is the only method
used for organics decomposition. Using organic and inorganic substances in their metabolism, the
microorganisms degradate them and release quantities of heat energy and methane-gas.

Taking into consideration the acievements of microbiology in recent years, namely the
separation of many new bacteria which are destructors of organic pollutatns (1) or new techno-
logies for immobilizing microbial cells and enzimes, one can assume that even in the future it
will be very difficult to develop alternative processes better than the microbiological ones.
2.3. Chemicals like lime, air, chlorine and others are used in waste-water and effluent disin-
fection. The sludge sanitation is usually carried out by heat treatments.

These processes are the most expenxive ones because of energy and chemicals consumption.
The hygienic results of the disinfection processes are of primary importance for the ob-

taining of a pathogene-clean environment.

PROSPECTIVE PHYSICAL METHODS

There are a lot of physical, electric or electrochemical phenomena grounded on the use of
different kinds of energy. I shall briefly review some of them which are prospective for appli-
cation in waste-water and sludge processing.
3.1 . Electrocoagulation (2) is a process at which chemical coagulants are produced by eleotro-
chemival dissolution of aluminium or iron electrodes. Usually this method finds application to-
gether with electroflotation, as a preliminary or intermediary stage of the combined method.
3.2. Electroflotation (4) is a very promise ing method in solids separation (including microorga-
nisms). Primarily the electroflotation is a water electrolysing process at which released oxygen
and hydrogen bubbles adsorb the solids and microorganisms suspented in the water and transport
them to the surface. In principle this method is similar to the foam flotation but its separation
effectiveness is higher (4).

Electroflotation finds application in the treatment of industrial waste-water, mainly in
meat-packing plants (2), (3), The energy consumption is about 0,2—0,5 kWh/m3.
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3.3. Electroosmosis is prospective in dewatering of thickened sludge or animal farm solid re-
siduals (6).
3.4. Electroplasmolysis is prospective in coagulation, dewatering and disinfection of waste-water
thickened sludge or animal farm solid residuals. At present, this method has found application in
the food industry for producing fruit juices (4).
3.5. Ultrasound has found application in many food preparation technologies. It homogenises milk,
emulgates fats, filtrates suspensions (4) with a good effectiveness. A disinfecting effect appears
s imu Itaneous ly.

In the waste-water and sludge treatment, the ultrasound could be applied as a coagulation,
solid separation or disinfection agent.
3.6. Under-water spares technology has made in recent years a very quick progress in many
production branches. Sparc energies up to 100 kilojouls are applied in food, metallurgy, machinery
and other production technologies.

Good results have been obtained using under-water spares in disinfecting drinking (4) and
waste-water (9). Energy consumption is about 0,J — ],0 kWh/nv*.
3.7. Ionizing radiation has made a very good progress in the waste-water sludge disinfection in
recent years.

Radiation processed sludge can be used in the agriculture as fortilizer.
Radiation disinfecting of sludge is compatible, from economical point of view, with the

thermal pasteurisation.

PROSPECTS

After the previous short review of some physical methods and possibilities for their appli-
cation in the waste-water and sludge treatment, I should like to express my opinion about the
prospects of the research work in this direction.

The simultaneous or successive use of two or more agents or methods produces very often
not additive but more or less multiplicative results. This phenomenon is known as "synergistic
effect". The explanation of this phenomenon, I think, is to be found in the combined action of the
transformation products of the energies applied.

The reports of Sivinski for a combination of heat and radiation treatment (7), or Wood-
bridge - for combination of chlorine or oxygen with radiation (8), of Elpiner who has combined
chlorine with ultrasound (5) are good Indices for a correct direction of the research.

My own experience in treating whole eggs with heat and radiation some years ago lead me
to the assumption that further remarkable progress in the waste-water processing can be achieved
using the synergistic effect of two or more acting agents.

The prospects and variability of the above mentioned physical methods I see in their appli-
cation as additive synergistic agents, as effective "intensifiers" of the basic conventional treating.

The bactericidal effect of the ultrasound, for example, is not very promissing for applica-
tion in waste-water effluent disinfection because of its large energy consumption and high costs.
Applied together with chlorine it could be very successful.

Thus, I should like to repeat once more, that after my opinion, advances in waste-water
and sludge processing are to be searched mainly in developing and application of "intensifiers" of
the established treating processes.

As "intensifiers: I see very good prospects for all physical methods mentioned in this paper.
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SUGÁRZÁSOK

Sugárzás gyűjtőfogalommal a nyugalmi tömeggel rendelkező atomi vagy szubatomi részecs-
kék (korpuszkák), illetve az elektromágneses hullámok térbeli tovaterjedését illetjük. A különféle
sugárzásfajták energiáját elektronvolt (eV) egységben szokás kifejezni. 1 eV az az energia, amely-
re egy elektron szert tesz, ha 1 V potenciálkülönbségen fut át. Mivel az eV igen kis energiaegy-
ség (3 V = J.602 x 10~*9 J), a gyakorlatban általában ennek ezerszerese (keV) és milliószorosa
(MeV) használatos.

Nagyenergiájú elektronok /3 -sugárzó radioaktív izotópokból és gépi sugárforrásokból (gyor-
sítókból) nyerhetők. Utóbbiak előnye, hogy az elektronenergia és a nyalábintenzitás könnyen, szé-
les határok között változtatható, energetikus, intenzív és kis térszögben koncentrált nyaláb állít-
ható elő, csak üzeme alatt sugároz (kikapcsolható) és nincsen szükség a lebomló radioaktív töltet
rendszeres pótlására.

AZ ELEKTRON TERMÉSZETE
•4

Az elektron egyike a természet legalapvetőbb építőköveinek; szerepe meghatározó az ele-
mek felépítésében, a vegyületek kötésében és a fény keltésében. Az elektronokat első ízben
J. J. Thomson angol fizikus azonosította 1897-ben mint parányi, igen könnyű, fürgén mozgó, ka-
tódból eredő, negatív töltésű részecskéket. Tömege 9.107 x 10"3 J kg = 0.511 MeV, villamos
töltése 1.6021 x 10~1 9 Cb, amely ez ideig a természetben észlelt legkisebb, így egységnyinek te-
kintett töltés (1 acu, atomic charge unit). Az elektron Fermi-Dirac statisztikát követ, így termé-
szetére nézve feles spinű (perdületü) fermion; perdülete h/2 3T egységekben mérve + 1/2, ahol
h a Planck-állandő (h = 6.625 x 10-34 j S ) . Mint könnyű, feles spinű részecske, a leptonok csa-
ládjához tartozik. Az elektron parányi mágnesként viselkedik; mágneses momentuma kb. 1 Bohr
magneton. Egyike a természet legstabilabb képződményeinek; várható élettartama S 2 x 10 2 1 év
(F. Reines, 1965), amely 11 nagyságrenddel múlja felül a csillagászati univerzumunk becsült ko-
rát és alapját képezi a természetben a villamos töltés, megmaradásának. Ez a megmaradási té-
tel szoros összefüggésben van a kvantummechanikában a hullámfüggvény fáziseltolással szemben
mutatott invarianciájával. Az elektron mintegy 10~12 cm átmérőjű térrészt "foglal el", antiré-
szecske-párjával a pozitronnal találkozva két foton formájában szétsugárzódik; e folyamat re-
verzibilis.
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AZ ELEKTRONOK GYORSÍTÁSA

Az elektronok villamos tér hatására felgyorsíthatók. A klasszikus fizika szerint az e töl-
tésű elektronra egy E_ térerősségü térben F_ = eE gyorsító erő hat, a fellépő gyorsulás £ = Ее/m,

/ ё J 2
a végsebesség v = / 2 - U, a nyert energia W^ = eU = -5- mv (ahol m az elektrontömeg, U a
gyorsítófeszültség). Néhányszor 10 kV gyorsítófeszültség felett már relativisztikusan kell számol-
ni, ekkor (elektronok esetén):

v = с -\Z ! л
»fl + 1.96W)

W = 0.511
1

- 1 ][Mev].

A v sebességre felgyorsított elektronok relativisztikus tömegnövekedése az

formulával számolható. A W MeV energiára gyorsított elektronok fénysebességre vonatkoztatott
sebességét és relativisztikus tömegnövekedését az 1. táblázat mutatja.

Azt a térrészt, ahol az elektronok gyorsítása és eltérítése történik evakuálni kell, hogy
az elektronok útjuk során minél kevesebb gázmolekulával találkozzanak, ugyanis a gázmolekulákkal
való sorozatos kölcsönhatásokban az elektronok ionizálnak, energiát veszítenek és szóródnak. Ab-
ban a térrészben, ahol az elektronok gyorsulnak és eltérülnek olyan mértékű vákuum biztosítandó,
hogy a molekulák szabad uthossza (Л|.) lényegesen nagyobb legyen a térrész lineáris méretei-
nél. Ekkor a gázáramlás molekuláris lesz. A szabad uthossz levegőben:

\ 6.586 x 10"8

ahol p az átlagos nyomás (bar). A szükséges vakum nagyságrendje J0~3 0 bar, amely csak állan-
dó szivattyúzással biztositható.

1. táblázat

A W MeV. energiára felgyorsított elektronok fénysebességre vonatkoztatott sebessége
és relativisztikus tömegnövekedése

W [MeV]

0.5
0.5П
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1

v/c

0.863
0.866
0.888
0.907
0.921
0.932
0.941
0.948

m/m0

1.980
2.000
2.176
2.372
2.568
2.764
2.960
3.156

W MeV

J.2
1.3
1.4
1.5
2.0
2.5
3.0
5.0

v/c

0.954
0.959
0.964
0.967
0.979
0.985
0.989
0.996

m/m0

3.352
3.548
3.744
3.940
4.920
5.900
6.880

10.800
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AZ ELEKTRONGYORSITOK TÍPUSAI

A szerint, hogy a gyorsítandó részecskékkel - esetünkben az elektronokkal - való energia-
közlés egy vagy több lépésben történik, beszélhetünk egyszeres gyorsítókról és rezoaanciagyorsi-
tókról. Előbbieket a feszültségforrás típusa szerint szokás osztályozni, így vannak elektrosztatikus
(Van de Graaff tipusu), kaszkád és szigetelt törzsü transzformátoros (ICT) gyorsítók, amelyek
szabadtéri vagy (nagyobb energiákra) nyomás alatti kivitelben készülhetnek és mindegyikük alkal-
mas folytonos részecskenyalábok előállítására. Az egyszeres gyorsítók közé tartozik még a Tesla-
-transzformátoros változat, amely impulzus nyalábot szolgáltat. A rezonanciagyorsitók alaptípusai
a lineáris gyorsítók (LINAC) és a különböző tipusu ciklikus gyorsítók (ciklotron, szinkrociklotron
stb.); ezek mindegyike impulzus nyalábot ad.

AZ ELEKTRONOK ÁTHATOLÁSI KÉPESSÉGE

A nagyenergiájú elektronok jelentős áthatolőképességgel rendelkeznek; az áthatolóképesség
növekvő elektronenergiával nő és fordítva arányos a célanyag sűrűségével. Pl. 1 MeV energiájú
elektronokat 0.6 mm vastag vas vagy 1.0 mm titán vagy 1.72 mm aluminium vagy 4.65 mm víz-
réteg, illetve kb. 3.6 méternyi levegőréteg tudja csak teljesen elnyelni. Az energetikus elektronok
anyaggal való kölcsönhatása közben minden elektron milliárdnyi véletlenszerű ütközést szenved,
sokezer molekulát és atomot gerjeszt, ionpárok ezreit hozza létre, fokozatosan elveszíti energiá-
ját és szétszóródik. Az elektronsugárzás biológiai és kémiai hatása elsősorban ionizáló képessé-
gének következménye.

Az elektronok jellegzetes - energiával paraméterezett - behatolási profilgörbéjét (mélységi
eloszlását) az 1. ábra mutatja. Az abszcisszán a fajlagos vastagság, vagyis a besugárzott cél-
anyag felületegységre vonatkoztatott tömege szerepel, amely a sűrűség és a rétegvastagság szor-
zata (g/cm ). Az ordinátára a relatív dózist mértük fel. Belátható, hogy egységnyi sűrűségű

, többletdózis
veszteség

igényelt
minimális

dózis

vegö vesztes. f i lm vastags. veszteség

fajlagos vastags. •
• vastags. x sűrűség

[9/cm2][cm]x[9/cm3]

1. ábra

0.5 MeV, 1.0 MeV és 2.0 MeV energiájú elektronok behatolási profilgörbéje. Az ábrán a relatív
dóziselpszlás, mint a fajlagos céltárgyvastagság függvénye látható, feltüntetve a különböző tipusu

veszteségeket 1.0 MeV energiájú elektronok 60% igényelt minimális dózisa esetén
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anyagban (pl. vízben) az abszcisszán mért érték közvetlenül a cm-ben mért behatolási mélységet
adja. Az ábrán látható, hogy az 1 MeV energiájú elektronok maximális dózisukat kb. í mm mély-
ségű vizrétegben adják le; célszerűen kihasználható' 50— 60%-os minimáldózis 0.3—0.25 mm
vastag vizrétegben biztosítható. Az elektron besugárzásos technológiák szempontjából a 0.3—3.0
MeV közötti energia tartomány használatos. A 2. ábrán a fajlagos behatolőképesség, mint az elek-
tronenergia függvénye látható az emiitett energiatartományban.

A gyorsító által produkált teljes elektronenergia nem nyelethető el a célanyagban a külön-
böző veszteségek miatt; a fennmaradó hasznos hányad az elektron hasznosítási hatásfok (Electron
Utilization Efficiency, EUE), amely növekvő elektronenergiával nő; elméleti maximuma egyolda-
las besugárzás esetén 50%. 3.5 MeV-es elektronokra EUE ~ 40—43%.

Ipari és mezőgazdasági célokat szolgáló elektronbesugárzásos technológiákhoz általában a

3.00

60%-ig kihasználható
behatolás kétoldali

besugárzásnál

60%-ig kihasználható
behatolás egyoldali

besugárzásnál

0.02
0.3 0.4 0.5 0.75 1.0 1.5 2.0 3.0

elektron energia [MeV] ж .

2. ábra

A fajlagos behatolóképesség az elektronenergia függvényében teljes elnyelődés, valamint 60%-ig
kihasználható egy- és kétoldali besugárzás esetén ,
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0.3—2.0 MeV energiatartományban, 10—100 mA folytonos elektronáramot szolgáltató (3—200 kW
teljesítményű) direkt gyorsítók használatosak, amelyek 0.05—0.2 m^ felületre elterített, scannelt
nyalábja vékony titánfólia-ablakon át kihozható a szabad levegőre. E gyorsítókkal 100 Gy—200 kGy
elnyelt dózis biztosítható a célanyagban, az alkalmazott technológiától függően.

AZ ELEKTRONGYORSÍTÓ FELÉPÍTÉSE

Feszültségforrás. Az elektronok gyorsításához mindenekelőtt nagy (MV nagyságrendű) egyen-
feszültség szükséges, amely pl. egy speciális hálózati tápegységből, az un. ICT-bó'l (Insulating
Core Transformer, szigetelt törzsü transzformátor) nyerhető. A 3 fázisú primer tekercs lemezeit
magú, a szekunder tekercsek ugyancsak lemezeltek, igen lapos kivitelűek és fokozatonként epoxy-
gyantába ágyazottak. Egy-egy fokozat 3 tekercs feszültségduplázó egyenirányitó alapkapcsolást táp-
lál, a fázisonkénti egyenirányítók feszültségei szuperponálódnak és igy fokozatonként kb. 50 kV
egyenfeszültség állítható elő. A fokozatok szendvics-szerüen, szigetelten épülnek egymásra; az
1 MV eléréséhez 20 fokozat szükséges. A feszültségforrást lekerekített fém elektród zárja le, a
hossztengely menti átlagos gradiens kb. 20 kV/cm, az elektródon 1 MV-nál fellépő maximális
térerősség kb. 80 kV/cm. A nagyfeszültség hullámossága í MV-nál és 75 mA terhelésnél < 5%,
a feszültségstabilitás ±2%, a tápegység hatásfoka kb. 92%. Az egész feszültségforrás zárt tartály-
ban helyezkedik el, amelyet 0.7 MPa nyomású száraz, por- és olajgőznientes kénhexafluorid
(SF6) S^z tölt ki. E gáz kiváló villamos szigetelő; szigetelőképessége az emiitett nyomáson kb.
háromszorosa a hasonló nyomású száraz nitrogénnek és eléri a 150 kV/cm értéket. A gáz ned-
vességtartalma 50 ppm alatt tartandó. A tápegység hűtését keverőventillátor és hőcserélőn át cir-
kuláltatott csapviz biztosítja.

Elektrongyorsitó. A fenti módon előállított nagyfeszültség kábelen vagy ugyancsak nagy-
nyomású SFg gázban elhelyezett feszültségátvezetőn át csatlakoztatható a gyorsitó nagyfeszültségű
elektródjára. Ebben foglal helyet az elektronágyu, amelynek izzó volfrám katódjából kilépő elek-
tronokat 10—20 kV anódfeszültség szívja ki és kissé felgyorsítja. Az elektronokat elektrosztatikus
lencse fókuszálja a gyorsitócso, mint vastag elektrosztatikus lencse tárgypontjába. A gyorsitócso
pyrex üveggyürükből és aluminium lemezelektródokból vákuum- és nyomászáróan összeragasztott
homogén terű rendszer. Az elektródok lyukasak a szabad nyalábut és a vákuumszivás biztosítása
érdekében. A gyorsitócso mentén epoxygyantába ágyazott potenciálosztó ellenállás lánc húzódik vé-
gig, osztáspontjai galvanikus kapcsolatban vannak a gyorsitócso elektródjaival. Az igy kialakított
elektronoptikai rendszer nagyit és leképez, a cső alján a nyalábátmérő 10—15 mm; az átmérő
mentén az intenzitás Gauss-eloszlás jellegű. A gyorsitócso átlagos axiális gradiense kb. 17 kV/cm.
A gyorsitó maga ugyancsak nagynyomású SFg szigetelő gázközegben helyezkedik el.

Scanner. A 10—15 mm átmérőjű foltban koncentrált 75—100 kW elektronnyaláb teljesítményt
egyetlen anyag sem bírja ki, elpárolog, másrészt az ilyen kis méretű nyaláb alkalmatlan nagy
anyagmennyiségek besugárzására. A kisméretű, foltszerű nyalábot "sepertetéssel" nagy felületen
"szét kell kenni"; ezt a feladatot látja el a scanner. A függőleges tengelyben érkező nyaláb két
tekercspár egymásra merőleges mágnesterén fut át, amelyek köriv mentén elkanyaritják a nya-
lábot. Elektronokra, nem relativisztikus esetben:

BR = 3.36 x 10~3 VW Г ™ ] , ahol

W az elektronok energiája MeV-ben. A scanner általában szélesebb irányban +30° kiterítést pro-
dukál, hosszmérete 40—183 cm között változik, szélessége kb. 10 cm. Az alkalmazott seper te tő
frekvencia 200 Hz/50 Hz. A scannerablakon szétterített nyaláb áramsürüsége ilyen módon kb.
három nagyságrenddel csökken, intenzitás-homogenitása ±5%. A scannerkamra anyagé rozsdamen-
tes acél, bordákkal merevítve, a kilépő ablak 0.05 mm vastag Ti-lemez, amelyen áthaladva az
1 MeV-es elektronok mintegy 4% energiaveszteséget szenvednek. A titánablakon kb. 3.0 kW hő-
teljesitmény disszipálódik, amelyet intenziv viz- és levegőhütéssel kell elvinni. A felcsapódó
szennyvíz ellen gyakran egy második, kb. 0.025 mm vastag Al-védőablakot is használnak, amely
kb. 1.5% energiaveszteséget okoz.

Vákuumrendszer. Az elektronok a néhány méteres gyorsitóbeli utat csak jó vákuumban ké-
pesek számottevő energiaveszteség és szóródás nélkül megtenni; a szükséges vákuum 10"'® bar
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nagyságrendű. A sok tömítés, csatlakozás, ragasztás, valamint a párolgás és a külső túlnyomás
miatt ez csak állandó szivattyúzással biztositható Az elővákuum-szívást egy kb. 10 m3/óra szivó-
teljesitményü rotációs olajszivattyu biztosítja, amelyet célszerű folyékony nitrogén töltetű olajcsap-
dával ellátni. Az ezzel elérhető vákuum értéke 10"^ bar nagyságrendű. A nagyvákuum előállítása
pl. kombinált titángetter és titán-szublimácíós szivattyurendszerrel történhet; a szivattyúk a
scannerkamra tetején csatlakoztathatók a gyorsítóhoz. A Ti-szublimációs szivattyú már 10Е* bar
nyomásnál üzembe helyezhető, szivőteljesitménye a nagyvákuum-tartományban 500—1000 liter/sec,
fütőteljesitmény-igénye 500—600 W, a cserélhető fűtő- és Ti-betétek élettartama kb. 1000 üzemóra.
A Ti-getter szivattyú kb. 10"' bar nyomásnál kapcsolható be, szivőteljesitménye a nagyvákuum-
- tartományban kb. 120 liter/sec, üzemi feszültsége 3—5 kV. A szivattyú tápegységének terhelő-
árama a vákuummal arányos, igy vákuummérésre is felhasználható Megjegyzendő, hogy a titán-
szublimáciős- és getterszivattyuk a nemesgázokat nem szívják, hidrogénre viszont szivóteljesit-
ményük a levegőének kb. kétszerese. A teljes rendszer 1 bar nyomású levegőről való leszívása
10"'0 bar nyomásra 2—6 órát igényel, az alkalmazott szivattyukombináciőtól függően. Esetleg szá-
mításba vehető turbomolekuláris szivattyú alkalmazása; e szivattyú típus kb. 10"6 bar nyomásról
indítható, megfelelőnek látszik a 200 liter/sec sz ivóteljes itményii tipus, amelynek fordulatszáma
max. 36000/perc, elővákuum-szivást külön tápegységet és vizhütést igényel, ezzel szemben min-
denfajta gázt és gőzt hatékonyan sziv.

DOZIMETRIA

Az elnyelt dózis SI-beli egysége a gray (Gy), amely bármely ionizáló sugárzásra vonat-
kozóan a besugárzott anyag térfogatelemével közölt energiának és a térfogatelem tömegének a há-
nyadosa. 1 Gy = 1 J/kg. Régi egységei az erg/gramm és a rad. Az alábbiakban néhány fontos
energia- és teljesitményátszámitási tényezőt közlünk:

-7
1 erg = 1 dyncm = 1 0 J

ÍJ = 1 Ws = 1 Nm = 1 kgm 2 s~ 2

— 19
1 eV =» 1.6021 x 10 Ws

1 cal = 4.187 J
—2 —2

1 ra j = J00 erg/gramm = 10 WsAg = 10 Gy
1 Gy = 1 J/kg = 100 rad = 0.1 krad = 104 erg/gramm

4 8
1 Mrad = ip Gy = 10 kGy = 1 0 erg/gramm = 2.39 cal/gramm

1 W = 1 0 gramm rad/sec = 1 kg Gy/sec

1 kW = 0.1 kg Mrad/sec = 360 kg Mrad/óra

= 1 kg kGy/sec = 3600 kg kGy/óra

10 kGy = 1 Mrad = 106 rad = 104 Ws/kg = 10 kWs/kg

= 10 kV Cb/kg = 10"2 MV Cb/kg = 5O"5 MV Cb/gramm

= 6.24 x 10 1 3 MV elektron/gramm

1 acu = 1.6021 x 10~19 Cb
Q

Víz esetében, ahol a sűrűség "fi" = 1 gramm/cm
10 kGy = 1 Mrad = 6.24 x 10 1 3 MV elektron/cm3.

1 MV gyorsítófeszültségnél vízben, ahol a teljes behatolási mélység 0.465 cm:

10 kGy = 1 Mrad = 29 x 10 1 2 elektron/cm2

felületi elektronsűrűséget jelent. A scanner titánablaka alatt átfolyó szennyvízben átlagosan elnyelt
dózis kalorimetrikus módon könnyen nyerhető, mivel

118



ahol ( т - T] ) a ki- és befolyó szennyviz hőmérsékletkülönbsége K-ben. Az átfolyó szennyviz
által elnyelt dózis a következő módokon változtatható:

- a gyorsítófeszültség (vagyis az elektronenergia) változtatásával; ezzel a behatolási mély-
ség is változik;

- a katódfütés (vagyis az elektronáram) változtatásával.
Megjegyzendő, hogy a scannerablak terhelhetősége, amely tapasztalati adatok szerint
0.05 mm vastag Tí-ablak esetében ("l/S ) = 55 mA/m, ennek határt szab;

max
- a scannerablak alatt átfolyó viz sebességének változtatásával;
- ritkábban a scannerparaméterek (vagyis a felületi elektronsűrűség) változtatásával;

- esetleg a közeg recirkuláltatásával.

BESUGÁRZÁSI KAPACITÁS

Az elektrongyorsitó besugárzási kapacitása az alábbi módon számitható:

besugárzási n ., л о „ п л készülék teljesitm. [kW] EUE ( %) .
kapacitás I V 0 ™ ] = 3 6 0 0 x - igényelt dózis tkGyP X 100

Ez azt jelenti, hogy egy 1 MV; 75 mA-es készülék, amelynek a teljesítménye 75 kW, 42.5%
EUE mellett:

4 kGy = 400 krad esetén 28.7 m3/óra,
38 kGy = 800 krad esetén 14.3 m3/óra,

10 kGy = 1 Mrad esetén 11.5 m3/óra10 kGy = 1 Mrad esetén 11.5 m3/óra

besugárzási kapacitással rendelkezik víz abszorbensre vonatkoztatva.

AKTIVÁCIÓ, FÉKEZÉSI SUGÁRZÁS ÉS SUGÁRVÉDELEM

Nagyobb elektronenergiák a besugárzott közegben indukált radioaktivitást idézhetnek elő,
azonban ez a hatás 5 MeV elektronenergia alatt általában elhanyagolható, e határig maradandó
felaktiválódással nem kell számolnunk. Az elektronok vagy fotonok átal keltett neutronok csak bi-
zonyos küszöbenergia felett jelennek meg; ez berilliumra 1.67 MeV, deutériumra 2.25 MeV, oxi-
génre 4.14 MeV és szénre 4.9 MeV. Mivel a szennyviz berillium és deutérium tartalma igen cse-
kély, az 3.67 - 2.25 MeV energiatartományban csak jelentéktelen neutron aktiváció lép fel. 1 MeV
energiáig semmiféle maradandó aktiválódással nem kell számolnunk.

Ha nagyenergiájú elektronok anyagba ütköznek és ott lefékeződnek, elnyelődnek, akkor nagy
átható lóképességü elektromágneses sugárzás, un. fékezési röntgen sugárzás (Brahms tr ah lung) ke-
letkezik, amely jellegzetes előreirányu szögelosztást mutat. A maximális fékezési röntgensugár-
zás-intenzitás egy pontszerű céltárgytól 1 m távolságban:

n n

J = 0 . 4 x W " x I x Z [r/perc] ,

ahol W az elektronok energiája MeV-ben, I a céltárgyba ütköző elektronáram mA-ben, Z pedig a
fékező cétanyag rendszáma. A röntgen (r) a besugárzási dózis egysége, az a röntgen vagy gamma
sugárzás mennyiség, amely 1 cm normál állapotú levegőben (1.293 mg) l-l acu töltésegységnyi
ionpárt hoz létre. Tehát 1 r i gramm levegőben 1.61 x 10 1 2 ionpárt generál. 1 r besugárzási dó-
zisnak lágy testszövetekben és vizben 0.97 rad elnyelt dózis felel meg.

1 MeV; 75 mA elektronnyaláb esetén a céltárgytól 1 m távolságban a 2. táblázat szerinti
értékek adódnak.

A fékezési röntgen sugárzás árnyékoló anyagainak abszorpcióját (fékező képességét) az un.
félértékvastagságban (Half Value Layer, HVL) szokás kifejezni. Ez azt az anyagvastagságot jelenti,
amely az eredeti intenzitást a felére csökkenti. Az abszorpció formulája exponenciális. A 3. táb-
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2. táblázat

A fékezési röntgensugárzás maximális intenzitása különböző anyagú céltárgyak esetén
a céltárgytól 3 méter távolságban r/perc -ben 1 MeV energiájú, 75 mA intenzitású

bombázó elektronokra

elektron
energia

W [MeVj

1

elektron
áram

I [mA]

75

rtg-sugárzás intenzitás J [r/percj

viz
Z=]

30

szén
Z=6

180

aluminium
Z=]3

Г,90

vas
Z=26

780

ólom
Z=82

2460

lázat néhány - általánosan használatos - röntgensugárzás árnyékoló aiyag HVL értékét adja mm-
ben a generáló elektronenergia (MeV) függvényében.

3 . táblázat

Néhány - általánosan használatos - röntgensugárzás árnyékoló anyag félértékvastagsága
(HVL) mm-ben a generáló elektronenergia W [MeV] függvényében

elektron
energia

W [MeVj

0.75
0.80
1.00
1.50
2.00
3.00

H V L [mm]

beton

45.0
45.7
49.5
57.2
61.0
78.7

vas

12.5
12.7
15.2
17.8
20.3
22.9

ólom

6.3
6.4
8.1

12.2
14.5
16.0

A szükséges árnyékolás R védelmi tényezője

_ forrás intenzitás [rad/őra]
ahonnanaktuális dózis [rad/óra]

N = *" R = 1.443 In R

az árnyékoláshoz szükséges HVL rétegszám. A J forrásintenzitás a képletből, illetve a 2. táblá-
zatból nyerhető, a Dp aktuális dózis pedig

_ R megengedett r ., -, , ,
DR = T x b x Q F x k [""»m/or,] t ahol

R megengedett a sugárvédelmi szabvány előírásai szerinti megengedett ekvivalens dózis, amely
"B"-kategóriáju populációra, egésztest besugárzás esetén 500 míem/év, T az évi effektív üzem-
idő Córa/év] , b a biztonsági tényező; fix beépitésü sugárforrások esetén b = 2, QF (Qua-
lity Factor) a sugárminőségi tényező; röntgen- és gamma-sugarakra, valamint W s 30 keV ener-
giájú e lak trón okra QF = 1, к pedig az egyidejűség! tényező.

A 3. táblázatban szereplő beton-adatok 2.1 kg/dm" sűrűségű anyagra vonatkoznak. Az ár-
ny éko! ás számításánál figyelembe veendő még a távolság négyzetével csökkenő un. térköz-árnyé-
kolás hatása Is.
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Ennek védelmi tényezője

R D = D2 = 2 N d , ahol

D az árnyékoló sugárvédelmi fal külső felületének távolsága a sugárforrástól méterben. Ebből

így a sugárárnyékoló fal tényleges vastagsága:

s = (N - N ) x HVL [mm].

ÖSSZEFOGLALÁS

Gyorsítóberendezésekkel létrehozott nagyenergiájú elektronokkal nagy áthatolóképességü
ionizáló sugárzás produkálható. E sugárzás képes szennyvizek és szennyiszapok fertőtlenítésére.
Az elektronok könnyű, fürgén mozgó, negatív töltésű részecskék, amelyek villamos térben köny-
nyen felgyorsíthatók nagy energiára. A gyorsító nagy feszültséget speciális feszültségforrás (pl.
szigetelt törzsü trauszformátor) állítja elő. A fűtött katódból kilépő elektronok előgyorsitás és
fokuszálás után homogén terű gyorsitőcsőben gyorsulnak fel. Egy szórókamrában két síkban szét-
terítődnek és vékony Ti-fólia ablakon át a szabadba jutnak. A gyorsitócső és scanner nagyvákuum-
ra evakuált, a feszültségforrást és a gyorsítót nagynyomású SFg szigetelőgáz veszi körül. A scan-
nerablak alatt átfolyó szennyvízben az elektronok elnyelődnek, ionizálnak és elvesztik energiájukat.
Az elnyelt dózis a gyorsítófeszültséggel, az elektronárammal és az átfolyó szennyvíz sebességével
változtatható. A vizréteg vastagságát az elektronok athatolása szabja meg. A különböző anyagokon
ütköző energikus elektronok áthatoló fékezési gamma-sugárzást keltenek, amely ellen sugárvédő
beton- vagy ólomárnyékolást kell alkalmazni.
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ON PHYSICAL, TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL PROBLEMS OF HIGH ENERGY
AND HIGH POWER ELECTRON ACCELERATORS USING FOR DISINFECTION

OF WASTEWATER ORIGINED FROM AGRICULTURE, INDUSTRY AND COMMUNAL COURCES

Dipl. Eng. Ervin KLopfer
Vice Head

Hungarian Academy of Sciences Central Research Institute
for Physics Accelerator Laboratory,

Budapest

SUMMARY

Penetrating ionizing radiation could be produced by energized electrons made in accelera-
tors. That radiation can disinfect different kind of wastewaters and sludges. Electrons are tiny,
swiftly moving, negatively charged particles and they could be accelerated easily to high energy
by electrical field. High voltage using for accelerating of electrons is produced by a special kind
of voltage supply (IC1). Electrons originating from a heated cathode are accelerating into a ho-
mogeneous field accelerator tube after a pre-accelerating and focusing effect. Into the scanner,
electrons are scanning in two directions and entering to open air through a thin and well cooled
titanium window. Accelerator tube as well as scanner are evacuated to high vacuum in order of
10"'0 bar. Power supply and the accelerator are settled into SF6 insulating gas at a high pres-
sure of 0.7 MPa. Wastewater flowing below the scanner window absorbes the energized electrons.
Electrons ionize and loose their energy. Absorbed dose could be varied by the accelerating
voltage, the electron beam current and the flowing rate of wastewater. Thickness of the flowing
water is determined by the penetration of electrons. Electrons collisioning against different kind
of materials cause high penetrating Brehmstrahlung. Concrete or lead shielding must be used
against that X-ray radiation.

ОТДЕЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСОКОМОЩНЫХ
И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ, ПРИГОДНЫХ И

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ СТОЧНЫХ ВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО, ПРОМЫШЛЕННОГО И
КОММУНАЛЬНОГО ПЮИЗВОДСТВА

Э. Клопфер,
Центральный Физический Научно-исследовательский Институт Венгерской Академии Наук,

отдел установок по ускорению электронов

Р Е З Ю М Е

С помощью высокомощных электронов, созданных установками для их ускорения можно получить
высокопроходное ионизирующее излучение. Это излучение пригодно к обеззараживанию стчных вод и их
илов. Электроны являются легкими, быстро двигающимися частицами отрицательного заряжения, которых
в электрическом поле можно быстро ускорить на высокую мощность. Ускоряющее высокое напряжение
создается специальным источником напряжения (напр, трансформатор с изолированным корпусом). Вы-
ступающие из отопленного катода электроны после предварительного ускорения и фокусировки ус-
коряются в трубе для ускорения с гомогенным пространством. Электроны в двух плоскостьях расстила-
ются в камере рассеяния, и через окно из Ти-фоль'ги поступают наружу. Труба для ускорения и скеннер
эвакуированы на высокий вакуум; источник напряжения и ускоритель охвачены изолирующим газом SFg
высокого напряжения. В сточной воде, протекающей под окном скеннера, электроны поглощаются, иони-
зируются и теряют свою энергию. Поглощенную дозу можно изменить с помощью ускоряющего напряже-
ния, электронного тока и скорости протекающей сточной воды. Толщина слоя воды определяется перехо-
дом электронов. Наталкивающиеся на различные материалы энергичные электроны образуют переходящее,
тормозящее гамма-излучение, против которого следует применять бетонное или свинцовое оттенение, за-
щищающее от лучей.
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K-120 típusú kísérleti besugárzó berendezés
alkalmazása nagy mennyiségű mezőgazdasági

termékek sugárkezelésére

Stenger Vilmos - Dr. Földiák Gábor - Horváth Imre - Hargittai Péter
Bártfai Csaba

MTA Izotóp Intézete, Budapest

Az MTA Izotóp Intézete K-120 tipusu 6üCo^T-besugárzó berendezését 1968 januárjában he-
lyeztük üzembe 96 kCl aktivitással (1). A kutatási célokra tervezett Gamma Besugárzó Labora-
tórium feladata volt az is, hogy a sugár technikai eljárások hazai bevezetését segítse, gyorsítsa.
A programban kezdettől fogva sugárhatás-kémiai, magfizikai, sugársterilezési, élelmiszer-tartó-
sítási és mezőgazdasági sugárkezelési munkálatok folytak. Ez utóbbi három területen elsősorban
besugárzási szolgáltatást végeztünk: az intézetünk áttal végzett besugárzást más szakintézetek,
vállalatok hasznosították. Több mint 30 hazai és külföldi kutatóintézettel, vállalattal tartottunk
fenn kapcsolatot. A besugárzó berendezés üzembehelyezése és alkalmazása során számos dózis-
teljesítmény- és dózis-mérési feladatot kellett megoldanunk, különös figyelmet fordítva a viszony-
lag nagy sűrűségű termékek besugárzása során az egyenletes dózis biztosítására, tehát a dózisel-
oszlás kézbentartására. Mivel a besugárzónk nem rendelkezik belső anyagmozgató rendszerrel,
speciális besugárzási technológiát dolgoztunk ki, mely egyszerű eszközökkel és olcsóbban - Leg-
alább azonos dózisegyenletességet biztosit, mint a folyamatos rendszer.

A sugártér intenzitás-eloszlását kémiai, fizikai és számitógépes modellezéssel határoztuk
meg. E munkálatok során kémiai dózismérési és félvezetővel végzett dózis teljesítménymérési
módszereket dolgoztunk ki (2), (3), (4).

Jelen közleményünkben a nagy sűrűségű mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel vég-
zett besugárzási munkáinkról számolunk be.

A BESUGÁRZÓ BERENDEZÉS RÖVID ISMERTETÉSE

A Gamma Besugárzó Laboratórium, benne a K-120 tipusu szovjet besugárzó berendezéssel,
a Moszkvai Karpov Fizikai Kémiai Kutató Intézet, az IPARTERV Radiológiai Osztálya, valamint
az MTA Izotóp Intézet munkatársainak tervei alapján készült.

A szükséges védelmet a hajlított csatornákkal kiképzett, vassöréttel kitöltött tároló, az
1,6 m vastag normál betonból készültfalak és a labirintus rendszer képezi (1. ábra).

A VII. tipusu szovjet sugárforrások flexibilis kazettákban, 20 munkacsatornában foglalnak
helyet. A kazettákat elektromágnesek segítségével 1—20 közötti darabszámban, elektromos meg-
hajtású emelővel lehet besugárzó helyzetbe vezérelni.

A besugárzó berendezéssel kezdetben csak kis mennyiségű, legfeljebb néhány 1 térfogatú
anyagokat sugároztak be: ezeknél a kis térfogatú mintáknál nem volt különösebb gond a homogén
besugárzási dózis biztosítása. A 2., 3. , 4. ábrákon a besugárzó helyiségben uralkodó dózis telje-
sítmény viszonyokat, illetve a hengerkoszoru alakú sugárforrás belsejében uralkodó ízodózistelje-
sitmény görbéket mutatjuk be. Ez utóbbi térben is igen jól látható, hogy a kiterjedt méretű sugár-
forráskos zoru (0280x490) ellenére is csak kis térfogaton belül beszélhetünk homogén dózistelje-
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1. ábra

А К-120 tipusu besugárzó berendezés elvi váztata
1. besugárzó helyiség; 2. labirintus; 3. bejárati ajtó; 4. száraz tárolótér tárolócsatornákkal;
5. vassörét réteg; 6. munkacsatornák; 7. besugárzó csövek; 8. formaképző lapok; 9. eme-

lőtárcsa; 10. hajtómű; 11. betonfal
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sitmény-eloszlásról, tehát a besugárzandó minta mérete döntően befolyásolja a termékben a dó-
zis eloszlását. Ezt a képet rontja még a termék sürüség-e miatt bekövetkező sugárabszorpcLó.

A sugárforrás hengeres elrendezése miatt egy r sugarú kör mentén - nem nagy magasság
eltérésekkel - homogén sugárteret találunk. A magasság szerint változó dózis teljesítmény a ter-
mék helycseréjével bizonyos mértékig kompenzálható. Párhuzamos sugárforrás-geometria esetén
a helyzet még rosszabb: a sugártér intenzitása egy r sugarú kör mentén is igen változó. A köz-
vetlenül a forrásokon kívüli térben az egységnyi uthosszra jutó dózisteljesitmény-változás kétsze-
resére nő, igy ez a tér még kedvezőtlenebb dózis-homogenitáshoz vezet. Igen szemléltető a 4 do-
boz káposzta besugárzása során, félvezető dózis te Ijesitmény-mérővel mért besugárzási dózisel-
oszlás ábrája: az ábrán szaggatott vonallal jelzett görbe a levegőben adódó dózisteljesitményt áb-
rázolja az adott távolságnál. A folytonos vonallal ábrázolt görbe a termék okozta abszorpciót mu-
tatja (5. ábra).

r«3Ö0 mm

[KR/hr]

700
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-500

•r=1300mm

400 §
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[cm]. «50 2 = 0

sugártér magassága

2. ábra
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Távolabb kerülve a forrástól, a helyzet fokozatosan megváltozik: 1,5—1,8 m távolságban
még 1,5 m magasság esetén is csak 10— 15%-os dózisteljesitmény-eltérést tapasztaltunk.

A sugártér elméleti vizsgálata és dozimetriai ellenőrzése után jutottunk el a végleges be-
sugárzástechnikai módszerek kialakításához (5).

A megnövekedett besugárzási igényeknek megfelelően félüzemi, ill. üzemi mennyiségek be-
sugárzására kétféle alkalmas, szakaszos besugárzási technológiát dolgoztunk ki:

- kereskedelmi méretű egységdobozok besugárzási technológiája;

- nagy mennyiségű, zsákokba csomagolt termékek konténeres besugárzási technológiája.

A kereskedelmi, általában 40x60x20 cm méretű egységdobozokkal végzett besugárzásoknál
egy adott r sugarú kör mentén (r = 0,8 - 1,6 m) helyezzük el a terméket. A besugárzási idő
felénél a sugárforrások vízszintes szimmetria síkja alatti, ill. e feletti termékdobozok helyét
függőlegesen cseréljük, és egyidejűleg 180°-kal elforgatjuk (в. ábra).

A konténeres besugárzási technológiánál - a kereskedelemben használatos aluminium kon-
téner mérete: 80x60x130 cm, hasznos térfogata 0,5 m 3 , - a konténert olyan távolságra (r = 160
cm) állítjuk a sugárforrástól, hogy csak a 180°-os forgatást kelljen félidőben végrehajtani, és

I*
N
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3. ábra

A sugártér geometriai közepétől mért távolság r, mm
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ezzel a sugárirányú dózisteljesitmény-inhomoirenitást kompenzáljuk. Mindkét módszer alkalmas
natry mennyiségű termék besugárzására. A konténeres technológia icren leegyszerűsíti az anyag-
mozgatás és átmeneti tárolás problémáit is.

Az egységdobozokkal végzett besugárzásnál egyszerre 2,5 m 3 , mig a konténeres besugár-
zási technológiánál 5 m 3 anyag van a besugárzótérben. A kétféle csomagolás egyszerre is alkal-
mazható, igy egyidejűleg 7,5 m 3 termék vau a sugártérben. A 6. ábrán a kétféle besugárzási
technológiához tartozó termékdoboz elrendezése látható, majd a 7. ábrán hagyma dóziseloszlását
mutatjuk be.

A K-120 univerzális panoráma tipusu besugárzó kísérleti és félüzemí besugárzásra egya-
ránt alkalmas tipus. A besugárzott viszonylag nagy 500-700 kg/m3 sűrűségű termék dózisegyen-
letessége jó: 1,3—1,7 (kb. 5 +1 krd) között van, mig a megrendelő' által megengedett maximum
érték hagymára: 2,3, szsz pl. 5 +2 krd. A sugárhasznositási hatásfoka pl. a konténeres hagyma-
besugárzásoknál végzett mérések szerint 9,2%. Mivel a besugárzási technológia szakaszos, a be-
sugárzási idő és manipulációs idő aránya hagyma-besugárzásnál 1:4, igy a tényleges sugárhasz-
nositási hatásfok csupán 1,8%. Csiraszám-csökkentö dózisokkal végzett besugárzásoknál pl. ba-
romfitáp besugárzásakor, a berendezés sugárhasznos itási hatásfoka eléri a 9—10%-ot, mivel a
hosszú besugárzási idő miatt a manipulációs idő viszonylag igen kicsiny (40:1).

alsó doboz középső doboz felső doboz

• számított érték

mért érték

10 20 30 40 50 60 70 80 kR/h
dózisteljesítmény

5. ábra

A konténerek elé egyidejűleg a sugárforrások irányába kis (100—200 kg/m3/ sűrűségű ter-
mékek is elhelyezhetők, ennek következtében további 6—8% többlet sugárhasznositás biztosítható.

Tekintettel arra, hogy a besugárzó berendezés nem rendelkezik kötöttpályás belső szállí-
tóberendezéssel, a besugárzásra hozott termékek csomagolása, annak mérete, tág határok között
változhat.
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Intézetünk besugárzó berendezésével végzett sugárkezelések sugártechnikai jellemzőit össze-
vetve más, hasonló rendeltetésű külföldi és hazai kísérleti, ill. félüzemi élelmiszer és mezőgaz-
dasági termékbesugárzók adataival, kedvező képet kapunk (6., 7.).

Annak ellenére, hogy berendezésünket nem mezőgazdasági termékek sugárkezelésére tervez-
tük, kapacitása az általunk alkalmazott besugárzási technológiával mégis figyelemreméltó.

Termelékenységi adataink 3,7 PBq (100 kCi) 6 0Co-ra vonatkoztatva a következők:

Termék

vöröshagyma

burgonya

baromfitáp

patkánytáp
mák

t/h

2

2

0,036

0,036
0,39

dózis Gy

54 Gy (5,4 krd)

75 Gy (7,5 krd)

30 kGy (3 Mrd)

36 kGy (3 Mrd)
250 Gy (25 krd)

havi kapacitás
(500 óraAó), t

1000

1000

20

20
195

800

о 7 O 8 9O

о 5 6 O

Oi о 2 ОЗ II.

III.

IV.

V.

7. ábra

Hagyma dőziseloszlása

I.D
II.D

III.D
IV.D
V.D

2
7,53
7,92

í 0,60 х

8,1
7,9

2
8,61
9,17

JO, 84X

9,17
8,61

3
7,64
7,78

10,7 *
8,2
7,78

4
5,47°
6,89
9,2
7,15
5,72°

5
6,39
6,95
7,5
6,95
5,56

6
5,70°
6,67
9,73
9,31
6,1 °

7
7,19
8,3
9,81
8,27
8,89

8
8,61
8,09

10,42Х

9,03
7,78

9
6,81
9,17

10,7
8,89
6,69

Dózis átlag: 80,6 Gy
Dózishányados: 1,82

D = dózis (krd)

(8,06 krd) dózismaximum: 105,1 Gy (10,51 krd)
dózisminimum: 57,4 Gy ( 5,74 krd)

= max. dózishely о _= min. dózishely
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Az MTA Izotóp Intézetében eddig végzett nagy volumenű mezőgazdasági termékbesugárzá-
sok mennyisége és besugárzási költségeik:

Termék

búza

gyümölcs

burgonya

állattáp

vöröshagyma

mák

burgonya
vöröshagyma

t

2

20

15

250

80

60

10
10

Megrendelő

Hatvani Állami Gazdaság

Prágai Szövetkezeti Raktár

Központi Élelmiszeripari Kut.

MTA Szegedi Biokémiai Intézet
Phylaxia V.

Központi Élelmiszeripari Kut.

Gyógynövénykutató Intézet
Tiszavas vári Alkaloida Vegy. Gyár

Prágai Szövetkezeti Raktár

Ft/kg

5

2,5

2

4,6

1

10

2,5

Ezek a mennyiségek csak töredék részét képezik az MTA Izotóp Intézetében eddig végzett
félüzemi besugárzási programnak, előadásunkban csak azt szerettük volna bemutatni, hogy az
élelmiszer-gazdasági termékek sugárkezelése terén milyen besugárzási lehetőségeink vannak, s
nagyban hozzájárulnak egyrészt a sugártechnika hazai elterjesztéséhez, másrészt - és ez igen
fontos - a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar műszaki fejlődéséhez.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az MTA Izotóp Intézete K-120 típusú 6 0 Co besugárzó berendezésével végzett sugárkezelési
kísérleti és félüzemi munkálatai során kidolgoztuk a viszonylag nagy sűrűségű mezőgazdasági és
élelmiszeripari termékek besugárzási technológiáit.

Kereskedelmi méretű szállitókonténerek alkalmazásával lehetővé vált nagy mennyiségű ter-
mék homogén dóziseloszlásu szakaszos üzemű sugárkezelése.

Vizsgálataink során feltártuk a berendezés sugártechnikai jellemzőit, sugárhasznositási ha-
tásfokát az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó kapacitását.
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APPLICATION OF EXPERIMENTAL IRRADIATION FACILITY TYPE K-120
FOR THE RADIATION TREATMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTS

IN LARGE QUANTITY

V. Stenger, G. Földiák, I. Horváth, P, Hargittai, Cs. Bártfai

Institute of Isotopes of the Hungarian Academy of Sciences

SUMMARY

60 rDuring experimental and pilot plant irradiation carried out by the DUCo irradiation facility
type K-120 of the Institute of Isotopes of the Hungarian Academy of Sciences the irradiation tech-
nology was worked out for the treatment of agricultural and food products of considerable density.

Applying transport containers of commercial size the intermittent radiation treatment of
great quantity products was made possible -with homogeneous dose distribution.

The radiation technical characteristics, the utilization coefficient and the capacity of the
facility for every agricultural product were calculated in our investigations.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ТИПА К-120 ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА

В. Штенгер, Г. Фельдиак, И. Хорват, П. Харгиттаи, Ч. Бартфаи
Институт изотопов Венгерской Академии Наук

Р Е З Ю М Е

60гПри экспериментальном и полупромышленном облучении, проведенном с помощью установки Со
типа К-120 Инститнта изотопов Венгерской Академии Наук, были выработаны технологии облучения
сельскохозяйственных и пищевых продуктов относительно большой плотности.

Применением транспортных контейнеров торгового размера, периодическая радиационная обработка
продуктов большого количества стала возможной с гомогенным распределением доз.

В ходе исследований были определены радиационно-техническая характеристика установки, коэффи-
циент использования излучения и мощность установки в случае отдельных сельскохозяйственных про-
дуктов.
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Takarmánytáp besugáizó berendezés
tervezési elvei

Sípos Tamás
műszaki tanácsadó

Hirling József
a műszaki tudományok kandidátusa, osztályvezető

MTA Izotóp Intézete, Budapest

A Phylaxia Oltóanyag- és Tápszertermelő Vállalat megbízta intézetünket egy takarmánytáp
sugárfertőtlenitö berendezés tanulmánytervének elkészítésével az 1. táblázatban közölt paramé-
terek szerint.

Sugárforrásként 6 0 Co izotópot választottunk, mert ennek energiája és dózisáUandója nagy,
igy a fertőtlenítendő célanyaggal nagy dózis közlésére képes. Felezési ideje viszonylag hosszú.
A sugárforrások szocialista piacról beszerezhetők. Az izotóp adatait a 2. táblázatban közöljük.

1. táblázat

Sterilizálandó célanyag
neve és térfogatsúlya

kg.m

Halliszt
5Í0

Szójadara
710

Keverék
700

Teljesítmény

Mg.h"1

1

6

30

Dózis
kGy
(krd)

5 + 30%
(500 + 30%)

0,7 + 30%
(70 + 30%)

0.7 + 30%
(70 + 30%)

2. táblázat

60Co radioaktív izotóp adatai

Átlagos gammaenergia

Dózisállandó

E = 2,0026 . ÍO~13 J (l,26MeV)

d = 2,56 aC.m 2 .kg" 3 <l,32R.m 2 .Cf ' .h" 1 )

A besugárzótérbe helyezett fertőtlenítendő anyag, - melyet a továbbiakban általában Liszt-
nek nevezünk - ugy kell elhelyezkedjék, hogy a sugárforrást lehetőleg minden irányból körülvegye,
így biztositható a sugárhasznositás hatásfokának növelése. A liss;tréteg vastagságának növelése
ugyancsak hatásfoknövelő tényező.

A gyakorlati kivitelezhetőséget vizsgálva arra a megállapításra jutottunk, hogy a besugárzó
teret hengeresre kell kialakítani.
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Konstrukciós meggondolások eredményeként olyan hengeres teret választottunk, melynek
hossztengelye mentén fekszenek a sugárforrások. A sugárforrásokat tartalmazó kast - ugyancsak
szerkezeti megfontolások alapján - maximálisan 350 mm átmérőjűre kell terveznünk. Ez a liszt-
tel meg nem töltött belső térben van.

A belső teret a hengeres liszttér veszi körül. Mivel a sugárforrások egyenes vonal men-
tén fekszenek, ezért ugy foghatók fel, mint végtelen sok elemi méretű és aktivitású pontszerű
sugárforrás. Minden ilyen pontszerűnek feltételezett forrás besugározza a tér minden pontját.
Az egy pontszerű forrás által a tér valamely pontjára adott besugárzási dózisteljesitmény:

D e [ A < k g

t2 . R

ahol d = az alkalmazott radioaktiv izotóp dózisállandója

[aC.m .kg J , ]R.m .Ci .h J

Q = a pontszerűnek feltételezett sugárforrás aktivitása

1] Ы
t = a sugárforrás és a besugárzott pont közötti távolság (m)

R = a közbenső lisztréteg okozta gyengitési tényező.

Egy vizsgált pontban a besugárzási dózis teljesítményt ugy kapjuk meg, ha valamennyi pont-
szerűnek képzelt sugárforrás által adott D e dózis teljesítményt összegezzük.

Az egy lisztszemcsével közölt ossz besugárzási dózist ugy számithatjuk ki, ha megvizsgál-
juk, hogy a szemcse a tér mely pontjában mennyi ideig tartózkodik és ezeket az időket szoroz-
zuk az egyes pontokban levő besugárzási dózis teljesítményekkel, majd az igy kapott besugárzási
dózisokat összegezzük.

Az R gyengitési tényező értékeit Guszev táblázatából a sűrűségek arányában lineáris extra-
polációval számítottuk ki a vizre megadott gyengitési tényezők alapján.

A sugárhasznositási hatásfok meghatározásánál a lisztben elnyelt besugárzási dózis teljesít-
ménynek és a sugárforrások által leadott dózisteljesitménynek az arányát kell kiszámítani.

Az aktivitás átszámítása teljesítményre:

1 Bq = 4.10" 1 3 W = 4.J0" 1 3 J . s" 1

A hatásfok:

ahol Á = az átlagos elnyelt dózisteljesitmény a besugárzótérben JGy.s j

V = a besugárzótér befogadóképessége (kg)

Q = a sugárforrások összaktivitása (Bq)

A továbbiakban az 1. ábrán ismertetésre kerülő berendezés hatásfoka

- halliszt besugárzásakor 0,92
- szójadara besugárzásakor 0,86

A zsákban szállltöjármüvön vagy folyamatos szállítószalagon érkező fertőzött lisztet az
1 garatba ürítjük, melyből azt a 2 rédler (kaparóláncos szállító, pl. 4" (0,4 m/s BÖCHLER)
szállítja a 2. tölcséres garatba. Innen a liszt a ± besugárzótérbe kerül. A besugárzótér legna-
gyobb átmérőjén adódó dózisteljesitmény a legkisebb átmérőn adódónak ötvenedrésze. A nagy
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liszttömeg folyamatos keverése nehézségekbe ütközne ezért a dózisegyenletesség biztosítására
más megoldást alkalmaztunk.

A 4 besugárzóteret az 5. koncentrikus, korrózióálló acéllemezből készült hengerekké! ré-
szekre osztottuk. Az általuk lezárt gyürühengerek vastagságát ugy választottuk meg, hogy külső
és belső falán a dózisteljesitmények +_30%-nál nagyobb mértékben ne térjenek el a gyürühengerre
jellemző átlagértéktől. így a liszttel közölt besugárzási dózist az előirt értéken tudjuk tartani
ugy, hogy a gyürühengerekben a liszt tartózkodási idejét (tehát az áramlás sebességét) külön-külön
megfelelő értékűre választjuk. A besugárzótér széle felé haladva a tartózkodási idő tehát egyre
nagyobb lesz. A besugárzó teret ezért megfelelő kialakitásu, szabályozott anyagáramoltató rend-
szerrel látjuk el.

A (> rédler a talajszint fölé olyan magasra emeli a sugárkezelt lisztet, hogy az közvetlenül
gépkocsiba legyen üríthető.

A 3 garatba épített J kapacitiv szintjelző (pl. NIVOCONTROLL-CE és C2T) a garat tultöl-
tődését akadályozza meg. Tultöltés esetén a beépített automatika leállítja a 2 rédlert. A §_ rédler
tultöltését a fi. szintjelző gátolja meg.

A halliszt és szójadara fertőtlenítéséhez szükséges kétféle besugárzási dózist a liszt tar-
tózkodási idejének megfelelő megválasztásával állítjuk be. A méreteket és az aktivitás értéket
ugy határoztuk meg, hoery a berendezés a halliszt és szójadara fertó'tlenitését az előirt kapacitá-
sokkal és dózisértékekkel tudja, a végtermék fertőtlenítése pedig öt berendezés párhuzamos működ-
tetésével legyen elvégezhető.

A fertőtlenítő helyiségét alacsony fallal vagy korláttal ketté lehet választani, így elkerül-
hető a fertőzött és fertőtlenített lisztnek a technológiai fegyelem megszegése miatti keveredése.

A í_0. vizesaknában van nyugalmi helyzetében a 11_ sugárforrás tartó kas. A kas sugárforrás-
tartó csöveit ötvözött alumíniumból készítjük. Tizenkét darab csövet építünk a kasba, ebből az
első sugárforrástöltés alkalmával hatot töltünk meg. A többi a lebomlás miatti évi 12,5%-os után-
töltésre szolgál. A betöltött teljes aktivitás 3,7xlO15 Bq (1U5 Ci).

A kast a 9_ hajtómű drótkötél segítségével emeli besugárzó helyzetébe. A kötél a kast a _12
elektromágnes közvetítésével tartja. Veszély esetén a mágnes kikapcsolódik, és a kas visszaesik
az aknába. Normál üzemi leálláskor a kast a hajtómű engedi vissza. A kast a rászerelt 2x3 db
kerék vezeti. A 23. vezetőcsövet alsó végén perforáljuk a víz áramlásának biztosítása céljából.

A vizesaknában a víz állandó jelenléte víztisztítási és korróziós problémákat vet fel, me-
lyek megoldása költséges berendezések beépitését igényelné. A viz jelenlétére csak akkor van szük-
ség, ha a karbantartás, javítás, sugárforráscsere, takarítás céljából a T± gépaknába be kell men-
ni - ez becslésünk szerint évenként négy esetben van — egyébként a lejáróakna ajtaja zárva van.
Ezért a vizesakna vizét a normál üzem beindulása után egy szivattyú eltávolítja.

A Ijj kavicsbeton fal adja oldalirányban a sugárvédelmet. A besugárzőtér fölé — ha ott
munkahely van — egy méter vastag betonvédelmet kell készíteni ugy, hogy annak felső széle a be-
sugárzőtér szélétől legalább négy méterre legyen. Ha a 3 garat felett semmi nincs, akkor csak
az időjárástól védő tetőzet szükséges. Ha időnkénti karbantartásra kell csak a felső térbe belép-
ni, — pl. ott gépház van — és erre az alkalomra a besugárzóüzemet le lehet állítani és a vizes-
aknát feltölteni, akkor a szükséges födém vas tagságot csak a statikai igények határozzák meg.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Phylaxia Oltóanyag- és Tápszertermelő Vállalat megbizásából elkészítettük egy folyama-
tos takarmányfertötlenitő besugárzó üzem technológiai tanulmánytervét. A kiinduló paraméterek a
berendezés méretezéséhez az alábbiak:

- a besugárzandó halliszt térfogatsúlya 510 kg.m" 3, a fertőtlenítéshez szükséges dózis
5+30% kGy (500 krd), szükséges teljesítmény 1 Mg.h"3;

- a besugárzandó szójadara térfogatsúlya 710 kg.m" 3, a fertőtlenítéshez szükséges dózis
0,7+30% kGy (70 krd), szükséges teljesítmény 6 Mg.h"1;

a besugárzandó végtermék térfogatsúlya 700 kg,
0,7+30% kGy (70 krd), teljesítmény 30 Mg.h"l.

- a besugárzandó végtermék térfogatsúlya 700 kg.m' 3 , a fertőtlenítésuez szükséges dózis
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Б kiinduló adatok alapján meghatároztuk az optimális dózisteret és ennek megfelelő gépé-
szeti elrendezést, amely igen jó sugárhasznositási hatásfokkal, gazdaságosan üzemeltethető.

A tanulmányban összefoglaltuk a dözistér számításának az alapjait, a sugárhasznositási ha-
tásfok meghatározásának alkalmazott módszerét és a számitások végeredményeként kapott besu-
gárzótér alakját, elrendezését, és leírjuk a berendezés működését. A fertőtlenítés technológiájá-
nak ismertetése során kitérünk az ott mutatkozó nehézségekre is.
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DIRECTIVES FOR THE PLANNING OF A FODDER RADIATION
DISINFECTION FACILITY

Tamás Sipos, József Hirling

Institute of Isotopes of Hungarian Academy of Sciences, Budapest

SUMMARY

On the authority of the firm Phylaxia a technological plan of a continuous fodder radia-
tion disinfection plant was prepared. The basic parameters for the dimensioning of the facility
are the following:

- The volume-weight of the fish-meal to be irradiated is 510 kg.m"3, the dose required
for disinfection is 5+30% kGy (500 krd), the required dose rate is 1 Mg.h~].

_ о
- The volume-weight of the soy groats to be irradiated is 7Í0 kg.m , the dose requi-

red for disinfection is 0.7+30% kGy (70 krd), the dose rate required is 6 Mg.h"1.
- The volume-weight of the final product to be irradiated is 700 kg.m , the dose requi-

rement for the disinfection is 0.7+30% kGy (70 krd), the dose rate is 30 Mg.h"J.

Relying upon these basic data the optimum dose space and corresponding instrumental
arrangement were determined that are to be operated economically at a highly adventageous
ray-utilization efficiency.

In the study there are summarized the principles of dose-space calculations, the method
applied for determinig the ray-utilization efficiency, and there are described the shape and arran-
gement of radiation space effected by the calculations and the operation of the facility. While pre-
senting the technology of disinfection the difficulties faced with are indicated as well.

РУКОВОДСТВА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСТАНОВКИ ЛУЧЕВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОМБИКОРМОВ

Тамг.ц Шипош, Ёжеф Хирлинг
Изотоп Институт Венгерской Академии Наук, Будапешт

Р Е З Ю М Е

По поручению предприятия Филаксия по производству вакцин и питательных средств был разработан
технологический исследовательский план завода по обучению кормов в целях стерилизации. Основными
параметрами, определяющими размер установки, являются слудующие:
- Вес объема рыбной муки, предназначенной на облучение 510 кг.м . доза, необходимая стерилизации

5 + 30% KGy (500 Krd), необходимая производительность 1 MgJi~*

- Вес объема соевой крупы, предназначенной на облучение 710 кг.м , доза, необходимая для стерилиза-
ции 0,7 + 30 % KGy (70 Krd), необходимая производительность 6 Mgii"~*

- Вес объема конечного продукта, предназначенного на обучение 700 кг.м , доза, необходимая для сте-
рилизации 0,7 + 30 % KGy (70 Krd) производительность 30 Mgii" 1

На основании начальных данных определили оптимальную площадь дозы и в соответствии с этим ме-
ханическую схему расположения, которая может экономично эксплуатироваться с хорошим эффектом
использования облучения.

В исследовательской работе определили основы рассчета площади дозы, способ, пркменинный для
определения степени эффективности использования облучения и форму площади облучения, полученной
как конечный результат рассчетов, ее расположение и описали действие устройства. В течение ознаком-
ления с технологией стерилизации указали также на имеющиеся там трудности.
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A Phylaxia Vállalat kísérleti besugárzó
üzemének újratöltésével kapcsolatos
dozimetriai ellenőrzési munkálatok

Stenger Vilmos - Horváth Imre - Hargittai Péter
MTA Izotóp Intézete, Budapest

A sugárzást felhasználó technológiai folyamatokban fontos tényező a kivánt cél eléréséhez
szükséges besugárzási dózishatárok betartífa és mérése. Viszonylag nagy sűrűségű termékek,
mint pl. mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek besugárzásánál is fontos tehát a termékre
adott dózis eloszlásának ismerete. Az eddig e célra megépített besugárzó berendezések zöme
kísérleti besugárzó berendezés (1), és csak néhány ipari méretű üzemi besugárzót helyeztek üzem-
be. A világ 32 országában üzemelő' élelmiszerbesugárzó készülék közül a FAO és az IAEA 1975.
évi nyilvántartása szerint 57 radioizotóppal működött (ebbó'l 36 kísérleti, 10 mobilis, 11 üzemi
besugárzó), további 5 pedig tervezés alatt állt; élelmiszergazdasági célra 6 kísérleti és üzemi
gyorsító működött 1975-ben, további 2 gyorsító üzembehelyezése pedig folyamatban volt (1).

A felsorolt besugárzó készülékek és berendezések sugártechnikai paraméterei jelentősen
eltérnek egymástól (1), és alig áll rendelkezésünkre információ a termékre adott dóz is teljes itmény-
-eloszlást, illetve a sugártér intenzitás-eloszlását illetően.

Jelen előadásunkban bemutatjuk egy kísérleti élelmiszer, illetve mezőgazdasági termékbesu-
gárzó dózisteljesitmény viszonyait, a besugárzott termék dózisteljesitmény-eloszlását, valamint
ezen jellemzők meghatározására használt módszereket.

A mezőgazdasági termékek sugárkezelését biztosító egyik legjelentősebb hazai létesítmény
a Phylaxia V. Kísérleti Élelmiszerbesugárzó Üzeme, melyet 1969-ben helyeztek üzembe.

A besugárzó berendezés 16 torpedóban elhelyezett 48 6 0 Co sugárforrást tartalmazott. A tor-
pedókban a 3-3 sugárforrás között 2 db inaktív rozsdamentes acél távtartó közdarabot helyeztünk
el. Egy-egy tárolóban 2-2 torpedó került egymásra (2).

Az első utántöltéskor a torpedók mindegyikébe 5 sugárforrás került. A második utántöltés
során — melyet az MTA Izotóp Intézet Besugárzás technikai Csoportja 1978 januárjában hajtott
végre, a régi sugárforrások további felhasználásának biztosítása mellett, a tároló bővítésével to-
vábbi 16 torpedóban elhelyezett 48 uj sugárforrással növekedett a berendezés összesen 3,37 PBq
(91 kCi) névleges összaktivitásura. Az újonnan elhelyezett torpedókba 3 sugárforrás és 2 inaktív
távtartó kök-x'arab került (1. ábra).

A tároló elrendezése olyan, hogy a torpedók két sorban, egymástól 130 mm osztástávolság-
ra helyezhetők el. A két sor egymástól 700 mm-re van. A rendelkezésre álló 16 pozícióban a
régi és uj torpedók elhelyezési variációit az újratöltést megelőzően számitógépes modellezéssel
vizsgáltuk meg. A kapott eredmények alapján a végleges elrendezést a dózisteljesitmény-tér homo-
genitás i jellemzői alapján választottuk ki. A végleges elrendezéskor az uj és régi torpedók az
x és у tengelyre egyaránt szimmetrikusan lettek elhelyezve (2. ábra).

A besugárzó berendezés újratöltését követően a megváltozott aktivitás és geometriai elren-
dezés szükségessé tette a sugárzási tér újbóli mérését.

A dozimetriai ellenőrző munkálatok egyik részeként a besugárzásra kerülő termékben el-
nyelt dózis eloszlását mértük. Az elnyelt dózist parafa fantomközegben és SPF baromfitápban egy-
aránt meghatároztuk Fricke- és klórbenzolos doziméterek alkalmazásával.
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] . ábra

Régi és uj kazetták felépítése

A parafa fantom 400x550x650 mm méretű volt, melyben 213 klórbenzolos dozimétert helyez-
tünk el 5 síkban (3. ábra). A dozimétereket oszcillométeres módszerrel értékeltük (3) RADELKIS
gyártmányú oszcillotitrátorral (1. táblázat). A mérések alapján meghatároztuk a dózis teljesítmény-
eloszlását, amely közel normális elosztási függvényt követett. Az átlagos dózisteljesitmény érté-
kekre normált eltérések +40%-on belül voltak (4. ábra). A dozimetriai vizsgálatot SPF baromfi-
tápban is elvégeztük (5. ábra). A parafa fantomban a maximális és minimális dózisok aránya 1,85
volt, mig a baromfitápban — annak jelentősen nagyobb sűrűsége miatt — ez az arány 2,4-nek adó-
dott és egyben a dózisteljesitmény-eloszlás is torzult. A klórbenzolos dozimetriát 2500 perces
(41 óra 40 perces) besugárzási idővel végeztük.

A próbaüzemeltetés alkalmával végzett dozimetriai ellenőrzés adatai alapján meghatároztuk
a 10 kGy (1 Mrd) besugárzási dózis és ? = 580 kg/m** sűrűségű anyag esetén várható éves besu-
gárzási kapacitást, valamint a besugárzó berendezés sugárhasznositási arányát is. Az éves kapa- -
ciíás a fenti paraméterek mellett 636 m3/év (375 t/év) értékre, a sugárhasznositás pedig 9,35%-
nak adódott. Az éves kapacitás meghatározásánál 8000 h/év értékkel számoltunk.

Az üzemszerű besugárzási tevékenység ellenőrzésére a Phylaxia V. átvette az MTA Izotóp
Intézetében kidolgozott klórbenzolos dozimetriai és oszcillotitrátoros kiértékelési módszert (3) (4).
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1. táblázat

Parafa közeggel

CB dozimetria a 3. ábra szerint feltüntetett pontokban
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Besugárzási idő: 41 h 40 min.

Léptetési idő: 8 min. 20 sec

Körök száma: 10

A megadott értékek Mr ad dózisban

vannak feltüntetve.
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4. ábra

Dóziseloszlási gyakoriság parafa közegben
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5. íibra

t)óziselüszlás SPF baromfitöpban
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6. ábra

Dőzisteljesitmény változása félvezető detektorral mérve (y irányban)
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A dozimetriai munkák másik részeként félvezető detektorral ellenőriztük a sugártér homo-
genitását, éspedig mind vízszintes, mind pedig függőleges irányokban a sugárforrások környeze-
tében (6. ábra).

A 6. ábra az első utántöltést követően készült, a jelenlegi mérések hasonló eredményt ad-
tak. A kazetták mentén mért dózisteljesitmények a 7/a és 7/b ábrákon láthatók, a számítógépes
eredményeknek megfelelően alakultak.
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A besugárzó heh i
alapján nagyon idő igén \
végeztük. A szüksége-4

kidolgozott számítóéi'pi
nak ismeretében a szár
metrikus, elegendő v.>h
felelően a 0.2 m-es JS.
meny térképet 18. ádra)
adatokat Philips gyárt ni

••'x egészére kiterjedő dőzisteljesitmény-tér meghatározása csak mérések
•s feladat lett volna, ezért ezt a munkát egy TPA-i tipusu számitógéppel
-./,í'л itás okát az MTA Izotóp Intézet Besugárzás technikai Csoportja által
program alapján készítettük el. A sugárforrások helyzetének és aktivitásá-
litógéppel modelleztük a besugárzó berendezést. Mivel az elrendezés szim-
;i számításokat egy témyolcadra elvégezni. A gyakorlati igényeknek meg-

Mássürüséggel felosztott vízszintes sikokban készítettük el a dózisteljesit-
. A vízszintes sikok egymástól 0.25 m-re voltak. A számitógéppel kapott
ánvu dózisteljesitméiunurő műszerrel ellenőriztük. Meghatároztuk a füg-

az adatok
krd/h-ban!

8. ábra

A besugárzó számított
d ózisteljesítményeloszlásának térképe

gó'leges szimmetria sikot, mely a padlószinttől 87 cm-re adódott, majd a helyiség 12 pontjában
ellenőriztük a számított eredményeket, a mérésekkel történt összehasonlítás alapján. A mérések
elvégzése és az eredmények összevetése során azt a tanulságot vontuk le, hogy a számitógépes
modellezés a sugárforrások közelében az ionizációs kamrával történő méréseknél sokkal megbíz-
hatóbb eredményt ad. Egy meghatározott pontban végrehajtandó mérésnél ugyanis a dózisteljesit-
mény meghatározását nagy mértékben pontatlanná teszi egyrészt a mérődetektor méreteiből adórió
pozicionálási bizonytalanság, másrészt а пм у̂ dózisteljesitmény mérésekor a rövid, néhány másod-
perces mérési idő pontatlansága is. A felsorolt okok eredményeként a mért értékek a források
közelében a számított dózisteljesitményektői — 20%-ot is meghaladó mértékben tértek el, mig a

a forrásoktól távolabb - ahol a pozicionálási és időmérési pontatlanság már jelentéktelen — az el-
térés +10%-on belül marad (5. ábra).

Az elkészült dó/.isteljesitmény-térkép alapján lehetőség van arra, hogy a besugárzó helyiség-
ben széles dózisteljesilmény határok között lehessen besugárzásokat végezni, ill. adott pontokban
elhelyezett termékre a várható minimális és maximális dózist, vagy adott dózishoz szükséges be-
sugárzási időt meg lehessen határozni, másszóval, hogy tervszerű besugárzási tevékenységet le-
hessen folytatni.

Az üzemviteli biztonságot tovább növeli a besugárzó helyiségben elhelyezett félvezető sugár-
zásdetektor, mely tehetővé teszi az üzemmenet folytonos regisztrálását.
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ÖSSZEFOGLALÁS

A mezőgazdasági termékek sugárkezeiésót biztosító esvik legjelentősebb h.i/.;ii létesítmény
a Phylaxia V. Kísérleti Élelmiszerbesugárzó Üzeme, melyet 1969-ben helyeztek ú/nnilje. A be-
sugárzó berendezés a létesítés óta eltelt idő al.ut kél alkalommal lett további uj torrásokkal fel-
erősítve. Az utolsó, 1978. januárjában történt feltöltés során a berendezés bővilcsúvel összesen
128 db 6 0 Co sutrúrfcjrrást helyeztünk el 3,36 Püq i'Jl kt'i) névleges aktivitással.

Az újratöltést előkészítő munkálatok során ;i lehetséges sugárforrás és torpedó elhelyezé-
sének legkedvezőbb variációját számitógépes modellezéssel határoztuk meg.

Az újratöltés egyik részét a dozimetriai ellenőrző munkálatok tették ki, melvnek során a
besugárzásra kerülő termékekben elnyelt dózis elosztását határoztuk mee Fricke- és klórbenzolos
doziméterrel.

A mérések és számítógépes modellezések alapján elkészítettük a teljes besugárzótér dózis-
teljesitmény térképét. A kapott eredmények alapján számítható a besugárzásra kerülő termék szük-
séges besugárzási ideje, a dózishányados, valamint a besugárzó berendezés teljesítménye és a su-
gárhasznositási hatásfok. Az üzemelés során szükségessé váló rutinszerű termékdozimetria cél-
jára az MTA Izotóp Intézete által kidolgozott oszcillomctriás klórbenzolos dozimetria került beve-
zetésre.
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DOZIMETRIC CONTROL CONNECTED WITH THE RELOAD OF THE EXPERIMENTAL FOOD
IRRADIATION FACILITY OF ENTERPRISE PHYLAXIA

V. Stenger, I. Horváth, P. Hargittai

Institute of Isotopes, Hungarian Academy of Sciences, Budapest

SUMMARY

One of the most significant national establishments is the Experimental Food Irradiation
Facility of enterprise Phylaxia put into operation in 1969 for the radiation treatment of agricul-
tural products. The irradiation facility was reloaded on two occasions. Durine the latter reload,
carried out in January 1978., with the extension of the facility altogether 128 irradiation sources
б^Со have been placed with a nominal activity of 3,37 PBq (91 kCi) Making preparations for the
reload the optimal variation of placing the radiation source and the torpedóé was determined by
computer mode 11 ing.

One part of the reload consisted of dosimetric control, during which the dose distribution
in the products to be irradiated was determined by Fricke and chloro-benzene dosimeters.

Based on the results the irradiation time, the dose ratio, as well as the capacity of the
irradiation utilization coefficient can be determined.

For the routine product dosimetry during operation the methods of chloro-benzene dosi-
metry and oscillometric evaluation worked out in the Institute of Isotopes of the Hungarian Aca-
demy of Sciences have been introduced.

As the other part of dosimetry the dose rate distribution of the whole irradiation chamber
has been mapped by measurements and computer modelling.

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕЗАРЯДКОЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

"ФИЛАКСИЯ"

В. Штейгер, И. Хорват, П. Харгиттаи
Венгерская Академия Наук, Будапешт

Р Е З Ю М Е

Одним из самых важных отечественных сооружений, обеспечивающим радиационную сельскохозяй-
ственных продуктов, является Экспериментальная установка для облучения пищевых продуктов пред-
приятия "Филаксия", которая была введена в эксплуатацию в 1969 г. Установка была перезаряжена два
раза за время с установления. Пои последней перезаряжении, в январе 1978 г., с расширением установки
всего 128 источников излучения Со с номинальной активностью 3,37 ПБк (91 kei) было расположено.
При подготовке к перезаряжению оптимальная вариация возможного размещения источников излучения и
торпеды была определена моделированием на вычислительной машине.

Часть перезарядки составлена дозиметрическим контролем, при котором распределение доз в облу-
чаемых продуктах было определено Фрике и хлорбензоловым дозиметрами.

По результатам можно вычислить требуемое вбемя облучения, отношение доз, мощность установки
облучения, а также коэффициент использования излучения.

Для рутинной дозиметрии продуктов, необходимой при эксплуатации, были введены методы хлор-
бензоловой дозиметрии и осциллометрической оценки, выработанные в Институте изотопов.

Другой частью дозиметрии была приготовлена карго распределения мощности доз в полной поле об-
лучения с помощью измерений и моделирования на вычислительной машине.
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A termolumineszcencia dozimetriai lehetőségei
a sugáizástechnikában

Osvay Margit - Biró Tamás
MTA Izotóp Intézete, Budapest

A röntgen-, gamma-, elektron-, sőt ujabban a neutron-sugárzás ipari és mezőgazdasági
hasznosítása rohamosan fejlődő területe a sugártechriikának. Ipari méretekben hasznosítják az
ionizáló sugárzás csirátlanitó, tartósító, vagy valamely szerkezeti tulajdonság javitó hatását.

A sugártechnika lényeges eleme a dózismérés, ami nem korlátozódik a sugárzási tér igen
pontos bemérésére. A sugárkezelt anyagok gyakran nagykiterjedésü testek, dobozokba, zsákokba
csomagolt termékek, melyek számottevő abszorpcióval rendelkeznek és így torzítják az egyébként
is térben inhomogén sugárzási teret. Ezért minden egyes besugárzandó termék csomagot el kell
látni dózismérőkkel. Legtöbb esetben egy-egy besugárzásnál százával, sőt ezrével kell dózismérő-
ket rutinszerűen kiértékelni. Nyilvánvalóan nem közömbös a mérések reprodukálhatósága, a dózis-
mérők ára, kezelésének egyszerűsége stb.

A 10— JO6 Gy (103-108 rd) tartományra kiterjedő sugártechnikai dozimetria területén jelenleg
a kémiai doziméterek játszák a döntő szerepet, bár a korszerű követelményeket csak részben elé-
gítik ki. Az 1. ábrán mutatjuk be a különböző sugárkezelési eljárásoknál használatos besugárzási
dózisokat és dózismérő eszközöket. Az ábrán szembetűnő, hogy a rendkívül széles dózis tartomány-
nak csak keskeny sávjait fedi le egy-egy kémiai dózismérő típus. Elterjedőben vannak a színvál-
tozáson és abszorpción alapuló optikai dózismérők, melyek szélesebb tartományban használhatók,
de a reprodukálhatóság feltételeinek nem mindig tesznek eleget.

Miért érdemes a termolumineszcens (TL) dózismérési módszert is megvizsgálni abból a cél-
ból, hogy alkalmazási területe kiterjeszthető-e a sugártechnikára? A sugárzásmérés más terüle-
tein — a személyi, környezeti, sőt ujabban az orvosi dozimetriában — ma már elfogadott és beve-
zetett módszer a TL dózismérés [ ]J • Sikere és elterjedése nagy érzékenységének, intenzitás- és
energia-függetlenségének, kis méretének, mechanikai szilárdságának és egyszerű kezelhetőségének
köszönhető. Számos jól kézben tartható TL anyagot (LiF, CaSO4, CaF 2, Li2B4O7 stb.) forgalmaz-
nak és a kiértékelő műszerek megbízhatóak, pontosak. Nagy előnye, hogy 10~2 rd-tól 10^-lü4 rd-
is egyetlen eszközt lehet alkalmazni. Ennél nagyobb dózisoknál a személyi dozimetriában haszná-
latos TL anyagok jelzése, telitésbe megy, majd csökken.

Az utóbbi években kísérletek történtek arra, hogy a hagyományos TL anyagok méréshatárát
kiterjesszék a nagyobb dózisok tartományára. Elsősorban a magasabb hőmérsékletű kifütés, vala-
mint ujabb anyagok bevonása és kidolgozása révén sikerült 106-Ю8 rd-ig a TL dozimetriát alkal-
mazni [2—4].

A TL anyagok sokfélesége, előnyös és hátrányos tulajdonságainak számos kombinációja miatt
a módszer teljesítőképessége nem ítélhető meg egységesen. Figyelembe kell venni azt is, hogy a
nagy (üzemi) dózisok tartományára történő alkalmazásnak csak első lépései történtek meg, főként
a már ismert anyagok és meglevő készülékek felhasználásával. Részletes elemzésre itt nincs hely,
ezért csak a problémák, lehetőségek rövid bemutatására törekszünk. Mint emiitettük, a TL anya-
gokat eddig elsősorban a nagyon kis dózisok kimutatására dolgozták ki, de örömmel vették tudo-
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Dózismérők a sugártechnikában
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1 . libra

A sugárkezelési eljárásoknál használatos besugárzási dózisok és d.Vismérő eszközök

másul, hogy Legtöbbjük, különösen a széles körben használt LIF 1 krd-i.. vagy még tovább is mér,
és icjy egy eszközzel im'rheto a munkaszintu és a baleseti dózis is. tíi/t.i ó kísérletek töílénu-k
pl. .4 LiF-al: a LiF:Mg, Ti (széles körben alkalma:- ra TL aiiv;u?; rendelkezik egy 280 °C korulL
kifiitósi csúccsal is, melv 2xlt»fi rd-ig ad jelzést, sot a csúcsmagasság arányok meghatározz val
10 rd-ig terjeszthető ki a mérés. Aktiválatlan LiF a 150 °C-os csúcs mellett 335 °C-on i? n?n-
delkezik kifütési csúccsal, amely ]0^ rd-ig ad nemlineáris jelzést. Az optikai tisztaságú LiF k-j-is-
tálv 450 °C-os csúcsa 10-í-lO5 rd felett jelenik meg, kb. 5xlo" rd-ig lineáris jelzést ad, de ü>9

rd-ig használható. Ugyanez az anyag az optikai sűrűség mérésével szintén 109 rd-ig tesz lehetővé
dózismérést. Próbálkoztak a LiF radiofotolumineszcenss (RPL) kiértékelésével is, 450 nm hullám-
hosszúságú fénnyel besugározva a lumineszcens jelzés a 10-]01' rd tartományban volt kiértékelhető'.
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Mindezen lehetőségek ellenére a LiF nem látszik alkalmasnak a rutin nagydózis mérés te-
rén. Tul drága, csak egyszer használható, erősen szupra linear is stb. Más anyagokat is részlete-
sen megvizsgáltak, melyek közül néhányat az J. táblázatban tüntettünk f e l [ 4 j .

1. táblázat

A naevdóz is ok mérésére megvizsgált TL anyagok jellemző adatai

Anyag

LiF:Mg,Ti

LiF nemakt.

LiF opt.

Li2B4O7 :Mn

CaF„:Mn

Mf.iiveg:Mn

BeO

A l2°3

TL

TL

RPL

TL

TL

opt.d.

TL

TL

TL

TL

TL

Lineáris
rd

10~2-103

10 -10 6

2.J02 -5.10 4

104-108

I0" 2-5.10 4

i o - 4 - i o 3 < 5 )

10-2-103

io"2-io
ló"1-™2

Mérési tartomány
rd

-IO5

5.104-107

-10 6

-I0 5

2.10 5-10 8

ÍO4-1O9

106-108<9>

-10 6

-io 5

-io 6

-105*6»

Csúcs
°C

200

280

150

335

450

A felsorolt anyagok többsége egyedi beszerzésű vagy gyártású, e;:ért a feltüntetett dózis-
értékek inkább csak a lehetőségeket jelzik és arra biztatnak, hogy megfelelő anyag kikísérlete-
zésével a sugártechnikai igények kielégithetőek. A táblázatban szereplő AI2O3 eddig kevés figyel-
met kapott, tulajdonságait néhány természetes vagy mesterséges rubin és más termék vizsgálata
alapján itélték meg [5—8]. Tekintettel az aluminiumoxid olcsóságára és hazai beszerezhetőségére,
megfelelő aktivátorok kiválasztásával előállítottunk egy А12Оз : Mg,Y kerámiát, amely kedvező
TL tulajdonságokat mutat С9]. A nagytisztaságu A12O3 porból — a megfelelő mennyiségű Mg és Y
aktivátorok hozzáadása után — sajtolással készült korongokat 1600 °C-on kiizzitottuk. Az így nyert
korongok átmérője 6 mm", vastagsága 1 mm. A dózismérőket 6 0Co gamma-sugárzással történt be-
sugárzás után Harshaw 2000 AB típusú TL kiértékelővel mértük. A kifütési görbe 2 hőmérsékleti
csúccsal rendelkezik 250 °C és 450 °C közelében. A 2. ábrán láthatók a kifütési görbék 10 Gy
(1 krd) 100 Gy (10 krd) és 1000 Gy (100 krd) dózissal való besugárzás után.

A 450 °C-os csúcs feltöltődése 100 Gy (10 krd) dózis felett kezdődik meg. A két csúcs
jelzése külön-küiön és együtt a 3. ábrán látható. Mindkét hőmérsékleti csúcsot figyelembevéve
0,1 rd-tól kb. 105 rd-ig kapunk közel lineáris jelzést. A dőzismérés reprodukálhatósága az egy-
mást követő besugárzásoknál 7%. A dózismérők többször is felhasználhatók, ha azokat a besugár-
zások előtt 2 órán át 600 °Oon hőkezeljük. Viszonylag kedvező az Al2O3 jelzésének energiafiig-
gése is (4. ábra), ami a nagytömegű termékek dozimetrálásánál fontos. Az anyag mechanikai szi-
lárdsága lehetővé teszi, hogy pl. ömlesztett termékhez keverve folyamatos üzemű besugárzók do-
zimetrálására is használják.
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A term о lumineszcens dozimetria jelenlegi rutin mérési tartománya átnyúlik a sugártechni-
kában igényelt dózistartományba, és egyes alkalmazásoknál (pl. stimuláció) rutinszerűen is hasz-
nálható lenne. Biztató kísérletek történtek a még nagyobb dózisok mérésére, több anyag kínálkozik
a 10 kGy (Mrd) határig és nem reménytelen a 10, sőt 100 MGy (108-109 rd) elérése sem. Egye-
lőre speciális anyagok és készülékek (pl. a magas hőmérsékletű к if ütés) szükségesek, ezek elter-
jedése azonban várható Érdemesnek látszik a TL felhasználásával foglalkozni, mivel egy-egy na-
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gyobb besugárzó centrumban a sugárvédelmi, biztonsági követelmények kielégitésére is célszerű a
TL dozimetria bevezetése. Jelentős előrelépés, hogy ma már hazai (KFKI) gyártmányú kiértékelő
berendezés is létezik.

Hazai alapanyagból sikerült olyan dózismérőt kidolgoznunk, amely megfelelő számos sugár-
technikai dőzismérési feladat ellátására. Kivánatos volna további kutató-fejlesztő munkát végezni
e téren.

Ígéretesnek látszik az optikai abszorpciós spektrometria alkalmazása TL anyagokon. A TL
módszerrel kombinálva a dózismérő egyszeri besugárzását követő kétféle kiértékelésre van ily mó-
don lehetőség és a mérési tartomány kb. 109 rd-ig terjeszthető ki.
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CaF

101 10* ET[keV]

4. ábra

TL anyagok energiafüggése

ÖSSZEFOGLALÁS

A röntgen-, gamma-, elektron-, söt ujabban a neutron-sugárzás ipari és mezőgazdasági
hasznosítása ma már jól kitaposott utakon jár, így a dozimetriai igények is jól megfogalmazottak
és számos feladatra kellően kidolgozottak. A standard kémiai dozimétereken kivül széles körben
használatosak az igénytelenebb, de lényegesen olcsóbb és egyszerűbb dózis indikátorok, valamint
néhány több-kevesebb sikerre alkalmazható, fizikai elven alapuló dózismérő.

A sugárzásmérés más területein — a személyi, környezeti, sőt ujabban az orvosi dozi-
metriában — ma már elfogadott és a legáltalánosabban használt módszer a termolumineszcenciás
dózismérés (TLD). Sikerét sok nagyságrendet átfogó mérési tartományán és energiafüggetlenségén
kivül annak köszönheti, hogy technikailag igen kiforrott módszer; számos jól kézben tartható TL
anyagot ismerünk és a kiértékelő műszerek megbízhatóak, pontosak. Mivel a TLD, elsősorban
mint személyi dozimetria, egyre több helyen kerül bevezetésre, indokoltnak látszik megvizsgálni
a mérési tartomány kiterjeszthetőségét a mezőgazdasági alkalmazásoknál igényelt tartományra:
néhány Gy(száz rd)-50 kGy(5 Mrd). A sugártechnikában is előnyös a TL doziméterek kis mérete,
többszöri felhasználhatósága, gyors kiértekéibe tősége.

A nagy dózisok mérésére kidolgoztunk egy aluminiumoxid kerámia dózismérőt, mely a ke-
reskedelemben kapható műszerekkel is kiértékelhető. A dózismérő néhány kGy (105 rd) dózisig
lineáris jelzést ad, reprodukálhatósága megfelelő. Mérete kicsi, 0 6, ill. 8 mm x 1 mm, ké-
miailag és mechanikailag ellenálló A további fejlesztéseink célja olyan dózismérő kidolgozása,
amely a 10 kGy (Mrd)-nél nagyobb dózisok mérésére is alkalmas.
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THE POSSIBILITIES OF THERMOLUMINESCENCE DOSIMETRY
IN RADIATION TECHNIQUE

Margit Osvay, Tamás Birő

Institute of Isotopes, Hungarian Academy of Sciences, Budapest

SUMMARY

In some directions the demands in dosimetry are well established owing to abundant
experience on industrial and agricultural usage of X., electron-, and more recently, neutron ra-
diation. In addition to standard chemical dosimeters some more unassuming less expensive and
simple dose indicators as well as some dosimeters based on physical principle are widely used.

On the other fields of dosimetry -personal, environmental and recently medical- the ther-
molummescence dosimetry (TLD) is already accepted and widely used. This acceptance was achie-
ved in addition to its wide measuring range and energy independence by its finely wrought tech-
nique: there are several well controlled media known, and the analysers are reliable apparatuses.
Owing to the spreading acceptance of TLD -especially in the personal dosimetry- it is reasonable
to examine its measuring range demanded in agriculture: some Gy 100 to 50 kGy 5IMrad.In the
radiation technique it is also adventageous to use diminutive, repeatedly usable and quickly ana-
lysable TL dosimeters.

An aluminium oxide ceramics dosimeter was developed to measure high doses which can be
evaluated by commercially available equipments. The dosimeter signal is linear up to several
kGy(lO^rad) and has a satisfactory reproducibility. The device is small: 0 6 and 8mm x 1mm and
is chemically and physically resistant. The goal of our further development is to produce a dosi-
meter applicable to measure more than lOkGy (Mrad), as well.

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИОННОЙ ОЗИМЕТРИИ В ТЕХНИКЕ ОБЛУЧЕНИЯ

Маргит Ошваи, Тамаш Биро
Венгерская Академия Наук институт Изотоп, Будапешт

Р Е З Ю М Е

В настоящее время промышленное и сельскохозяйственное применение рентгеновского, гамма,
электронного и даже нейтронного облучения находится в развитом состоянии, таким образом дозиметри-
ческие потребности хорошо определили и разработали нужным образом для выполнения многочисленных
задач. Кроме стандартных химических дозиметров широко применяются более неприхотливые, но значи-
тельно дешевые и простые дозовые индикаторы, а так же измерители доз, основанные на физическом прин-
ципе, которые можно применять с некоторым успехом.

Измерение облучения в других областях - личное, окружающей среды и даже в последнее время в ме-
дицинской дозиметрии - сегодня осуществляется с помощью приятого и наиболее распостраненно при-
меняемого метода термолюминесцёнционного измерения дозы (TLD). Успех объясняется тем, что кроме
охватываемого широкого предела измерений и независимости энергии, является разработанным способом
с технической точки зрения: нам известно множество материала, находящегося в хороших руках, измеря-
ющие приборы приборы надежны и точны.

Поскольку находит все большее распостранение в первую очередь как личная дозиметрия, считается
оправданным исследование возможности распространения предолов измерений на пределы, требуемые при
применении в сельком хозяйстве: несколько Gy (стога) - 50 KGy (5 Mrd). В технике облучения является
так же благоприятным маленький размер дозиметра TL, его многократная применяемость, быстрая харак-
теризация.

Для измерения больших доз разработали алюминокисовый керамический дозиметр, который может
быть оценен с приборами, полученными из торговой сети. Дозиметр дает линейный сигнал до дозы в KGy
(10 id), соответствует требованиям репродуктивная способность. Маленького размера, 0 6 , 8 мих 1 мм,
противостоен химически и механически. Целью дальнейшей его разработки является разработка такого
дозиметра, который был бы пригоден для измерения доз, больших чем 10 KGy (Mrd).
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Ipari elektrongyorsítóra és Co
sugárforrásra alapozott hígtrágya-,

szennyvíziszap- és terményfertőtlenítő

Dr. Abelovszky László
műszaki-gazdasági tanácsadó

Tatabányai Szénbányák

ÖSSZEFOGLALÁS

A hígtrágya- és a szennyvízkezeléssel szemben támasztott követelmények kielégítésének
szintje. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztése környezetvédelmi kihatásainak vizsgálata.

A mezőgazdasági termelés és elsősorban az állattenyésztés hatékonyságának fokozásához, az
ágazat exportjának növeléséhez szükséges nagyüzemi állattartás hygiéniának, valamint a takarmá-
nyozás hibáinak kijavitását szolgáló uj fertőtlenítési eljárások gazdasági kihatásai. A mezőgazda-
sági rendszerek exportjának követelményei a fertőtlenítés és a trágya kihelyezés uj eljárásai iránt.

A radiációs sterilizálási eljárások elterjedtsége a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban.
A radiációs eljárások komplex alkalmazásának lehetőségei, ezek gazdaságosságára ható tényezők.

A rugalmas terhelhetőségi! gyorsítók és a stabil-, valamint semimobü izotópos berendezések
gazdaságossági vizsgálata. A többcélú hasznosítás lehetőségei, gazdaságossága.

Az alkalmazott energiafajták, a penetráció, a dózisteljesitmények és a radiációs energia
összpontosításának különbségei a gyorsítók és az izotópok alkalmazásában.

A radiációd berendezések létesítési költségeinek összehasonlítása. Az importberendezések
hányada és azok hazai kiváltásának lehetőségei. A gyorsítón alapuló eljárások technológiai berende-
zései hazai gyártásának lehetősége, mint a széleskörű nemzetközi kooperációnak alkotó része.
Az üzemi alkalmazás szerepének meghatározó volta a szocialista országok kooperációjának meg-
gyorsításában.

Az üzemi érdekek és az üzemeltetési költségek összefüggései.
A szűkített költségek (operating costs) alakulása gyorsítók és izotópok alkalmazása esetében.

Az áramköltségek és a besugárzás költségeinek hatása az egyes eljárások gazdaságosságára.
A karbantartási költségek főbb fajtái. A munkabérek és az üzemmódok kiválasztása.
Következtetések a leghatékonyabb alkalmazások kiválasztására vonatkozóan. Az eszközök és

kutatási kapacitás szelektív összpontosításának lehetőségei a mezőgazdasági és élelmiszeripari ra-
diációs témákban.
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ECONOMIC EVALUATION OF SLURRY-, SEWAGE-SLUDGE, AND CROP
DISINFECTION FACILITY APPLICATIONS BASED ON INDUSTRIAL

ACCELERATOR AND 60Co RADIATION SOURCE

Dr. László Abelovszky,

technician-economist advisor, Mine Coals,

Tatabánya

SUMMARY

The degree of compliance with the requirements set up for slurry and sewage treatment.
An anilysis of impacts of agricultural- and food industrial development on the environmental pro-
tection. The economic impacts of the new disinfection methods aimed to eliminate the hygienic
and nutritional deficiencies of the large-scale stock breeding that is required for enhancing the
efficacy of agriculture and above all that of the stock breeding and for increasing the export of
the section. The requirements of agricultural export towards the disinfection and the new pro-
cedures of manure deposition.

The range of use of radiation-sterilization procedures in agriculture and food industry.
Possibilities of the complex application of radiation methods and factors influencing their economic
efficiency. Econimic evaluation of the versatile chargeable accelerators, the fixed and semi-mo-
bile radioisotope facilities. Possibilities and economic efficiency of the multipurpose utilization.

Differences in the application of accelerators and radio-isotopes as to the power-source
applied, the penetration, the dose rates and the radiation energy focusing.

Comparison of radiation facility establishment costs. The proportion of imported equipments
costs. The proportion of imported equipments and possibilities of their replacement with home-
-made products. The possibilities of home manufacturing of accelerators within the scope of wide-
-range international cooperation. The determining role of industrial application giving impetus to
cooperation of socialist countries. The relationship of plant-interests and operating costs. The
trend of operating costs in the application of accelerators and radio-isotopes. The influence of
power costs and irradiation costs on the economy of the respective procedures. The main sorts
of maintenance costs. The wages and the choice of operational mode.

Conclusions concerning the choice of most efficient applications. Possibilities of selective
focusing of means and research capacities as rigards irradiation in agriculture and food industry.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВАННЫХ НА ПРОМЫШЛЕННОМ
УСКОРИТЕЛЕ И ИСТОЧНИКЕ ОБЛУЧЕНИЯ ^ С о УСТРОЙСТВ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЖИДКОГО НАВОЗА,

ИЛА, СТОЧНЫХ ВОД И УРОЖАЯ

др. Ласпо Абеловски,
научно-технический советник Угольные шахты в Татабане

Р Е З Ю М Е

Уровень выполнения требований, предъявляемых к обработке жидкого навоза и сточных вод. Иссле-
дование влияния окружающей среды при развитии сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Экономические последствия применения новых способов дезинфекции для повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства и в первую очередь разведения скота, необходимой для повы-
шения экспорта отрасли гигиении крупнопромышленного содержания скота, а также и исцравляющей и не-
достатки кормов. Требования экспорта сельскохозяйственных систем к новым способам дезинфекции и
вывода навоза.
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Распостранение радиационной стерилизации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Воз-
можности комплексного применения радиационных методов, их факторы, влияющие на экономичность.

Экономическое исследование гибкозагружимых ускорителей и стабильных и семимобильных изотоп-
ных устройств. Возможности, экономическая эффективность многоцелевого применения. Приемнные виды
энергии, пенетрация, производительность доз и разницы сбора радиационной энергии в применении у уско-
рителей и изотопов.

Сравнение затрат по созданию радиационных установок. Процент импортных устройств и их оте-
чественные возможности применения. Возможность отечественного производства технологических уст-
ройств методов, основанных на ускорителе, как составная часть международной кооперации щирокого
круга. Определяющий факт роли промышленного применения на ускорение кооперации социалистических
стран.

Зависимости производственных интересов и эксплуатационных затрат.
Образование суженных затрат (operating costs). В случае применения ускорителей и изотопов. Влияние

затрат питания и облучения на экономичность некоторых способов.
Основные виды затрат по содержанию в работоспособном состоянии. Выбор зарплат и способов

производства.
Выводы относительно выбора наиболее экономичного применения. Возможности селективного

сосредотачивания средств и исследовательских мощностей по теме сельскохозяйственной и пищевой ра-
диации.
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Folyadék közegek nagyenergiájú
elektronokkal való besugárzási technológiája

Klaus Tofaute
építészmérnök, környezetvédelmi berendezések szakértője

BBC Aktiengeseüschaft Brown-Boveri et. Cie. Oerlikon, Baden/Schweiz

A folyadékközegnek nagyenergiájú elektronokkal való besugárzási technológiája nem ujkeletii.
A BBC és HVEC által propagált és ajánlott kommunális szenny iszap-tisztítási eljárásra vo-

natkozó konstrukciót és összefüggéseket megtalálhatják az ülés dokumentációjában, és a részlete-
ket a plenáris ülés során vetített filmünkben ismertettük. A továbbiakban néhány gyakorlati vonat-
kozású információt kívánok adni.

ELOKISERLETEK

Minden fontos tervhez ajánlatosak az előkisérletek. Mivel sajnos a legtöbb esetben nem áll
rendelkezésre üzemi méretű modell berendezés, ezért az ipari központokhoz vagy szennyvíztelepek-
hez kell fordulni. Ezeket a berendezéseket többnyire csak rövid időre lehet a folyadékközeg besu-
gárzására átalakítani.

Ahhoz, hogy megbízható eredményeket kapjunk, a méréseket permanens átfolyásban és sem-
miesetre sem nyugvó, statikus állapotban vagy keringtetett átfolyásban kell végezni (1. ábra).

A statikus vizsgálatok gyakorlati szempontból nem célszerűek (bár jó vagy rossz eredmé-
nyekhez is vezethetnek), a többszörös átfolyást pedig az állandó ujrafertőzési veszély miatt kell
alkalmatlannak minősíteni.

ELŐKEZELÉS

A besugárzandő folyadékból el kell távolítani a durva szennyező anyagokat. Csatornaiszap-
nál pl. durvaszitálást, ill. szűrést és ehhez csatlakozó durva és rostanyagapritást kelt betervezni.
Hig fázisú 'iö/.egekben elég a jó előszitálas.

Ha e berendezéseket nem csatlakoztatjuk a besugárzó egység elé, megvan annak a veszélye,
hogy a patogének kvázi "elbújnak" a nagyobb méretű szilárd részecskék alatt és nem pusztulnak el.
Ezenkivül a folyadéknak nincs meg a szükséges homogenitása sem.

BESUGÁRZÓ BERENDEZÉS

Folyadék besugárzásakor a közegnek le kell adni a szükséges sugárdózist. Folyadékfilmet
kell tehát létrehozni az elektronok korlátozott behatolási mélysége miatt, és ennek néhány mm-nek
kell lennie.
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többszörös átfolyás

stacioner-vizsgálat
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átfolyási üzem

1. ábra

A folyadékfilm rétegvastagságának előállítására az alábbi rendszerek jöhetnek szóba:

a) statikus rendszerek,

b) dinamikus rendszerek,

pl. aa) - férdesikos
ab) - csatorna átfolyó
ac) - szabad sugár

pl. ba) - forgószékes (dob)
bb) - lapos tányér os.

Valamennyi rendszer elé adagolószivattyút és az aa)...ac) rendszerekhez kiegészítő adagoló-
edényt kapcsolnak. Mint a 2. ábrán látható a pásztázó sugár (Scanner) az aa), ac) és ba) rendszer-
nél merőleges a folyási irányra, az ac)-nél párhuzamosa, és a bb)-nél merőleges vagy párhuza-
mosan elrendezett lehet. A gyakorlatban eddig a ferdesikos (aa) és a forgószékes (ba) elrendezés
vált be a legjobban. Б két rendszernél a m^/h adagolási teljesítményt (adott rétegvastagságnál)a
dőlés, Ш. a forgási sebesség határozza meg.

Az erős hullámmozgásokat az ezzel kapcsolatos rétegvastagság-változások miatt el kell ke-
rülni. A besugárzó berendezés szélességét a sugárnyaláb szélessége határozza meg.

I

A GYORSÍTÓ MŰKÖDTETÉSE

A besugárzandó közegtől (pl. csatornaiszap, hígtrágya) és a feladattól (tisztítás vagy szag-
talanítás) függően a gyorsítót megfelelő teljesítménnyel kell üzemeltetni.
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a) statikus rendszerek bányászóberendezések

ferdesíkos

b) dinamikus rendszerek

forgószitás (dobos)

csatorna, befogadó

2. ábra

Később figyelembe vesszük az ennek megfelelő veszteségeket is.
Általánosságban az alábbi értékek mérvadóak:

a) Csatornaiszap-tisztítás:
- gyorsítófeszültség, minimum
- szükséges dózis
- sugárzásteljes itmény-hasznositás

b) Hígtrágya besugárzás:
- gyorsítófeszültség, minimum
- szükséges dózis
- sugárzás te 1 jes itmény-has znos itás

További szempontok:

1000 kV
300-400 krad
42-45%

1000 kV
400-800 krad
42—45%

(1)
(2)

(3)
(2)

1. sugáráthatolás a céltárgy legalsó rétegében mérvadó;
2. a veszteségek %-ban: a sugárablakon (5%), levegőtávolság a besugárzó berendezéstől

(4%), tulsugárzás (6%), az alsó réteg minimáldőzisához szükséges dózistöbblet (26%),
egyéb veszteség (14%);

3. járvány veszély esetén kétszeres dózis szükséges.

REN DSZERKÖVE TE LMÉNYEK

Folyékony közeg tisztítóberendezésével szemben az alábbi követelmények szabhatók:

- az egységek maximális üzembiztonsága,
- a teljes berendezés nagyfokú kihasználhatósága.
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- kifogástalan és tartós tisztitóképesség,
- a tisztított folyadék védelme ujrafertó'zó'dés ellen.
Éppen az utolsó pont a lényeges, a többit adottnak lehet feltételezni, mivel a rendelkezé-

sek megszegése, pl. a tejiparban, a teljes tisztítási folyamatot kérdésessé teszi.
A tisztított folyadék ujrafertozodése — az alkalmazott eljárástól függően — gyakran előfor-

dulhat.
A BBC vizsgálatai pl. azt mutatták, hogy a hővel kezelt csatornaiszap (ideális táptalajkép-

ződés hőbevitellel) könnyen és nagy mértékben ujrafertó'zó'dhet, mint azt a 3. ábra mutatja.
Újrafertőzési kísérletek

a) hőkezelt iszap

1 0 '

1 0 6

I 10" 4

I Ю3 -I

102 •

10' -

10° "•

1 0 ' 1

10 1

1

b) elektronokkal besugárzott iszap

1 0 7 -

12 13 14 15 nap

.

;

12 13 14 15 nap

3. ábra

Az elektronsugarakkal kezelt iszap az un. Antagonizmusoktól nem fertőződik oly erősen és
ez is újra lecseng, mint azt a 3. ábra mutatja.

Az ujrafertozés elkerülésére tehát egészen tiszta folyadékvezetékre (a tiszta és szennyes
oldal különválasztására) és a külső becsatlakozások igen megbízható elkülönítésére van szükség.
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RENDSZERÖSSZEHASONLÍTÁS

A folyadékok különféle kezelést rendszerekkei tisztíthatok. Különbözőek: a rendszerfelépítés,
a hatásfok, mellékhatások, árak stb.

Döntéshez az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) a fizikai állapotra gyakorolt hatás csak pozitív lehet,
b) büzcsökkentéssel és ne pedig növekedéssel járjon,
c) ne legyen maradék sugárzás (aktiválódás),
d) mindig megközelíthető legyen,
e) számottevő melegedés ne lépjen fel,
f) beruházási és üzemköltségek elfogadható ár-haszon arányt mutassanak,
g) a sugárforrással kapcsolatban utánpótlási nehézség ne merüljön fel.

E követelmények rögzítésével a hőkezelés vagy a gamma-sugaras kezelés között lehet
választani.

E LJÁRÁSMÓDOSÍTÁS

Gyorsított elektronokkal nemcsak folyékony csatornaiszapot, hanem annak szilárd formáját
is be lehet sugározni. A BBC kifejlesztette egy szalagprés és elektrongyorsitó kombinációját, ami-
vel 3—5 mm széles, kb. 35% száraz any agtartalmu, szalacalaku iszapdarabokat lehet tisztítani, il-
letve fertó'tleniteni.

Ezt az eljárást olyankor gondolják alkalmazni, amikor szilárd iszapot használnak fel a me-
zőgazdaságban nagyobb távolságoknál, vagy pedig friss iszapot egyidejű szagtalanítással akarnak
kezelni (4. ábra,továbbfejlesztett rendszer, szalagprés utáni kezelésre).

Víztelenített iszap besugárzására szolgáló berendezés sémája

1. szűrő sajtoló 2. elektron besugárzó
4. ábra

3. szállítószalag 4. gyűjtőedény

ÖSSZEFOGLALÁS

Folyékony közegek gyorsított elektronokkal való besugárzása mind nagyobb jelentőségűvé
válik. A gyorsitőtechnika ma már olyan szintre jutott, hogy az egyéb berendezésekkel együtt üzem-
biztos rendszer áll rendelkezésre, amelyeknél az üzemkiesés 6—8 óra/év lehet.

Az üzemeltetési és beruházási költségek elfogadható ár-haszon viszonyt mutatnak. Amíg nem
támaszkodhatnak a szakcégek vagy intézetek vizsgálati eredményeire, addig megfelelően tervezett
élőkisérletekre van szükség. Emellett a közölt peremfeltételekre feltétlenül ügyelni kell.
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Ш. RADIOMUTACIOS
NEMESÍTÉSI ÉS TENYÉSZTÉSI

ELJÁRÁSOK, EREDMÉNYEK





Kis sugárdózisok okozta permanens anyagcsere-
élettani serkentések levelekben
és annak bioenergetikai alapjai

Dr. Barabás Zoltán
Gabonatermesztési Kutató Intézet, Szeged

Ebben az előadásban kizárólag saját kutatási eredményeinkről és kudarcainkról szeretnék
beszámolni. Nem mindenről, mert az elmúlt két évtized alatt mindkettőből volt bőven, hanem in-
kább a jellegzetesebb, munkánkat és érdeklődésünket demonstráló anyagról. Ha egy-egy kérdéssel
kapcsolatban pesszimistább vagyok, az csak a mai napra vonatkozik, bizonyos vagyok benne, hogy
az idők és mi is változóban vagyunk.

A mutációk indukálása utján a mikrobiális genetika majdnem határtalan, de mindenesetre
a legfontosabb lehetőségeihez jutott Venetiáner (]978). Mutációs utón előállitott növényfajta ma is
különlegességnek számit, amelyet mint jelentős kutatási eredményt regisztrálnak a témával foglal-
kozó szervezetek (IAEA, Sigurbjörnsson és Micke (1974), Micke (J976).

Az okok közül egyesek nyilvánvalóak: a mikrobiológiában általában genetikailag egyszerűbb,
haploid szervezetekkel, mig a növénygenetikában sok kromoszómás, diplo-, vagy magas szinten
poliploid organizmusokkal dolgozunk: a genomszám és a mutabilitás közötti negatív viszonosság
már a terület klasszikusának, Stadlernak is feltűnt.

Ami az örökletes megváltozásokat illeti, ha a mikrobiológus genetikusuknak szerényebbek
is a lehetőségeink, azért nem jelentéktelenek. Egészen praktikus nemesitési célra is használtuk a
mutációs eljárást, amikor pl. szomatikus (zöldtermésben megmutatkozó) terméstöbbletet lehetett
elérni takarmány cirkokban. Ez a munka csupán száraz mag irradiáláson és szelekción alapult,
praktikus célú eljárás. Érdekessége talán csak két okból van; minthogy zöldtermésről van szó, ez
esetben figyelmen kivül hagyhatók — az egyébként nagyon gyakori — magkötési zavarok. Másrészt
egyszerűsége folytán fejlődő országok is alkalmazhatják, és mint van róla hir, sikerrel alkalmaz-
zák (Burton et al. 1975; Bhaskara Rao és Reddi, 1975). Búzában sikerült olyan mutánst előállí-
tanunk, amelyet uj fajba kell sorolni. Hexaploid szinten ugyanis ugyanez a mutáns spontán jelent
meg: a Triticum aestivum-ból a T. vavilovi, amely különálló faj. Esetünkben a homolók tetraplo-
id mutáns létrehozása járt eredménnyel a T. carthlicum-ból a T. vavilovoid (Barabás, 1969, 1.
táblázat).

Részletesebben szeretnék beszámolni egy olyan indukált mutációs jelenségről, amely a ter-
mészetben is lejátszódó folyamat "gyorsított" mikroevoluciós változatának tekinthető. Amellett a
gyakorlati jelentőségű.

A "hibrid fajták" (nincs jobb szó), pl. a hibrid kukorica előáüitása kizárólag tömeges,
többnyire szántóföldi keresztezések utján oldható meg. Elvileg, de csak elvileg, létezik mutációs
ut is hibrid formák előállítására, — pl. heteromorf kromoszómák, vagy monogénikus heterózis —
segítségével.

Nagyszámú keresztezés előállítására viszont a himsterilitás ma a legalkalmasabb lehetőség.
A himsterilitás azonban, bár a természet egyik leggyakrabban előforduló jelensége, megfelelő prak-
tikus értékű formában mégis csak ritkán van jelen. Pl. a hibridbuza előállítására Driscoll (1971)
dolgozott ki génikus himsterilitásos eljárást. Az eljárás szellemes, egyszerű, és — minthogy a
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káros citoplazmás mellékhatások nem terhelik, — rendkiviil előnyös a gyakorlat számára. (Nagyon
sokan emlékeznek még a citoplazmás hatással kapcsolt Helminthosporiumos megbetegedésekre az
USA-ban, mely a termés felét vitte el 1970-ben.) Ám a módszer a mai napig még kísérleti alkal-
mazásra sem került, mert megfelelő himsteril forma nem volt található hozzá. Éppen ezért jelen-
tős a himsterilitás mesterséges indukciója a nemesítésben.

Az "Ra K9"-es Sorghum beltenyésztett vonalból, röntgen és kolhicin kezeléssel állítottunk
elő három himsteril formát (Barabás 1962). Ezek a következők: Himsteril "ms-1645" (ms 5).

Mikroantherás "mth-1916" (ms 6) mutáns kolhicinnel indukált forma, portokjának hosszmé-
rete alig 1/5-e és átmérője is lényegesen kisebb a normál-fertil, vagy akár a himsteril genotípu-
sénál (ebből a jellegzetességből származik a neve: "microanther").

Polygynaeceumos "ph-2164"-es (pgy) mutáns. Ezek már protoktalanok, de termőtájuk meg-
többszöröződött.

Egyes esetekben, de maximum egyes pgy vonalak virágainak 6%-ában — a leirt jelenségek
mellett — fertil pollennal rendelkező portok képződése is előfordul. Ez mintegy növényi "interszex"'
típusnak is tekinthető.

A 3 mutáns néhány fontosabb bélyegét összehasonlítva a kiindulási formával, a 2. táblázat
mutatja be (Barabás, 1962).

1. táblázat

A "vavilovi" kalászforma összehasonlítása hexa- és tetraploid szinten

Bélyeg

Kalász

Szintenkénti
kalászkaszám

Rachilla noduszok
száma

Intern odium

Hexaploid

T. aestivum

normál

1

5

rövid

T. vavilovi

ál ágaskodó

2, néha 3

7

megnyúlt

Tetraploid

T. carthlicum

normál

1

5

rövid

"vavilovoid"

ál ágasodó

2, néha 3

7

megnyúlt

2. táblázat

Három himsteril mutáns kvantitatív összehasonlítása a kiindulási formában

Megnevezés

Anthera-suly (ug)

Pollen-sterilitás (%)

Gynaeceum db/virág

Stigma db/virág

Gynaeceum súly (g)

Gynaeceum suly-aránya
az antherához: (1)

Rancher
fajta

0,791

fertil

1

2

0,869

1

Himsteril
(ms 1645)

0,103

100

1

2

0,197

2

Mikro-
antherás

(mth 1916)

0,046

100

1

2

0,778

17

Poly-
gynaeceumos

(pg 2164)

0,0 - 0.017+/

ioo+/
4 - 13

8 - г о 4 4 " 7

2,900

170

Az interszexekben a virágoknak maximum
0—3 stigma található ovariumonként

grában portok található, esetenként fertilis pollennel
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Ezeket a mutánsokat a nemzetközi Sorghum gén-katalógusba (Schertz-Stephens 1966) is fel-
vették és besorolták. Ebben a jegyzékben jelölésük a következőképpen alakult: ms 1645 himste-
rü=ms 5, mth 19J6 microantherás=ms 6, pg 2164 polygynaeceumos=pgy.

1962 óta amióta erről a mutánsról beszámoltam, vájjunk kivül számosan ismertettek sike-
res indukciót: Sorghum-ban Erichsen (1963), Erichsen és Ross (1963), Andrews és Webster (1971),
Triticum-ban Sharman (1967), Bozzini (1914), Driscoll (1974), Chao-Chien Jan és Qualset (1977) stb.

E himsteril mutánsok lehetőséget teremtenek a növények ivari-evoluciója kevéssé ismert
kérdéseinek feltárására, szex bélyegeik alapján rendezve azokat, lehetőséget adnak a korábban
csak hipotetikus alapon Hartmann (1956) által leirt szex-divergencia közelebbi vizsgálatára:

A O-iva csökevényesedése legtöbbször a O-ivar erőteljesebb fejlődésével jár egyött. Ezt jól
kifejezik a frissen kinyílt, de még funkciójukat be nem töltött 35-35 ivarszerv lemérése alapján
kapott súlyarányok. Pl. a himsteril Combine Kafir és fertilis analógjának termó':pontok (G:A) súly-
viszonya a következőképpen alakult (1. ábra).

A himsterilben, összehasonlítva a fertilis vonallal, a himivarszervi részek csökkenésével
együtt járt a termőtáj súlyának egymáshoz viszonyított súlyban is kifejezhető növekedése.

A portok és a termőtáj súlya дд-Ьап 3 himsteril törzsben és a kiindulási vonalban

3.00

2.00»

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20
0.10
0.00

Rakg ms—1916 mth

1 . ábra
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így a 2. táblázatban ismertetett indukált himsteril mutánsok szex-viszonyaik alapján sorba
rendezhetők. Ebben az anthera (portok) súlya nagyjából exponenciális görbe mentén csökken.
A gynaeceum (termő) növekedése először — az antherához viszonyítva — relatív, majd abszolút.
A G:A-sulyarányok változása alapján a sorozat négy lépcsője a következő:

Genotípusok:
G:A-arányok:

Ra
1

K9
: 1

ms
2 :

5
1

ms
17

6
: 1

pgy
170 : 1

A pgy-mutáns interszexuális formájában 170 : 1 az arány, amely a sokkal gyakoribb portok-
nélküliben : l-hez nő. Tehát a szex-indexhez hasonlóan az "ivari megfordulás"-t "sex reversal"-t
a G:A arány is kifejezheti. Az Ra K9-es kiindulási forma és három mutánsa ezúton egy fejlődési
láncolat lépéseiként is felfoghatók.

Ezután természetesen vetődik fel a kérdés, ha a nő ágon előfordulhatott ez a biszexuálisból
uniszexuálissá alakulás, nem jöhet-e létre a másik, him ágon is? A kérdés annál is jogosabb,
mert a szexuális-devergencia természetes utjaként ezt Correns már 1928-ban teoretikusan feltéte-
lezte, és ugyanez volt Zsukovszkij (1964) többször kifejtett hipotézise.

Valóban ennek a nősterii formának a megjelenéséről Barabás (1968 és 1962) és Casady et
al. (1960) szintén beszámoltak. A keresztezéses kísérletekben felismert formában csak csökevé-
ny es, alig felismerhető alakban található meg a nő ivar. Spontán mutációként teljesen nő ivar nél-
küli alak is előfordult. A fentiek alapján az előállított himsteril és nősterii mutánsok segítségével
az ivari szétválás mikroevoluciós szinten hasonló módon vált bemutathatóvá, mint azt Correns har-
minc évvel korábban feltételezte. Sőt Sorghum-ban az indukált és spontán mutánsok segítségével,
— legalábbis morfológiai szempontból — intermedier fokozatok is felismerhetó'kké és megvizsgál-
hatőkká váltak (2. ábra).

Indukált ivari divererencia Sorghumban

Sorehum

egylaki,

vuleare

biszexuális

Himsteril
(ms 5)

Mikroantheras
(ms 6)

Polytrynaeceumos

(pgy)
(interszex)

S. vulgare

kétlaki nő

nosteril-í

(steril
gynaeceum)

nősteril-2

(gynaeceum
nélküli)

S. vulgare

kétlaki him

2. ábra

Érdekes módon az ábra még a részleteket illetően is megegyezést mutat Correns hipoté-
zisével; mikroevoluciós szinten az általa feltételezett "interszex" alak is megjelent: legalábbis na-
gyon közel áll ezekhez a "pg-2164"-es mutánsban megjelent kisszámú portokot is képező forma.

Végeredményben "hermafrodita", biszexuális "egylaki" (monoclinous monoecia) növényfajból,
mutációk utján uniszexuális, (kétlaki (diclinous dioecia) faj létrehozható. A természetes evolúcióban
is bekövetkező ivari szétválást igy, mesterségesen, mikroevoluciós szinten is sikerült indukálni
és ezúton a folyamatot megfigyelni. Ezzel lehetőség nyílt a növényi ivari viszonyok alaposabb tanul-
mányozására.

A 3. ábra szemléltette a biszexuális fertillstől a himsterilen keresztül az uniszexuálisig
terjedő változások mennyiségi oldalát. Ezek a változások azonban annyira fokozódók, hogy szinte
szükségszerűen vetődik fel a kérdés, vajon ez az uniszexuális forma a mikroevoluciónak stabil vég-
eredménye-e? Vagy csupán egy lépése és éppen -ezután következnek még az alapvető minőségi vál-
tozások?
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Valóban, a további vizsgálatok azt bizonyították, a három himsteril mutáns nemcsak kvanti-
tative hasonlít, — illetve tér el egymástól Termékenyülési viszonyaikban is alapvető, kvalitatív
változás bekövetkezése is kimutatható.

A pgy mutáns egyrésze tasakos izolálás esetén is köt magot. De a pgy-ben magot kötött
csoport is két alapvetően eltérő részre osztható; Természetes az izolátor alatti magkötés a leirt
"interszexuális", — portokat is tartalmazó — virágzat esetében. Ezeknek a szemeknek az eredete,
minthogy az izolátor alatt fertilis pollen is található, termékenyülésből is származhat. Ez az e re-
det mégsem egyértelmű, mert előfordult magkötés olyan pgy mutáns virágzatában is, melyekben
sem portok, sem pollen nem található. Tehát a pgy mutáns egyes növényeiben ivartalan (partheno-
genetikus) utón is létrejön magkötés (Barabás, 1969).

Ez arra utal, hogy a leirt folyamat nem zárul le azzal, hogy a növény egy lakiból kétlakivá
alakult. A himsterilitás, majd a him ivarszerv csökevényesedése, végül teljes elvesztése után a
női szexualitás, mint evolucionálisan szükségtelen szerv, funkcionálisan is megszűnik működni.
A fajfenntartás céljából kialakult azonban egy másik, ezt helyettesítő aszexuális szaporodás mód.

Nagyon sok, általában csak szexuálisan szaporodó fajban található kisebb gyakorisággal part-
henogenetikus forma is. Emellett majdnem minden apomiktikusan szaporodó fajnak van aszexuális
rokon faja is (Evans, 1971). Sok esetben az apomiktikus és az amfimiktikus fajok pl. a Taraxacum,
a Parthenium csak ploidia szintben különböznek egymástól (Bhojwani és Bhatnagar, 1974).

Ez az indukált mutációs láncolat, a biszexuálistól az uniszexuálislg, majd az amfimiktikus-
tól az apomiktikusig, vagy még tágabb értelemben a szexuálistól az aszexuálisig, melyet a Sorghum-
on kisérhettünk figyelemmel, spontán lejátszódott evolúciós folyamat mesterségesen kiváltott reka-
pitulációjának tekinthető. Nem speciális, hanem inkább jellemző folyamatot mutat be annak elle-
nére, hogy a mesterséges mikroevoluciőban talán a legelső példa, a tágabb értelemben vett, ivari
divergencia bemutatására. Egy egyébként kísérletesen nehezen megközelíthető folyamat volt mikro-
evoluciós szinten megfigyelhető, ezért érdemes figyelmet szentelni rá .

A parthenogenezis sokféle genetikai és nemesitési célra használható aszexuális rendszer
(3. táblázat). Itt azonban csupán egy érdekes lehetőséget tárgyalunk ezekből.

A pgy mutánst — a tolunk kapott magminták alapján — amerikai kutatók szelektálták tovább.
Az ezzel végzett kutatások eredményeiről, a 70-es évek elején többször is beszámoltak (Schertz
1970, 1973 stb.), Hanna et al., (1970) pl. a következőket írják: "Az apómixis a termékenyítés
nélküli magkötés révén fantasztikus jelentőségű a gabonafélék hibrid magvaival végzett munkában.
Az apomiktikus hibrid tartósítani képes a heterozis hatást a szülőkkel, a genetikailag azonos utó-
dok utján. Mi most beszámolhatunk egy apomiktikus formáról, melyet a sorghum egy polygynaece-
umos vonalából (Barabás, 1962) nyertek, melyben az embrió a nucellus szomatikus szöveteiből
apospória utján képződik".

3. táblázat

A parthenogenezis felhasználásának lehetőségei

1. Depoliploidizáció

a) poliploid fajok genomszerkezetének identifikálása,
, - poliploidia (autó- vagy allo) tipusa,

- kromoszóma homológia, homoelógia

b) poliploid fajok nemesítése alsóbb (diplo- vagy haplo-) ploid szinten

2. Genetikai tisztítás

a) populációk genetikai tisztítása fajták, illetve vonalak előállítása céljából

b) recessziv mutánsok felismerése M-ben,

c) aneuploidok produkálása
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3. Ui reprodukciós formák előállítása

a) ivarosból ivartalan; apomiktikus
- heterózis tartósítás obligát apomiktikus forma segítségével,
- osztódási zavarok megszüntetése (pl. autopoliploidokban) a meiozis kikapcsolása utján

b) ivarosból ivartalan; androgenetikus
- genom transzfer idegen citoplazmába,
- kizárólag hímivar után öröklődő bélyegek átvitele

Élettani-morfológiai {a) és szemirezisztens (b) növények gyakorisága M 3 - M 4 irradiált és kontrol populációkban

a)

6 '
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A Növényvédelmi Kutató Intézettel karöltve (Király-Bóesáné Éva) több kisérletet végeztünk
uj betegség rezisztencia-gének indukálására mutációs utón (Király és Barabás 1974; Barabás és
Király 1976 stb.). Célkitűzésünk betegség, elsősorban buza-lisztharmat, részben buzarozsda
(Mashaal et. al., 1977) ellenálló mutánsok előállítása és az indukció problémáinak jobb megis-
merése volt.

Domináns mutánsok felkutatása céljából 500 000 M1 irradiált genotípust (25 kg búzavetőmag)
teszteltünk csiranövény állapotban lisztharmattal (Erysiphe graminis) fertőzve. A több hónapig tartó
munka csak negatív eredménnyel járt, mert egyetlen uj, valóban rezisztens forma előállítása, fel-
kutatása sem sikerült.

M3 állapotban 350 000, M4~ben pedig 45 000 irradiálásból származó genotípus került ugyan-
csak lisztharmat tesztelésre, elsősorban recessziv ellenállóság gének felkutatása céljából üvegházi
(csira) és tenyészkerti (felnőtt) viszonyok között. Olyan mutánst, mely a nálunk honos prevalens
lisztharmat rasszokkal szemben (Szunics és Szunics, 1977) a jelenleg létezőknél kielégítőbb ellen-
állóságot biztosított volna, nem sikerült indukálni (Barabás és Király, 1976).

Az üvegházi tesztelések folyamán találtunk olyan alakokat, melyek a populáció átlagánál né-
hány nappal későbbi fertőződést mutattak. Figyelmünket ez is a horizontális rezisztencia felé terelte.

Kétségtelen, hogy egy sor növényben (árpa stb.) lehetséges volt mutációs utón lisztharmat
rezisztenciát indukálni (Favraet, 1970), de ugyanez az ut búzában, a jelenleg ismert módszerekkel
nem volt járható. A kérdés kissé általánosabb megvizsgálása céljából még egy kisérletet végeztünk.
Irradiált populáció M3

 é s M 4 nemzedékének vizsgálata alapján megállapították, hogy az élettani-
-morfológiás mutánsok száma az indukcióra a kontrollokhoz képest növekszik (4/a ábra). Ugyanennek
a populációnak a rezisztenciáját szemirezisztensek mennyiségét megfigyelve, az eredmény más. Sem
a lisztharmat, sem a levélrozsda, sem a szárrozsda rezisztenciája nem magasabb, hanem lénye-
gesen alacsonyabb volt az irradiált, mint a kontroll utód populációban (4/b ábra).

Jelenleg itt tartunk. Nem kérdéses, lesz előrelépés ezen a területen, de ahhoz uj módsze-
rek kellenek.
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Sugármutációs vizsgálatok
diploid és tetraploid paradicsom növényekkel

Dr. Boda József
biológiai tudományok kandidátusa, osztályvezető helyettes

Vetó'magtermeltető és Értékesítő Vállalat, Budapest

A sugárzás mutagéQ hatását paradicsomnál már többen vizsgálták. Közülük különösen ki-
emelkednek Stubbe (1959, 1961, 1967) vizsgálatai, aki paradicsommal végzett mutációs kísérletei-
ben a kultur (Licopersicon esculentum Mill.) paradicsomnál 50 nagyobb mutációs megváltozást,
a vad paradicsomnál (L.pimpinellifolíum(Jusl.Mül.) szintén 50 egymástól távoleső recessziv mu-
tációt állított elő. A spontán és indukált mutációval létrejött különböző formák közötti kapcsolat
vizsgálatánál több,a nemesítésnél használható mutációs megváltozást talált. Eredményei megerő-
sítik a mutációs nemesitési módszer alkalmazásának és fejlesztésének jelentőségét a nemesitési
célkitűzések megvalósításában.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Paradicsom mutációs kísérletünket 1969-ben kezdtük az MTA Genetikai Intézetében (Buda-
pest), majd 1971-től Gödöllőn az Agrártudományi Egyetem Nemesitési Tanszékén folytattuk.

A kísérlethez a termesztésben használt diploid Reziszta paradicsomot és ennek az Intézet-
ben előállított autotetraploid változatát használtuk. A diploid és tetraploid paradicsom magja a
Genetikai Intézet beltenyésztett anyagából származott. A sugárkezelést Gödöllőn az Agrártudományi
Egyetem gamma-sugárkertjében végeztük. A kezelésekhez 100 Curie aktivitású ""Co gamma sugár-
forrást használtunk.

A kísérleti növényeket palántakorban 1-2 napig tartó 5000 r (I) kezelésben, és a sugárkert-
be kiültetve palántakortól az egész tenyészidőben (II) krónikus besugárzásban részesítettük. Mind-
egyik kezelési csoportban 30-30 növényt sugároztunk be.

A sugárkezelt Mj növényekről begyűjtött magvakból felnevelt M2 növényeken és ezek utódain
a dózis halmozása céljából ismét sugárkezelést végeztünk és ezekből felneveltük a 2xM1, 3xMj és
4xM^ nemzedéket. Az egyszer (Mi) és kétszer 2xMj) I. és II. sugárkezelt diploid és tetraploid
növények M2 és 2xM2 utódnemzedékét 4 ismétléses véletlen blokk elrendezésű kísérletbe állítottuk
be. A kísérletben vizsgáltuk a palántakorban (I.) és egész tenyészidőben (П.) többszöri sugárke-
zelés élettani hatását. Ezen kivül klorofill mutációs megfigyeléseket végeztünk és néhány mennyi-
ségi jelleg (virágzási idő, termésméret, termésalak, rekeszszám, szárazanyag tartalom) variabi-
litás változását vizsgáltuk. Egy-egy ismétlésben 40 növény szerepelt.

A több évig tartó kísérletünkben a sugárzás élettani és mutagén hatásának vizsgálata során
a következő eredményeket kaptuk.

EREDMÉNYEK

Az élettani hatásokat vizsgálva megállapítottuk, hogy a krónikus gamma-sugárkezelésben ré-
szesített diploid és tetraploid paradicsom növényeknél a virágzás kezdetének időpontjában a palán-
takorban alkalmazott 5000 r, a kontrollhoz viszonyítva nagyobb késlekedést okozott, mint az egész
tenyészidőben adott 24557 r sugárkezelés.
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A tetraploid Mj paradicsom növényeknél a palántakorban adott krónikus besugárzás a fer-
tilitást erősen csökkentette. Az M2 növényeken palántakorban megismételt gamma-sugárkezelés
a 2xMj diploid és tetraploid növényeknél csak kisebb mértékű részleges sterilitást, az egész te-
nyészidó'ben ismételten adott krónikus kezelés pedig már teljesen steril növényeket is eredményezett.

A részlegesen steril tetraploid növényeken több kevésmagvu és mag nélküli termés fejlődött.
A kétszer sugárkezelt diploid és tetraploid növények utódain palántakorban megismételt harmadik
sugárkezelés csak kisebb mértékű részleges sterilitást okozott. Az egész tenyészidőben harmad-
szor megismételt krónikus kezelés hatására viszont a tetraploid paradicsom növények terméke-
nyülési viszonyai tovább romlottak. A 3xMj növények 60%-a teljesen, 40%-a pedig részlegesen
steril volt. A bogyók a kezelés után kevés magot tartalmaztak.

Klorofill mutációs Vizsgálatainknál a diploid és tetraploid paradicsom növények M2, 2xM2
és 3xM2 nemzedékében klorofill mutációs megváltozásokat kaptunk (világoszöld, sárgászöld, sárea,
[ehér). Diploid növényeknél a dózis halmozásánál azt tapasztaltuk, hogy a klorofill mutációk szá-
mát az egyszeri sugárzáshoz viszonyítva lényegesen csak a háromszori sugárzás növelte. A keze-
lések hatásáról megállapítottuk, hogy M2 növényeknél a palántakorban adott 5000 r (I.) kezelés,
2xM2 és 3xMg növényeknél pedig az egész tenyészidőben (II.) végzett kezelés a klorofill mutációk
számát jobban növelte, mint az I. kezelés.

Tetraploid paradicsomnál 2xflÍ2 nemzedékben az ÍVbji-höz viszonyítva a klorofill mutációk szá-
ma csökkent. A háromszor sugárzott növények ЗХМ2 nemzedékében az NLj-höz a gyakoriság duplá-
jára emelkedett. Tetraploid növényeknél az I. és П. kezelés hatékonysága a klorofill mutációk ke-
letkezésére megközelitően azonos volt.

Klorofill mutációs vizsgálatainkból még megállapítható, hogy az I. és II. kezelésben végzett
sugárkezelés tetraploid növényeknél M2 és 3xM2 nemzedékben nagyobb mutációs gyakoriságot in-
dukált, mint diploid növényeknél.

Makromutációs vizsgálatainkban az M2 és 2xM2 növények populációjából (1600 növény) a mor-
fológiai jellegekben tapasztalt nagyobb és jól meghatározható megváltozások alapján 36 makromu-
tánst különítettünk, el. A megváltozások többsége, 25 mutáns, a sugárkezelt tetraploid növények
populációjában lépett fel. A diploid növények között csak 11 mutánst tudtunk elkülöníteni.

A mutánsok közül koraiságra 3 egyed emelkedett ki. Közülük 1 20 nappal korábban érleli
termését, mint a sugárkezeletlen kontroll növények és 12—14 nappal koraibb, mint a kecskeméti
merevszáru fajta. A mutáns növények alacsony növésüek, bó'termők, bogyóik gömbölyűek és szépen
szineződnek. A másik két mutánsnál 6—8 nap koraiság mutatkozott.

Bőtermésre 6 egyedet emeltünk ki. Ezek növényei is alacsony növésüek, termésüket folya-
matosan érlelik, bogyóik szépen szineződnek.

Magas szárazanyagtartalom 3 növénynél jelentkezett. Ezek bogyóinak szárazanyagtartalma
(ref.%) 12—15% között váltakozott, a kontroll 8—8,5% szárazanyagtartalmával szemben. Ezek a
növények is bő termést hoztak.
Boevószin változás eey növénynél keletkezett. Ennek a növénynek bogyói narancssárgára szineződtek.

Steril növény 3 lépett fel, mindegyik a tetraploid növények között. Ezeken a növényeken ter-
mések nem fejlődtek.

Habitus változást több növénynél találtunk. Az alacsony kontrollhoz viszonyítva 5 magas ter-
metű, robusztus növény lépett fel. Száruk vastag és erős, leveleik nagyok és sötétzöld színűek vol-
tak. A diploid növények között 3 hengeralaku növény keletkezett. Száruk mereven felfelé tört, le-
veleik sötétzöld szinüek voltak. A tetraploidok között 4 elfekvő szárú növényt találtunk, vastag
száruk a földre feküdt, csak a hajtások végei emelkedtek fel. Két növény levelei erősen antociá-
nosak voltak, lilásra szineződtek. A kontroll növényeknél ilyen jelenséget nem tapasztaltunk.

A mennyiségi tulajdonságok mutációs változását statisztikai módszerrel értékeltük. Megál-
lapítottuk, hogy az egyszeri és ismételt krónikus gamma-sugárkezelés a virágzási idő, bogyósuly,
bogyóátmérő, szárazanyagtartalom és rekeszszám tulajdonságok fenotipusos variabilitásában a
kontrollhoz viszonyítva növekedést nem eredményezett. Szignifikáns különbség csak a bogyómagas-
ságban keletkezett. A fenotipus kategóriák egyes csoportjaiban a kontrollhoz képest arányeltolódá-
sok léptek fel.

Paradicsom és más növényekkel (Boda, 1964, 1972, 1974) végzett mutációs vizsgálataink
eredményeképpen arra a következtetésre jutottunk, hogy gamma-sugárzással növelhető a populá-
ciók formagazdagsága és előállíthatok gazdaságilag hasznos mutációk 4 nemesitési célkitűzések meg-
valósításához. Ezért a mutációs nemesitési módszer a hagyományos nemes itési módszerekkel
együtt alkalmazva hatékonyabbá teszi a nemesítő munkáját az uj fajták előállításában.
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ÖSSZEFOGLALÁS

A par«iadicsom mutációs kísérletet 1969-ben kezdtük az MTA Genetikai Intézetében (Buda-
pest) . A kísérlethez diploid Reziszta paradicsomot és ennek autotetraploid változatát használtuk.
A kísérleti növényeket í—2 napig tartó 5000 r (I.) ез sugárkertbe kiültetve az egész tenyészidőbea
(II.) krónikus besugárzásban részesítettük. Az M2 növényeken ismételt besugárzást végeztünk.
Az egyszer és kétszer sugárzott növények M2 és 2xM2 utódnemzedékét 4 ismétléses kísérletben
vizsgáltuk.

Eredmények: a tetraploid paradicsom növények Mj, M2 és Mg nemzedékében a krónikus
kezelés a fertilitást erősen csökkentette. Az ismételt kezelések hatására a tetraploid növények ter-
mékenyülési viszonyai tovább romlottak. Több kevésmagvu és map nélküli termés fejlődött.

A diploid és tetraploid paradicsom növények háromszori besugárzása után a klorofill mu-
tációs gyakoriság növekedett. Diploidoknál a palántakorban alkalmazott kezelés alacsonyabb kloro-
fill mutációs gyakoriságot eredményezett. Tetraploid növényeknél ugyanaz a kezelés hasonló kloro-
fill mutációs gyakoriságot indukált. A paradicsom M2 és 2хМг mutációs populációkból a diploid
növények közül 11, a tetraploidok közül pedig 25 makromutást emeltünk ki koraiság, bő termés,
magas szárazanyagtartalom, kicsi bogyó, narancssárga bogyőszin, gerezdes bogyó, sterilitás, ma-
gas termet, henger alakú növény, elfekvő szárú növény, antociános levél tulajdonságokra.

A diploid és tetraploid paradicsom mennyiségi jellegeinek fenotipusos változékonyságában az
egyszeri és ismételt krónikus gamma-sugárkezelés a virágzási idő, bogyósuly, bogyómagasság, bo-
gyóátmérő, szárazanyagtartalom és rekeszszám tulajdonságok variabilitásában növekedést nem ered-
ményezett. A tulajdonságok egyes fenotipus csoportjaiban, különösen a tetraploidokoál, arányelto-
lódások keletkeztek.
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IRRADIATION-INDOCED MUTATION EXPERIMENTS
WITH EIPLOID AND TETRAPLOID TOMATO PLANTS

Dr. Boda, J .

Seed Producing and Marketing Company, Budapest

SUMMARY

Tomato mutation experiments were started at the Institute of Genetics of MTA (Hungarian Aca-
demy of Sciences), Budapest, in 1969. The tomatoes used in the experiment were the diploid Re-
ziszta variety and its autotetraploid strain. The experimental plants were exposed to an irradia-
tion of 5000 r (I.) for 1—2 days, and after transplantation into the gamma field, to chronic irra-
diation during the whole growing season (II.). M2 plants were exposed to recurrent irradiation.
The M2 and 2xMg generation progenies of plants irradiated once and twice were studien in an
experiment with replications.

Results: chronic treatment heavily reduced fertility in the Mj, M2 and M3 generations of
tetraploid tomato plants. Recurrent treatment of tetraploid plants led to further deterioration in
fertility. Several berries were formed with few seeds or with on seeds at all.

After three irradiations, chlorophyll mutation frequency increased in the diploid and tetra-
ploid tomato plants. For diploids, treatment applied at the seedling stage gave a lower chloro-
phyll mutation frequency. With tetraploids the same treatment induced similar chlorophyll muta-
tion frequency. From the M2 and 2xM2 mutation populations of tomatoes 11 diploid and 25 tetra-
ploid macromutants were selected for properties like earliness, high macromutants were selected
for properties like earliness, high yielding ability, high dry-matter content, smallness of berry,
orange berry colour, celled berry, sterility, high growth, cvlinderrshaped plant, decumbent stem
and anthocyanic leaf.

As regards to phenotypic variability of quantitative characteristics in diploid and tetraploid
tomatoes, the single and repeated chronic irradiation induced no increase in the variability of
properties like flowering time, weight, height, diameter of berry, dry-matter content and cell
number. In some phenotypic groups of properties, especially in tetraploids, there were shifts in
proportions.

ИСПИТАНИЯ МУТАЦИИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛУЧЕЙ У ДИПЛОИДНЫХ
И ТЕТРАПЛОИДНЫХ ТОМАТОВ

Др. Ёжеф Бода,
Предприятие по производству и реализации посевного материала, Будапешт

РЕЗЮМЕ

Испытание мутации томатов нами начато в 1979 г. в Институте Генетики Венгерской Академии Наук
в Будапеште. При испытании мы применили диплоидные томаты Разиста и их автотетраплоидный вариант.
Подопытные растения мы облучили в течение 1-2 дня лучами 5000 г (1.), а затем псадили их в облученный
сад, и в течение целого вегетационного периода подвергли их хроническому облучению (П.) . У растений
М2 мы повторили облучение. Потомство М2 и 2 х М2 растений, облученных один или два раза, мы исследо-
вали с четырьмя повторениями.

Результаты: В поколении Mj, M2 и М^ тетраплоидных растений томатов хроническая обработка в
сильной мере снизила фертильность. Под влиянием повторяемых обработок условия оплодотворения тет-
раплоидных растений дальше ухудшались. Было получено большо плодов с небольшим количеством косто-
чек и без них.
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После трехкратного облучения диплоидных и тетраплоидных растений повысилась частота хлорофиль-
ной мутации. У диплоидных растений обработка в возрасте рассады дала меньшую частоту хлорофильной
мутации. У тетраплоидных растений тождественная обработка индуцировала подобную частоту хлорофиль-
ной мутации. Из мутационных популяций М 2 и 2 х М 2 выбрали из диплоидный растений И, а из тетра-
плоидных растений 2S макромутантов по характеристикам скороспелости, плодовитости, высокого со-
держания сухого вещества, небольших плодов, оранжевого цвета плодов, дольчатых плодов, стериальности,
высокого роста, цилиндрического растения, растений с лежащими стеблями и листьев, содержающих ан-
тоциан.

В фенотипической изменчивости количественных признаков диплоидных и тетраплоидных томатов
однократное и повторное хроническое гамма-излучение не привело к повышению изменчивости периода
цветения, веса плодов, высоты плодов, виаметра плодов, содержания сухого вещества и количества се-
менных гнезд. По отдельным фенотипическим группам свойств обнаружены изменения прпорций, особенно
у тетраплоидных растений.
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Dwarf és semidwarf típusok radiomutációs
indukciója néhány kultúrnövényeknél,

kapcsolatban a gibberellinsav hatékonyságával

Pozsár Béla
a biológiai tudományok kandidátusa, tudományos főmunkatárs

MTA Izotóp Intézete, Budapest

A növénynemesitők nagy része ma már alkalmazza az ionizáló (röntgen, gamma, neutron,
proton, inkorporált alfa) besugárzásokat radiomutánsok indukálására. Különösen részletesen tanul-
mányozta a gamma besugárzások hatására fellépő mutagenezist Stubbe (1958, 1964) paradicsom
fajtaköröknél, de egyetlen árpafajtából kiindulva is megkapta szinte nemcsak az összes ismert ár-
pafajtát a radiomutagén indukció hatására, hanem a besugárzások hatására korábban még ismeret-
len uj mutagén fajták is megjelentek viszonylag nagy számban. Paradicsom esetében az egyetlen
fajtából kiinduló mutagenezis során 200 korábban ismert mutáns keletkezett, ős 50 uj mutáns is
fellépett, amelyek korábban ismeretlenek voltak. Ugyancsak Stubbe (1958, 1964) érdeme, hogy az
eltérő mutáns generációk (MQ, MJ> ^2> M3, ^4 stb.) radiomutagenezisét is külön-külön tanulmá-
nyozta és ebből törvényszerűséget állapitott meg. Bizonyitotta, hogy az MQ generációhoz képest a
többi nemzedék légszáraz vetőmagjának gamma besugárzásával az M3 és M4 generációban lép fel
a legnagyobb számú és a legnagyobb alaktani változatosságu mutáció. Ennek a törvényszerűségnek
a megállapításával lényegében uj radiomutációs növénynemesitési módszert dolgozott ki a szakterü-
let részére.

A legutóbbi évtizedben a radiomutációs módszer még tovább fejlődött, amikor is az ionizáló
besugárzásokat és a kemomutagén faktorokat (radiomimetikus ágenseket) kombináltan alkalmazták
mutánsok előállítására, Matham és Jenkins (1960) eljárása szerint.

További rinomitást jelentett a mutagenezis indukciójában Biebl (1959), valamint Huber, Bender,
Hakow és Rissing (1959) kisérleti eredménye, amely szerint a sugárérzékenység és a mutagén in-
dukció felfokozódik a csírázás alatti vizfelvételkor. A hidratált szövetekben a viz radiolizise miatt
jelentősen nagyobb mértékű az ionizálódás, mint a légszáraz magvak kezelése után. Különösen ag-
resszíven hatnak a hidrogénperoxil gyökök sejtszinten (Hochanadel, 1962). A nukleobázisok szerke-
zetének, illetőleg sorrendjének (bázis kiesés, bázis csere stb.) megváltozásával genetikai módosu-
lás is bekövetkezhet. Huber, Bonder, Rakow és Rissing (1959) adatai szerint a hidratált állapotban
besugárzással kezelt embrióban kisebb dózis intervallumban nagyobb számú prograssziv mutáns je-
lenik meg, vélhetően a kisebb mértékű sejtszintü károsokás miatt.

Kurnik, Pozsár és Parragh (1963) eltérő poliploidiát (4n, 6n, 8n, 3 0n stb.) észlelt borsó-
nál, továbbá triploidiát (Kurnik, Parragh és Pozsár, 1963) napraforgónál meiózis alatti gamma-
-besugárzás hatására 12—15 kr dózis (60Co) befolyására. Ugyanakkor bizonyítani tudták, hogy a
mutagenezist indukáló dózistartományokban a kromoszómák elvékonyodtak és festhetőségük jelentő-
sen csökkent (Kurnik, Parragh és Pozsár, 1971), ami nagy valószínűség szerint korrelációban áll
a nukleinsav szintézis csökkenésével.

Tapasztalataink szerint az is nagyon hatékonynak bizonyult, hogy ha a légszáraz vetőmagva-
kat a mutagén dózissal nem egyszerre, hanem 3—5 részletben intermittálva kezeltük. A kritikus
dózisértéknél ilyen módon összegzetten sokkal kisebb adagolt dózis kisebb mértékben károsította a
sejteket, illetőleg a sejtszerkezeteket, ami a kromoszómák festhetőségének csekélyebb csökkené-
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seben is megnyilvánult. Ugyanakkor az intermittált besugárzás hatására viszont a viz ismételt ra-
diolizise miatt sokkel több ionizált termék (szabad gyök, zsírsav peroxid származék, afiziológiás
bomlástermék stb.) halmozódik fel, amelyek közvetlenül szerepet visznek a mutagén indukcióban.
A sejtsztntü károsodás mértéke azonban jelentősen kisebb, ami indokolja a viszonylag nagy számú
progresszív mutáns indukcióját.

Az utóbbi intermittált dózis adagolás hatására, légszáraz vetőmag kezelés mellett viszony-
lag nagy gyakorisággal, 1 — 2%o-ben jelentek meg, nem ritkán uniformízáltan a dwarf, illetőleg
semidwarf típusok. Búza esetében (Bánkuti 1201 fajtából kiindulva) több egyed dwarf formában je-
lent meg az Mo nemzec'tkben, ugyanakkor 1, 2 és 3 kalászt is fejlesztett egyedenként a bokroso-
dás szerint. A kiindulási anyag 114 cm-es átlagos magasságához képest az uniformizált dwarf
egyedek átlagos magassága 22 cm-t ért el, 5, 6 cm-es átlagos kalász hosszúsággal. A dwarf ti-
pusok a következő nemzedékben (Mj) általában megtartották dwarf jellegüket, azonban nagyon kis
részben semidwarf méretű egyedek is megjelentek. Ugyanakkor az utódnemzedékekben sohasem
jelentek meg a kiindulási fajtára jellemző magas termetű egyedek.

Ezzel a programmal kapcsolatban vált nyilvánvalóvá, hogy melyik dózis tekinthető az illető
fajtára vonatkoztatva optimális dózisnak a radiomutáció szempontjából. Az a legnagyobb dózis,
amelyik még nem csökkenti a csirázási %-ot, jelenti az alsó optimumot, amelyik viszont 50^-kal
csökkenti a csirázási %~oi, az képviseli a felső optimumot. A két dózisérték között célszerű meg-
választani a kezelési dózist, általában középen.

Ugyancsak intermittált kezelés mellett, az optimálisnak tekintett radíomutagén dózisnál si-
került dwarf jellegű radiomutánst kiváltani kereskedelmi futóbab változatból. A kiegyenlített geno-
tipusu futóbab besugárzásával több egyed azonos jelleggel mutált, tehát uniformízáltan, ami meg-
lehetősen ritka jelenség. Ilyen módon a kiindulási futóbab bokorbab méretűre mutált, azonban a
bokorbabtól jelentősen eltért, mert az internódiumok átlagos mérete 3.6 cm-t ért el és a 10—12,
nódusz felett már nem fejlődött levél, hanem csak virág. Az Mg nemzedékhez képest az egyedek a
Mj és az Mg generációban méretben változatlanok maradtak és alaktanilag a bokorbab jelleg felé
módosultak. Ugyanakkor a radiomutáns populációkban a hiivelyszám jellegzetesen nagyobb.

A dwarf tipusu radiomutánsok első generációjában (Mj) végzett 200 ppm-es gibberellinsav
kezeléssel nem lehetett a populációk nagyobb részében növekedés fokozódást, illetőleg termet vál-
tozást kimutatni. Általában a dwarf típusok az M, és az IVLj generációban a gibberellin kezelés
hatására is dwarf jellegűek maradtak, viszont néhány esetben semidwarf jelleg lépett fel a gib-
berellinsav befolyására, miközben a dwarf egyedek magasságának kétszeresét érték el.

Miután a kiváltott radiomutánsoknál a 200 ppm-es gibberellinsav kezelés nem korrigálta a
növények eredeti méretét, ezért fel kell tételezni, hogy nemcsak a gibberellinsav szintézis szen-
vedett gátlást, hanem a gibberellinsav hatásmechanizmusban, vagy a ffibbcrellinsavnak a többi
hormonnal való interrelációjában (pl. az auxin szint jelentős csökkenésében sto.) történt változás.
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Gammasugáx alkalmazása
egynyári dísznövények mutációs nemesítésénél

Dr. Kovács Zoltán
tudományos osztályvezető, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa

Ganczaughné, Albert Klára
tudományos segédmunkatárs

Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató Intézet Dísznövénytermesztést Osztálya, Budapest

Virágmagexportunk az utolsó évtizedben olyan minőségi fejlődésen ment át, melynek követ-
keztében megváltozott annak jellege. A korábbi évekhez képest ujabban a Magyarországon nemesi-
tett fajtákat is értékesíthetjük külföldön, magasabb ujdonságáron.

A nagymultu, nagy kereskedelmi apparátussal rendelkező világcégekkel, csak akkor verse-
nyezhetünk eredményesen, ha korszerű és újszerű fajtákat tudunk előállítani. Több magyar sza-
badföldi disznövényfajta világsikere erre a biztosíték, de egyben kötelezettség is számunkra.

A korszerű nemesitési módszerek bevezetését a dísznövénytermesztésben fokozatosan az
utolsó 5 évben kezdtük el, s a következő évtizedben ezek tervszerű összehangolásától várjuk a ma-
gyar disznövényfajták további elismerését, ennek következtében pedig a világmagexport további mi-
nőségi javulását.

A magasabb rendű növények indukált mutációs nemesítése világszerte felgyorsulóban van.
Bálint (1976) szerint a mutáció utján előállított fajták termesztésbe kerülése az 1950-es években
kezdődött, de nagyobb számban csak az utóbbi évtizedben terjedt el. Az első ilyen utón előállított
disznövényfajták elszaporitása is csak a 60-as évek elejére tehető.

Az indukált mutációval eddig előállított disznövényfajták nagy része főleg vegetatív utón sza-
porítható (pl. szegfű, chrysanthemum). A generativ utón szaporítható dísznövényekre vonatkozó
mutációs irodalmi adatok azonban hiányosak, nem nyújtanak kellő támpontot. így a Gyümölcs- és
Dísznövénytermesztést Kutató intézetben megkezdett munkánk során főleg saját kísérleti eredmé-
nyeinkre, illetve tapasztalatainkra támaszkodhatunk.

Mielőbb a konkrét vizsgálatokról és azok tapasztalatairól számot adnánk, ezúton is helyén-
valónak tartom felhivni a figyelmet annak a tévhitnek eloszlatására, miszerint könnyű helyzetiben
van egy diaznövénynemesitő, amikor indukált mutáció segítségével vagy más utón elért újszerű nö-
vényanyagát újdonságnak tekintheti. E tévhitből csak annyi a valóság, hogy itt nem szükséges a
beltartalmi vizsgálatok elvégzése, miként a gazdasági növényeknél még a terméseredmény sem el-
sődleges szempont, de egy eddig nem látott szinbeli vagy alakbell eltérés még nem tekinthető sem
egy uj fajta kiinduló anyagának, sem pedig uj fajtának.

E rövid idő alatt közvetlenül használható eredményt is sikerült elérnünk, sőt az egyes mód-
szerek kombinálásával újnak alapjait is kidolgozni. Ennek ellenére az eddig elvégzett munka csak
tájékozódó jellegűnek tekinthető. Jóllehet eddigi munkánkból is levonható néhány következtetés, fon-
tosabbnak tartjuk azonban felhivni a figyelmet arra, hogy nálunk az Intézetben ilyen irányú munkák
folynak, s hasznos tapasztalatokkal szolgálhatunk az érdeklődők számára.

Legfőbb célkitűzésünk mindenekelőtt a nemesítendő növényfajok sugárérzékenységének, illet-
ve a letalitás határainak a megállapítása volt, továbbá:

1. Rezisztenciaforrás keresése Malveceae (rozsda rezisztenciája).
2. Nehezen keresztezhető fajok keresztezésének megkönnyítése.
3. Uj tulajdonságokkal rendelkező növények előállítása.
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4. Himsterü növények kiemelése.
5. Változékony növények esetében uj tulajdonságok keresése.
6. Konzervatív génállomány fellazítása.
7. In vitro szomatikus hibridelőállitáshoz alapanyag előállítása.
Ez alkalommal csak azokról a gamma-sugárral végzett mutációs kísérletekről számolunk be,

melyeket az utóbbi 3 évben kezdtünk el a Gyümölcs- és Disznövénytermesztési Kutató Intézetben.
A kezeléseket az Országos Joliot Curie Sugárbiológiai Intézet munkatársai végezték. A magvakat
száraz állapotban kezelték — Noratom készülékkel — C o 6 0 besugárzással, fajtától függően 6—150
krad dózissal.

A mutációs kísérletekbe 25 faj, 47 fajtáját vontuk be. A fajok közt rendszertanilag egymás-
tól távol álló, de sok esetben tudatosan megválasztott rokon fajok is találhatók. A kezelt magvakat
üvegházban szaporító ládában vetettük el. MegfNyeléseinket palántakori és kiültetett növényeken
végeztük.

Tapasztalatainkat az alábbiakban foglaljuk össze:
Eddigi vizsgálataink szerint szembetünőek azok a határértékek, amelyek az egyes növény-

fajok letális dózisai között mutatkoztak. Megjegyezve azt, hogy vizsgálati nézőpontból is eltérően
ítélhetjük meg az egyáltalán nem csírázó vagy még csírázó, de később elpusztuló magvakat. Ez
utóbbiak olyan gyökérsérültek, melyeket megkíséreltünk in vitro módszerekkel (táptalajon és hor-
monok segítségével) életben tartani. így szélesedhet a felhasználható mutánsok köre.

A Letális dózis meghatározása során azonban bizonyos problémák jelentkeztek. A különböző
időpontban végzett ismétlések során ugyanis az adott fajta eltérő érzékenységgel reagált. Felmerül
a kérdés, mely tényezők okozzák a jelenséget; a magvak eltérő fiziológiai állapota, vagy a keze-
lés során adódó pontatlanság

Érzékenységüknek megfelelően az egyes fajokat csoportokba soroltuk:

a) A legkevesebb sugáradagot az alábbi növényfajok bírják (16 krd-ig):
Cannabis sativa, Euphorbia marginata, Salvia splendens, Salvia patens, Verbena hybrids.

b) A második csoportba (20-70 krad) a következők sorolhatók:
Cleome spinosa, Cosmos bipinnatus, Cosmos sulphureus, Heüanthus annuus, Portulaca
grandiflora, Mirabilis jalapa, Tithonia rotundifolia, Oenothera lamarckiana.

c) A harmadik csoportba tartoznak azok a fajok, melyek 100—Í50 krad-ot bírnak:
Althaea hybrida, Althaea officinalis, Kitaibelia vetifolia, Lavatera trimestris, Lavatera
thuringiaca, Malope grandiflora, Tagetes patula, Tagetes erecta, Verbena bonariensis,
Verbena rigida.

Ez arra a tendenciára utal, hogy az azonos nemzetséghez tartozó fajok, pl. Salvia, Cosmos,
Tagetes, Verbena (illetve az egy családba tartozók), Althaea, Kitaibelia, Lavatera, Malope-Malvaceae,
Tithonie, Helianthus, Cosmos, — Compos itae sugárérzékenysége bizonyos Katarok között hasonló,
illetve közel álló. A csoportokon belül azonban a fajok érzékenysége eltérő. Egy-egy faj több fajtá-
ját vizsgálva, bizonyos különbség a fajtaérzékenység tekintetében is megfigyelhető volt.

Ha figyelembe vesszük a magélettani és egyéb magállapottal összefüggő olyan változást, mely
erősen befolyásolja mind a mutációs rátát, mind az esetleges hasznos mutációk számát, beláthat-
juk, hogy széleskörű összefüggések megállapítása még tul korai lenne.

Elméleti és gyakorlati szempontból hasznosnak Ígérkező mutánst kapunk a Tagetes patula
esetében. Ez a mutáns femina típusú (himsteril) egyed volt, melyet a továbbiakban heterózis neme-
sítés során hasznosíthatunk. A mutáns elméleti szempontból is jelentős, mivel a világon elsőként
állítottunk elő ilyen fontos nemesítést alapanyagot.

Néhány faj esetében pedig (Kitaibelia, Tithonia) a kapott kimérás levelű egyedeket a sejtfú-
zióval végzendő szomatikus hibridizációnál tartjuk fontosnak, mivel e tulajdonság markerbélyegként
szerepel.

E nem egészen uj sugármutációs eljárásokat a legújabb, legkorszerűbb módszerekkel kíván-
juk kombinálni. Ez az ut így sem a legsimább és leggyorsabb, különösen egy ilyen nagy program
elején. E téren még sok a kihasználatlan lehetőség.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy mutációs kísérleteink a növényfajok széles skáláját öle-
lik fel abból a célból, hogy megállapítsuk a letális dózis határait, valamint a sugársérült «gyede-
ket in vitro módszerekkel felneveljük, illetve szántóföldi kísérletekbe állítsuk, uj nemesitési alap-
anyag előál Utas a. céljából.
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ÖSSZEFOGLALÁS

A gamma-sugár segítségével 3 éve folytatott mutációs nemesitési, alapanyagelőállitási mun-
kánk során 25 fajt (47 fajtát) vontunk kísérletbe. A vizsgálatok során nyilvánvalóvá vált, hogy a
fajok sugárdőzis érzékenysége rendkiviil széles határok között mozog (5—150 krad). Megállapítva
a letális dózist, az egyes fajok magvait e határértékhez közel álló, s a csiranövényeken legtöbb
elváltozást okozó dózissal kezeltük.

A vizsgálatok rendszertan ilag közel álló rokonfajokra is kiterjedtek, így ezek érzékenységi
viszonyaira vonatkozó tapasztalatokkal is rendelkezünk.

IRODALOM

1. Bálint Andor (1976): A növénynemesités alapjai, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest
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APPLICATION OF GAMMA IRRADIATION FOR MUTATION BREEDING OF ANNUAL
ORNAMENTAL OLA NTS

Dr. Kovács, Z. — Ganzaugh, M.né,

Research Institute for Fruit and Ornamental Plant Breeding, Budapest

SUMMARY

Our investigation on the production of mutational breeding material by gamma irradiation
involved 25 species (47 variety). The experiments revealed that dose sensitivity of individual
species is very different within a range of 5 to 150 Krad. After the lethal dose had been deter-
mined the grains of the individual species were irradiated with sublethal doses resulting in a maxi-
mummum alteration in seedlings.

The examinations were extended to taxonomtcally very related species, thus information on
their sensitivity are collected, as well.

ПРИМЕНЕНИЕ ГАММА-ЛУЧЕИЙ ПРИ МУТАЦИОННОЙ СЕЛЕКЦИИ ОДНОЛЕТНЫХ
ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

Др. 3. Ковач, г-жа М. Ганзауг
Научно-исследовательский институт выращивания плодов и декоративных растений, Будапешт

Р Е З Ю М Е

В течение 3-х летней нашей работы по получению мутационного-, улучшающего сорт- основного мате-
риала с помощью гамма излучения в опытах было использовано 25 сортов (47 видов). По ходу исследова-
ний стало очевидным, что у разкыз сортов лучедозовая чувствительность находится в необыкновенно ши-
роких пределах (5 — 150 krad).

Определили летальную дозу, семена некоторых сортов обрабатывали дозой, близкой к предельной и
вызывающей наибольшие изменения в зародыше растений.

Исследования распространяются на родственные; близко стоящие по порядку сорта, таким образом в
нашем распоряжении находятся данные, относящиеся к их чувствительности.
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Gammasugárzással indukált
búzamutánsok nemesítési értéke

Dr. Szilágyi Gyula
a biológiai tudományok kandidátusa, tudományos munkatárs

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár

Értékes nemesitési alapanyagok előállítására — a hagyományos nemesitési eljárások mellett —
az utóbbi évtizedekben világszerte eredményesen használják a nukleáris energiát. A mutációs ku-
tatások eredményeit ma már a termesztési gyakorlat is széles körűen hasznositja.

Búzából több olyan fajtát ismerünk, amelyet különféle sugárzásokkal indukált mutánsok fel-
használásával hoztak létre (Anonymus, 1972). Indiában Swaminatban, az Egyesült Államokban Lewis
és Stadler, Argentínában Favret és Ryan, Japánban Toda és társai, a Szovjetunióban Csornij,
Olaszországban Scarascia és társai állítottak elő a meglévőknél jobb buzafajtákat mutációs utón.
Egyes fajtákat ezek közül több mint félmillió hektár területen termesztenek

Indukált mutánsokból Magyarországon mind ez ideig nem született buzafajta. Az Országos
Fajtaminó'sitő Tanács 1978 decemberi ülésén első izben minősített "Martonvásári 8" néven olyan
őszi búzát, amely kétfajta gamma mu fáns a inak keresztezése és az abból származó hibridek egyed-
szekciója utján jött létre. E fajta előállításának körülményeiről már több közleményben beszámol-
tunk (Szilágyi, Gy. — 1971, 1975, 1976, 1977, 1978; Szilágyi, Gy. - Szalay, D. - 1977). Az
alábbiakban az alkalmazott módszer tömör kivonatát, valamint a fajta nemesitési értékeit, ter-
mesztési tulajdonságait ismertetjük.

Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében 1962-ben gamma-sugárral kezelt őszi buzafajták
mintáit vetettük szabadföldbe. A kísérletbe állított fajták részint a 60-as évek elején köztermesz-
tésben levő hazai és külföldi fajtákból kerültek ki, másrészt az akkori Agrobotanikai Intézet tápió-
szelei buzafajta-gyüjteményéből származnak. A kezeléseket a budapesti Műanyagipari Kutató Intézet
Cô O gamma-sugárforrásával végeztük.

A fejlődés kezdetén, a jarovlzációs stádiumban végzett kezelésekhez a különféle fajták ön-
termékenyitett szemtermését beáztattuk, a kipattant szemeket 50 napon keresztül hűtőszekrényben
jarovizáltuk. Az egyes mintákat 10 naponként 1000—4000 r egységnyi gamma-sugárral kezeltük.
A kezelések befejezése után a csiranövényeket szabadföldbe elvetettük. Az utódnövényeken többol-
dalú megfigyelést végeztünk, a perspektivikusnak látszó mutánsokat kiemeltük, e[szaporítottuk és a
későbbiek során e mutánsokat törzsösszehasonlitó kísérletekben vizsgáltuk.

A legjobbnak látszó mutánsokat 1965-től kezdve egymással is kereszteztük és az ilyen mó-
don kapott mutáns-hibridekből egyedszelekcióval uj törzseket állítottunk elő. A legjobbnak látszó
mutáns-hibrid törzseket 1971-től kezdődően kisparoellás kísérletekben értékeltük.

Az 1962-ben csiranövény állapotban 1500 r dózisu gamma-sugárral kezelt buzafajták közül
a Bezosztaja 1 és a zágrábi eredetű Ranka III (nemesitője M. Korlcs) utódnemzedékében kaptunk a
kiindulási anyagnál értékesebb mutánsokat.

A Bezosztaja 1 esetében pozitív irányú mutabilitást tapasztaltunk a szár 10—15 cm-rel való
rövidülésében és a lisztharmattal szembeni ellenállóság növekedésében. A mutáció negatív követ-
kezményeként az uj vonalak termőképessége kb. 12%-kai csökkent.

A Ranka Ш mutánsoknál a szár hossza mintegy 20—30 cm-rel lett rövidebb, megváltozott
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(világoszöldről sötétzöldre) a fiatalkorú növény szine és megnövekedett a lisztharmattal s. miben i
ellenállóság. A termőképesség ezeknél is mintegy 17%-kal csökkent a kiindulási fajtákhoz képest.

A mutánsok termőképességében bekövetkezett negatív irányú megváltozást más fajtáknál is
tapasztaltuk, melynek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a gamma-sugárral indukált
mutánsaink közvetlen termesztésre nem javasolhatok.

A nagyszámú (mintegy 120) fajtából kapott ugyancsak nagyszámú mutáns többsége gyakorlati
szempontból nézve értéktelen volt, ezért azokat selejteztük. Keresztezés céljára csak a megfelelőb-
beket használtuk. A mutánsokkal végzett keresztezési programon belül a Bezosztaja 1 mutáns x
Ranka Ш mutáns kombináció volt a legeredményesebb. A kedvező agronőmiai tulajdonságok ebben
a kombinációban összpontosultak a legjobban. Az ebből a keresztezésből származó hibrid törzsek
értékelését a Takarmánybúza nemesítés téma törzsk is ér léteiben végeztük.

Az 1. táblázatban a Bezosztaja 1 mutáns ,x Ranka Ш mutáns keresztezési kombinációból
származó négy törzs, valamint a standard Bezosztaja 1 (1976—1977-ig) és Jubilejnaja 50 (1978) faj-
ták termésadatalt Ismertetjük. Az Mv-103 fajtajelölt a Bezosztaja I-nél kb. 3, a Jubilejnaja 50-nél
mintegy 16 cm-rel alacsonyabb. Az összesített adatokból kitűnik, hogy az Mv-103-as fajtajelölt ki-
magaslóan nagy termést adott a standardként használt Bezosztaja 1, illetve Jubilejnaja 50 fajtákhoz
viszonyítva. Az Mv-104, Mv-105 és Mv-106 testvér törzsek egyes években a kontroll fajtánál pro-
duktívabbnak bizonyultak, termőképességük azonban az évjárattól függően ingadozott.

1. táblázat

A Bezosztaia 1 és Ranka III mutánsok hibridjeiből előállított őszi búza törzsek terméseredménye
Martonvásár

I

Fajta, törzs

Bezosztaja 1
Jubilejnaja 50
Mv-103 fj.
Mv-104
Mv-105
Mv-106

Származás

_
-

(Bez. mut. x Ranka mut.
_ t* _

— И -

_ ТГ _

SzD 95%

Növény-
magasság

cm

100,3
114,0

) 97,6
103,3
102,7
103,0

-

1975

49,8
-

65,0
63,2

-
-

3,2

Szemtermés

1976

53,7
-

65,5;
59,9
64,0
64,9

8,0

1977

57,9
-

74,8
70,0
75,3
60,7

4,4

q/ha

1978

_

63,7
73,5
66,0
60,1

-

8,4

Átlag

53,8
63,7
69,7
64,7
66,4
62,8

2. táblázat

A standard fajták és az Mv-103 fi. szemtermése
(OMFI adatok, 1977-1978)

Fajta

Bezosztaja 1
Jubilejnaja 50
Mv-103 fj.

1977
q/ha

49,1
56,7
60,4

1978
q/ha

52,4
56,5
64,3

2 év
átlaga
q/ha

50,7
56,6
62,3

Szemtermés

Bez. 1 Jub. 50

százalékában

100,0
111,6
122,8

89,5
100,0
110,0

A 2. táblázatban bemutatjuk az Országos Mezőgazdasági Fajtakisérleti Intézet által végzett
fajtakisérietek adataiból a standard fajták és az Mv-103 fajtajelölt 1977. és 1978. évi termésmeny-
nyiségét. Az OMFI adatok megerősítik a témacsoportunk D-törzskisérletében nyert eredményeket.

Tekintettel a Martonvásári 103 fajtajelölt induló jellegére, széles körii nagyüzemi kísérleti

187



adatokról még nem tudunk beszámolni. Mindössze két olyan eredményt ismertetünk, amely gyakor-
lati szempontból figyelemre méltó 1978-ban Ujszászon, a Szabadság Mgtsz-ben 18 hektáros táblán
az Mv-103 hektáronként 71,73 q termést adott. Székesfehérváron, a Szabad Élet Mgtsz-ben ugyan-
csak 1978-ban, két hektáros területen hektáronként 82,78 q termést értek el. 1978-ban a fajták az
egész országban általában nagyon megdőltek, a martonvásári 103 faj'tajelöltet azonban mindkét em-
iitett gazdaságban "lábon állva" aratták. Az Mv-103 fajtajelölt, illetve ujabb nevén martonvásári
8 fajta megdőlésellenállóságát tanúsítják az OMFI adatok is. A középkorai érési csoportban e te-
kintetben mind 1977-ben, mind 1978-ban ez a búza kapta a legjobb értékelést.

Martonvásári 8 fajta néhány fontosabb tulajdonsága a következő. Nagy termőképességü, gépi
aratásra alkalmas, megdőléssel szemben ellenálló, középkorai étkezési búza. Kiváló állóképessége
és lisztharmattal szembeni ellenállósága termesztését biztonságossá teszi. Tél- és fagyállóképes-
sége jó. Mélyrehatoló gyökérzete elősegíti a jő szárazságtürést. Monokultúrában is megfelelő ter-
mést ad. Kiegyenlített állományt képez. Levélrozsdával közepesen, szárrozsdával kevésbé fertőző-
dik. Lisztharmattal szemben rezisztens. Sütőipari tulajdonságai jók, farinogrammja: A2- Bi> Ter-
meszthető az ország egész területén, a gyenee táperőben levő talajok kivételével. Tápanyag igénye
300—600 kg NPK hatóanyag. A tábla tápanyagéllátottságától függően 70—80 q/ha szemterméshez
szükséges tápanyag talajba juttatása indokolt.

ÖSSZEFOGLALÁS

A hazai besugárzástechnikai lehetőségek és több más nemesitési eljárás együttes alkalma-
zásának eredményeképpen Martonvásáron sikerült előállítani a köztermesztés céljára értékes ag-
ronómiai tulajdonságokkal rendelkező uj buzafajtát, a Martonvásári 8-ast, amely a következő évek-
ben minden bizonnyal jól fogja szolgálni mezőgazdaságunk termelésfejlesztési feladatait.

IRODALOM
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BREEDING VALUE OF WHEAT MUTANTS INDUCED BY GAMMA IRRADIATION

Dr. Szilágyi, Gy.

Agricultural Research Institute of MTA, Martonvásár, (Hung. Acad. of Sciences)

SUMMARY

The combined use of the irradiation techniques available in Hungary and a number of other
breeding methods has resulted in the production at Martonvásár of a new wheat variety, Marton-
vásári 8, which has agronomic characters of value for commercial production and which will no
doubt be of good service in the coming years in the development of Hungarian agricultural pro-
duction .

СЕЛЕКЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ, ИНДУЦИРОВАННЫЕ
ОБЛУЧЕНИЕМ ГАММА-ЛУЧАМИ

Дь. Силадьи
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Венгерской Академии Наук, Мартонвашар

Р Е З Ю М Е

В результате совместного применения отечественных иррадиационных возможностей и разных се-
лекционных методов в Мартонвашаре удалось создать новый сорт озимой пшеницы "Мартонвашари 8" с
ценными агрономическими свойствами, который в последующие годы, по всей вероятности, хорошо бодет
служить производственным целям развивающегося венгерского сельского хозяйства.
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Kukorica mutánsok és hibridjeik
egyes tulajdonságainak elemzése

Dr. Pásztor Károly
a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, egyetemi docens

Agrártudományi Egyetem Növénytermesztéstani Tanszék, Debrecen

A kukorica a világ élelmiszerforrásai között jelentős helyet foglal el. Termésének növelé-
sére világszerte nagy erőfeszítéseket tesznek. Az utóbbi évek során a kukoricatermesztés terüle-
tén hazánkban is jelentős az előrehaladás mind a termesztés, mind a nemesités vonatkozásában.
A növénynemesitői munka elsősorban a termés növelésére irányult, ugyanakkor a beltartalmi ösz-
szetétel javítása kissé háttérbe szorult. A következő időkben mind az állattenyésztésünk fejlődése
és a kibontakozó kukoricaipar szükségessé teszi a biokémiai jellegek javítását. Ehhez megfelelő
alapanyagokra van szükség. BÁLINT (1967) szerint magas fehérjetartalmú vonalak előállításához, a
variabilitás növelésének további útja az indukált mutációs kezelések alkalmazása. Bálint (1977) köz-
lése alapján a mutációs kezelések után megnőtt, s 14, a 16%-os fehérjetartalommal rendelkező
csövek gyakorisága. Sutkának (Bálint 1977. évi közlése nyomán) sikerült olyan mutánsokat kiemel-
ni a 9,8%-os fehérjetartalmú alapanyagból, amelyeknek fehérjetartalma 8—18% között variált. Ra-
diomutációs módszerekkel mások is nagyon gazdag kukorica mutáns populációkat állítottak elő
(Karavcsenko A. N. 1968, Lisikov V. N. 1968, Pásztor 1978, Singleton W. R. 1956), amelyek jó
alapanyagul szolgálnak a nemesitési célkitűzések megvalósításához.

Az általunk korábban előállított mutáns populációból olyan formákat próbáltunk keresztezések
céljára felhasználni, amelyekkel a szemes kukorica béltartalmát javítani lehet, ugyanakkor silózás
céljára mind minőség, mind mennyiség vonatkozásában kiváló tulajdonságú hibridek előállítását te-
szik lehetővé.

KÍSÉRLETI KÖRÜLMÉNYEK ÉS MÓDSZEREK

A kísérleteket a Debreceni Agrártudományi Egyetemen végeztük.
Az 1977. évi összehasonlító kísérletekben az MvSC 580-as hibrid szerepelt standardként és

az országos fajtakisérietekben szereplő DSC 5284 hibridjelöltünk, valamint DSC 44 és DSC 15 ke-
resztezési kombinációk. Utóbbiak előállításánál apaként egy DPM 2-59 jelzésű mutáns törzset hasz-
náltunk fel, amelyet a Gödöllői Sugárkertben kezelt anyagból 1970-ben szelektáltunk ki.

Az 1978. évi összehasonlító kísérletekben hat kétvonalas és egy háromvonalas hibridkombi-
nációt vizsgáltunk. Valamanneyi szülőtörzsnél az apa mutáns volt. Az "M"-mel jelölt hibridkom-
binációkban az apai szülőként "corn grass" tipusu mutánst használtunk fel.

A kísérletek 5 ismétlésben 70x30 cm-es kötésben parcellánként 100 növénnyel mészlepedékes
csernozjom talajon voltak beállítva. Az 1977. évi kísérleteket szemtermésük és a szemtermés bel-
tartalmi értéke alapján elemeztük. Az 1978. évi összehasonlító kísérletekben szereplő hibridkom-
binációkat szemtermésük és silózási értékük alapján vizsgáltuk. Az 1978. évi kísérletekben a kísér-
leti parcellák felét viaszérés végén takarítottuk be, a másik felét teljes érésben. A viaszérésben
levágott növényeken levél-szár-cső arányt vizsgáltunk, valamint növényi részenként a fehérje, amino-
sav és mikroelem összetételt. A vizsgált eredmények főbb adatait grafikonon és táblázatban rögzítettük.
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20

18

16-

14-

12-

10-

8 -

A В С D
Nyersfehérje

A M B M V S C 580

В V-SSfl SC 2584

С < | DSC 44

D Ш Ш 1 DSC 15

E Щ = | В-14

F В 5 5 Э Corn grass

100g
fehérje
%-ban

А В C D E F
Glutaminsav

А В С D E F

Leucin

А В С D E F
Aszparginsav

100 g
fehérje
%-ban

С D
Lizin

А В C D E F
Hisztidin

А В C D E F
Arginin

А В С D E F
Izoleucin

í . ábra

Kukorica hibridek és törzsek szemtermésének fehérje és aminosav összetétele
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A • • MvSC 580

В VSS/1 SC 2584

Cl \ DSC44

n l l l l l l H DSC 15

F k\\\M Corn grass

100 g
fehérje
%-ban

14-

A В С D E F
Treonin

А В С D E
Szerin

В С D E F
Prolin

А В С D E F
Glicin

100 g
fehérje
%-ban

А В С D E F
Alanin

А В С D E F

Valin

А В С D E F

Metionin

А В С D E F

Tirozin

2. ábra

Kukorica hibridek és törzsek szemtermésének aminosav összetétele
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KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

Az 1977. évi kísérletek terméseredményeit az 1. táblázatban foglaltam össze, az amino-
savra vonatkozó adatokat az 1. és 2. ábra tartalmazza. Az 1. táblázat adataiból kitűnik, hogy a
legnagyobb szemtermést a DSC 2584-es hibrid, a legnagyobb fehérjetermést a DSC 15 hibrid adta.

1. táblázat

Száraz szemtermés és egyes terméselemek adatai
(Debrecen, 1977)

Keresztezési
kombináció

megnevezése

MvSC 580 St.

DSC 2584

DSC 44

CSC 15

S Z D 5 %

Száraz
szem-
termés

(14%n.t.)
qAa

99,49

108,96

77,16

92,87

8,47

Morzso-
iási
%

86

87

83

84

Nyers-
fehérje

%

10,66

10,88

14,88

16,38

Fehérje-
termés
q/ha

10,61

11,85

11,98

15,21

Ezer-
szem
súly

g

341

317

312

257

A csövek átlag-

hossza

cm

22,8

23,4

21,9

21,4

vastag-
sága
cm

5,34

5,41

4,74

5,20

sor-
száma

db

]6,2

17,4

18,4

16,6

Egy sor-
ban a

szemek
száma

db

48,9

45,9

49,4

46,6

3. «bra

Alacsony és magas növésii "corn-grase" mutáns
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1 keresztezési kombinációk

A = DTC479
В = DSC 420
С = DSC 443
D = M-DSC440
E = M-DSC441
F = M-DSC442

Növényi részek

1ЛЛ/Я levél

I ^ H szár
cső

100 g
fehérje
%-ban

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

Treonín Szerin Prolin Glicin Alanin

100 g
fehérje
%-ban

1 6 r

14

12-

10-

8

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

V a l i n M e t i o n i n I z o l e u c i n T i r o z i n F e n i l a l a n i n

4. ábra

Keresztezési kombinációk aminosav tartalma növényi részenként
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lOOg
fehérje
%-ban

keresztezési kombinációk

A = DTC479
В = DSC 420
С = DSC 443
D = M-DSC 440
E = M-DSC 441
F = M-DSC 442

А В С D E F
Aszparaginsav

А В С D E F

Glutaminsav

В С D E F

Leucin

14-

12-

10

8

6

4-

növényi részek

f / V / J levél

szár

cső

А В С D E F
Nyersfehérjetartalom

100 g
fehérje
%-ban

А В С D E F

Trjptofán

5. ábra

Keresztezési kombinációk aminosav tartalma növényi részenként
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I A szemek aminosav vizsgálati eredményeit tartalmazó ábrán szerepeltetjük a B-14-es törzs
és a :corn-grass" mutáns adatait is. A B-14 törzs a DSC 2584-es hibridjelöltnél apaként szerepel
a "corn-grass" mutáns az 1978. évi "M" jelzésű keresztezési kombinációkban szintén apaként sze-
repel (3. ábra). Az aminosav összetételt tartalmazó 1. és 2. ábra adataiból kitilni, hogy a gluta-
minsavból, a leucinbó'l és az izolecinből a DSC 44-es hibridkombináció tartalmazza a legtöbbet.
Az aszparaginsavból, az argininből és hisztidinből a legtöbb az MvSC 580-as hibridben fordult elő.
A lizinbó'l, alaninból és glicinből a B-14-es törzsben van nagyobb mennyiség. A treoninből, szerin-
ből, prolinból és tirozinból a "corn-grass" mutánsban volt a legtöbb. A metion inból a SC 2584 hib-
rid tartalmazott a legtöbbet.

Az 1978. évi kísérletek szemtermésére és egyes terméselemekre vonatkozó adatokat a 4.
táblázatban, a zöldtermésre és a növényarányra,valamint a kémiai vizsgálatokra vonatkozó adato-
kat az 5., 6. és 7. táblázatokban foglaltuk össze. A hibridkombinációk fehérje és aminosav össze-
tételét növényi részenként a 4. és 5. ábra tartalmazza.

4. táblázat
Száraz szemtermés és egyes terméselemek adatai

(Debrecen, 1978)

Keresztezési
kombináció

megnevezése

A. DTC 479

B. DSC 420

С DSC 443

D. M-DSC 440

E. M-DSC 441

F. M-DSC 442

I. DSC 408
SzD5

Szemes termés
(14% n.t.)

q/ha

118,62

105,53

98,7

72,64

67,62

54,27

80,69
% 18,28

Ezerszem-
suly

g

297

342

360

320

212

170

255

A csövek átlag-

hossza
cm

22,4

20,1

21,8

16,6

16,1

16,8

18,7

vastagsága
cm

5,12

4,57

5,14

4,22

4,14

3,86

3,71

sorszáma
db

16,0

15,4

13,6

16,8

17,2

15,8

13,4

Egy sorban
a szemek

száma
db

44,8

43,7

44,4

34,4

29,4

38,6

35,6

6. ábra
DSC 420 hibridjelölt csövei
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5. táblázat

Zöldtermés^ növénvar&ny. szárazanyag megosztása növényi részek szerint
(Debrecen, 1978)

Keresztezést
kombinációk

megnevezése

A. DTC 479

B. DSC 420

C. DSC 443

D. M-DSC 440

E. M-DSC 441

F. M-DSC 442

I. DSC 408

Növény-
magasság

cm

219

195

186

214

205

226

216

Zöld-
termés
qAa

692

620

628

584

667

602

511

87,20

Növényarány

levél szár CSŐ

%

36

42

44

32

34

40

32

36

30

39

42

44

41

42

28

28

17

26

22

19

26

Sulymegoszlás

levél szár cső

qAa

248

259

251

154

226

239

197

248

189

202

247

291

247

215

196

171

175

183

150

116

99

Szárazanyag

ossz. levél szár cső

qAa

223

213

199

178

206

155

135

52

77

68

41

61

54

43

62

36

55

52

74

47

51

109

97

76

85

71

54

41

Száraz-
anyag

32,23

34,35

31,69

30,48

30,88

25,75

26,42

43
-o



6. táblázat

Kémiai vizsgálatok adatai
Pebrecen, 1978)

Keresztez és i
kombinációk

megnevezése

A. DTC 479
B. DSC 420
С DSC 443
D. M-DSC 44D
E. M-DSC 441
F. M-DSC 442
I. DSC 408

levél szár cső

Mg (ppm)

2150
1650

950
2400
1600
2750
2050

1000
110

500
800
550

1050
700

900
600
550
560
950
750
850

levél

]

77,0
&0,5
39,0
84,0

115,0
84,0
94,0

Növényi részenként

szár cső

VIn (ppm)

17,5
17,5
17,5
20,0
22,0
17,5
20,0

10,0
10,0
10,0

8 , 6
22,0
10,0
]7,5

levél szár cső

Cu (ppm)

10,8
13,2

5 , 8
10,2
10,2

9 , 3
9,7

8,2
7 , 2
6,2
5 , 8
5,2
5 , 8
6,8

4,5
4,5
4,5
3,1
4,2
4,2
4,5

levél szár cső

Zn (ppm)

19,0
21,5
16,5
27,5
25,5
27,5
24,5

51,0
12,5
12,5

9,0
10,0
10,5
12,5

22,5
21,0
21,0
16,0
14,5
17,0

8,5

Kémiai vizsgálatok adatai
(Debrecen, 1978)

7. táblázat

Keresztezést
kombinációk
megnevezése

A. DTC 479
B. DSC 420
С DSC 443
D. M-DSC 440
E. M-DSC 441
F. M-DSC 442
I. DSC 408

levél szár cso

Cs (ppm)

5000
2030
1110
5500
5300
5550
4800

460
590
380
500
340
350
300

110
110
120
500

95
100
130

Növényi részenként

levél szár cso

Foszfor %

0,272
0,305
0,220
0,333
0,335
0,300
0,310

0,213
0,250
0,195
0,240
0,240
0,250
0,210

0.420
0,318
0,318
0,128
0,470
0,340
0,390

levél szár cso

Kálium %

1,95
2,05
1,60
1,85
1,70
2,30
1,85

0,40
1,00
1,00
0,70
0,80
1,15
0,60

0,30
1,60
0,50
0,44
0,35
0,15
0,55



A legnagyobb szemtermést a DTS 479-es hibrid adta, ezt követi a DSC 420-as hibrid
(4. táblázat). Az ezerszemsuly az M-DSC 442 és M-DSC 441-es hibridkombinációknál a legkisebb,
ami az apróbb szemekre is utal, amely silókukorica termesztésénél előnyös is lehet, amennyiben
a hibrideknél nagyobb szemterméssel párosul.

A legnagyobb zöldtömeget a DTC 479-es és az M-DSC 441-es hibridkombináció adta (5.táb-
lázat) Ezeknél a levél-,szár- és csőarány is viszonylag kedvező. Szárazanyagban a legnagyobb
törne--;t a DTC 479, DSC 420-as és M-DSC 441-es hibrid adta (6. ábra).

A mikroelemek közül (6., 7. táblázat) a legtöbb magnéziumot az M-DSC 442 és M-DSC 440-
es b >ridek levele, valamint a DSC 420-as, az M-DSC 442-es és az M-DSC 441-es szára tartal-
maz' •. A mangánból legnagyobb mennyiség az M-DSC 441-es hibrid levelében, szárában és csö-
vébe: í'ordult elő (4. táblázat). A rézből a DSC 420-as hibrid levelében, a DTC 479-es hibrid szá-
rába: -olt a legtöbb. A cinkből az M-DSC 440 és M-DSC 442 hibrid levelében, a DTC 479 szárá-
ban éő M-DSC 440 hibrid csövében fordult elő a legtöbb (6. táblázat). A mészből az M-DSC 442
és M-DSC 440 hibrid levelében, a DSC 420-as és M-DSC 440-es szárában, valamint az utóbbiak
csövében volt a legtöbb. A foszforból M-DSC 441-es és M-DSC 4^0-es hibridkombináció levelében,
a DSC 420-as és M-DSC 442-es szárában, valamint az M-DSC 441-es és DTC 479-es csövében
fordult elő nagyobb mennyiség. A káliumból az M-DSC 442-es és DSC 420-as hibridek levele, va-
lamim utóbbinak a szára és a csöve tartalmazott a legtöbbet (7. táblázat).

Ha a fehérjetartalmat és aminosav összetételét vizsgáljuk megállapítható, hogy mind hib-
ridenként, mind növényi részenként a mennyiségük váitozó. A hibridkombinációk közül a fehérje-
tartalom az M-DSC 442-es hibrid csöveiben, az M-DSC 44] hibrid leveleiben és a DSC 420-as
hibrid szárában volt a legnagyobb (3. ábra). Valinból és aszparaginsavból az M-DSC 442-es, me-
tioninból a DSC 420-as, fenilalaninból a DTC 479-es hibrid levelei tartalmazták a legtöbbet. Sze-
rinből a DTC 479-es, prolinból az M-DSC 442-es, glicinbó'l a DSC 443-as, alaninból a DSC 443-as,
izoleucinből az M-DSC 440-es, hisztidinből a DSC 420-as, tirozinból a DTC 479-es szárai tartal-
mazták a legnagyobb mennyiséget. Treoninból a DTC 479-es, glutaminsavből az M-DSC 440-es,
M-DSC 442-es, leucinből az M-DSC 44]-es hibrid csöveiben fordult elő nagyobb mennyiség.

A kísérleti eredményekből arra következtethetünk, hogy a mutáns alapanyagok felhasználásá-
val jó termőképességü, be [tartalmilag változatos összetételű hibrideket lehet előállítani. A beltar-
talmi vizsgálatok arra utalnak, hogy a "corn-grass" típusú mutánsok felhasználása főleg a silóhib-
ridek nemesítésében lehet célravezető.

ÖSSZE FOG LA LÁS

A Debreceni Agrártudományi Egyptemen az 1977. és 1978. évben olyan keresztezési kombi-
nációkkal állítottunk be összehasonlitó kísérleteket, amelyekben egy szülőtörzs mutáns volt. A kí-
sérletekben szereplő hibridkombinációkat szemtermésük és zöldtömegük alapján értékeltük, de vizs-
gáltuk fehérje, aminosav és mikroelem tartalmukat is. A kísérleti eredményeket az alábbiakban
összegezzük.

Í977. évben a legnagyobb szemtermést a DSC 2584-es hibrid, a legnagyobb fehérjetermést
a DSC 15-ös hibrid adta. Utóbbinak apai szülőtörzse mutáns volt. Az egyes aminosavak mennyi-
sége (2., 3. ábra) a vizsgált hibrideknél hibridkombinációnként változik, ami a felhasználhatóság
szempontjából érdemel figyelmet.

Az 1978-es kísérletekben a legnagyobb szemtermést Zöldtömeget a DTC 479-es hibrid adta,
melyben az egyik apai szülőtörzs mutáns volt. Szárazanyagban a legnagyobb tömeget a DTC 4 7 9 - P S
és DSC 420-as, az M-DSC 441-es hibrid produkálta. Valamennyi apai sziilőtörzs mutáns volt.
A mikroelem tartalom hibridenként, növényi részenként változott, de mennyiségük általában azok-
ban a hibridekben volt a leg-nagyobb, amelyekben egyik szülőként "corn-grass" tipusu mutáns sze-

4j repelt.
' A fehérjetartalom és az aminosavak mennyisége hibridkombinációnként és növényi részenként

változott, emit különösen, ha az egész növényt használjuk takarmányozási célokra zölden vagy be-
silózva, feltétlenül érdemes figyelembe venni.

A kisérleti adatok elemzése alapján megállapítható, hogy az egyes mutánsokat eredményesert
használhatjuk fel a'biokémiai jellegek javitását célzó nemes itci munkában.
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ANALYSIS OF TRAITS OF MUTANT CORNS AND THEIR HYBRIDS

Dr. Károly Pásztor

Institute of Plant Production and Ecology, University for
Agricultural Sciences, Debrecen

s

SUMMARY

By the aid of physical mutagens a wide variety of mutant populations were produced in
previous yea rs . Using individual morphological types selected from the afore mentioned popula-
tions experimental crosses have been carried out since 1976 to study the behaviour of recombi-
nation capability and other t ra i t s . The hybrid candidates were studied in comparativa experiments
and the usefulness either for silage or fodder were simultaneously examined. Besides of the ana-
lysis on yield and the individual product components several chemical examinations were carr ied
out, as well.

On the ground of the results the following suggestions are stated:

a) The individual mutants could be successfully employed to produce hybrids with higher
reproductivity and protein content.

b) Among mutants there were types which in proper combinations -regarding their corn
and stalk amount- are satifactory for the production of both grain and silage hybrids.

c) Using the corn-grass type "grass like" mutants bushy hybrids were produced, having
opulent and fine foliage and giving a high mass and protein content, useful for si lage.

d) It is preferable to use the corn-grass mutants in hybrid combinations on the father 's
side because of this results in a higher heterosis effect than the opposite case .

e) Hybrid combinations got crossing certain mutants with normal inbred stocks revealed
the effect of material cytoplasm on hybrid vigour. Therefore in these cases of hybridi-
zation it is preferable to use the mutants on the fa ther ' s s ide .

f) Using certain mutants in hybrid combinations the raw protein content of corns r :ses (by
14 to 16%) and there is also a favourable change in the amino acid spectrum.

g) In hybrids produced with mutants there is a change in the proportion of individual plant
par ts , and chemical composition. In certain hybrid candidates the protein content of the
leaves is r ised and there are some differences in the phosphorous, potassium mangane-
se, magnesium, zinc and calcium content, too.

Experiments and examinations till now suggest that by preparation of mutants the genetic
base of corn can be broaden and mutants can be employed successfully in the breeding of hybrid
corn.
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ МУТАНШОВ И ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ

др. Карой Пастор
Институт Возделывания Растеши и Окружающей среды Университета Аграрных Наук

Р Е З Ю М Е

В Институт Возделывания Растеши и Окружающей Среды Университета Аграрных Наук в г. Дебрецен
в предыдущие годы с примеяешкм физических мутагенов получили довольно разнообразную мутановую
популяцию. Начиная с 1976 года с селектированными из нее морфологическими штаммами провели проб-
ное скрещивание с целью излучения комбинационной возможности и других свойств. Гибриды включили в
сравнительные испытания. Параяяелшо исследовали с целью возможности применения как корм и как си-
лосная кукуруза. Кроме аваля» величины урожая и некоторых составных урожая произвели различные
химические исследования.

На основании полученных результатов исследования можно определить следующее:
а) Некоторы мутанта успешно могут быть яри получении гибридов большой урожайности и большого

содержания белков.
б) Среди мутантов встречаются такие типы, которые в соответствующей комбинации на основании

зерна - массы стержня, в одинаковой степени пригодны для получения гибридов кукурузы как зерновой,
так и силосовой.

в) Применение мутантов типа "cameras" трввообразный можно получить силосовый гибрид кусто-
вого типа с густой и нежной листовой, дающий массу с высоким содержанием белка.

г) Мутанта типа corn grass стоит применять в качестве отца в различных гибрида, потому что благо-
даря этому можно достичь больший эффект гетерозиса, чем в противоположном случае.

д) В полученных при скрещивании некоторых мутантов с нормальными близкородственно размно-
женными штаммами комбинациях гибридов определили, что на гибридвигор относительно его свойств ока-
зала действие материнская цитоплазма. Поэтому в таких случаях - в протяжении вывода гибрида - ви-
вится целесообразным, если мутанш применяют как отец.

е) При применения определенных мутантов в комбинации гибридов увеличивается содержание сы-
рого белка в зерне (на 14—16%) • вызывает благоприятные изменения в составе аминокислот.

Ж) В комбинации гибридов, полученных с помощью мутантов, изменяется соотношение некторых
растительных частей, химический состав. У некторых гибридов расчет количество белка листа, а также
наблюдается изменения относительно количества фосфора, калия, мангана, магнезия, цинка и кальция.

Проведенные до настоящего времени испытания и исследования односмысленно подтверждают, что
выбором мутантов кукурузы можно применять при получении лучших сортов гибридной кукурузы.
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Corn Grass típusú
mutáns felhasználhatóságának vizsgálata

a nemesítésben

Hassan Rabié
aspiráns

Agrártudományi Egyetem, Debrecen

BEVEZETÉS

A növénynemesités egyik legfontosabb célkitlizéae uj, nagy termőképességü, kiváló beltar-
talmu mag- és silókukorica-hibridek előállítása. E célkitűzések megvalósításához megfelelő alap-
anyagokra van szükség. Napjainkban különösen a silókukorica nemesítésben igen perspektivikusnak
látszik a különböző mutáns populációk felhasználása. Ezek közül is főleg azok a morfológiai mu-
tánsok jöhetnek számításba, amelyek nagy tömeget adnak és jó bettartalml értékkel rendelkeznek.

A kukorica mutánsokra vonatkozóan több közlemény jelent meg. Бык közül érdemes meg-
említeni Bálint A. (1976) vizsgálatát, aki WF 9, N 6, M 14 és С 103-a» vonalakon végzett króni-
kus besugárzást. E vonalak fehérjetartalmának növekedése a késelés hatására ugyanolyan volt
(2— 4%-os), mint amikor akut besugárzást alkalmazott. Az indukált opaque mutáns vonalakban ki-
válogatással és ismételt besugárzással a fehérjetartalomban kisebb, a lbglntartalomban nagyobb el-
téréseket kapott.

Gavrilyuk (1976) elágazó formájú "corn grass" tlpueu mutáns növényeket kapott, amkor a
beltenyésztett vm-44 vonal pollenjeit 1500 R dózisu gamine sugárKáaeal kezelte.

A különböző kukorica hibridek silózási értékének megállapitáaa céljából Szászi-Walger (1962)
végzett kísérleteket. A silózási kísérletük alapján megállapították, bopy a silózásra vetett kukorica
táplálóértéke a teljes érésig állandóan emelkedik.

Urbányi (1962) a kukorica,szárazanyag-tartalmának, rosttartolmának, kálium-oxid mangán-
oxid- és foszfor-pentoxid tartalmának a megállapítása céljából folytatott vizsgálatokat. A bee Ho-
zásra érett kukorica összetételének vizsgálatakor meg&ttapttotta, bogy as. egyes növényi részek
aránya a következő: 48% szár, 34% levél és 18% cső, ugyanakkor 27,83% szárazanyagot, 17,07%
rostot, 2,39% kalcium-oxidot, 1,56% mangán-oxidot fe 0,90% foscforpentoxldot tartalmazott.

A mi kutatásaink részben a "corn grass" tipusu mutánsok felnastfiálhatóeágára, másrészt
a kapott hibridek kémiai összetételének elemzésére terjed ki.

ANYAG ÉS MÓDSZEREK

Kutatásainkat a Debreceni Agrártudományi Egyetem NBvénytermesstéstani Tanszékén végez-
tük. A kisérletek céljára a korábbi években előállított mutáns populációból kivilogatott két keskeny-
levelU, bokros növésü "corn grass" tipusu makromutánst (1. ábra) te а В 14 törsset használtuk fel.

A két "corn grass" tipusu mutánst а В 14 törzzsel 1977-bea kereszteztflt. Ezeknek a hib-

Egyiptomi aspiráns a Zagsxigi Egyetemről
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„Corn grass" típusú makromutáns

„A" hibrid „В" hibrid

1. ábra
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rid kombinációit állítottuk be 1978-ban összehasonlító kísérletbe. A felhasznált két "corn grass"
típusú makromutáns különböző tulajdonságokkal rendelkezett. A két "corn grass" típusnak а В 14
törzzsel való keresztezéséből kaptuk az "A" hibridet (2. ábra) és a "B" hibridet (3. ábra).
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2. ábra

A növénymagasság, hajtásszám, levélszám és levélfeliilet alakulása
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3. ábra

Л terméselemek alakulása a vizsgált hibrideknél)

A beállított kísérletben az "A" és "B" hibridet két standarddal az MvSC-580-al és az Mv26/
430-al hasonlítottuk össze (4. ábra). A kísérletet véletlen blokk elrendezésben május 5-én vetettük
el, 4 Ismétléssel, 70x30 cm-es kötésben. A hibridek tulajdonságait teljes éréskor és betakarítás
után vizsgáltuk. Kémiai elemzéssel áiiapitottuk megakáiium-, kalcium-, mapnézlum-, mangán,-cink-,
foszfor- és fehérjetartalmat. Ezen kívül keményítő- és rosttartalom vizsgálatot is végeztünk (5.ábra).
Ax eredményeket statisztikai analízissel értékeltük, a Duncan-módszert használtuk a kombinációk
ÖMZCBasonlltása céljából. A levélfelillet nagyságokat a Montgomery-féle képlettel számítottuk ki.
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4. ábra

Cső-, levél- és szársuly alakulása tövenként zöld és száraz állapotban

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

A kísérletekbe bevont hibrideknél végzett vizsgálatok eredményeit elemezve a következőket
állapíthatjuk meg.

A növénymagasság vonatkozásában szignifikáns különbségeket tapasztaltunk az Mv-26/430 faj-
tavonalas standard hibridhez viszonyítva, a "B" hlbrod volt a legmagasabb.
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A csövek számának alakulásánál a különböző kombinációk között igen nagy szignifikáns kü-
lönbségek voltak. A "B" hibrid és az Mv-26/430 standard között a szignifikáns különbség kisebb
volt. A tövek számának alakulását az 1. táblázat mutatja be. A tövek számának alakulásában a

A • Hybrid „A"

В = Hybrid „ В "

С • Grain standard

D - Silo standard
levél

A B C D A B D A B D

A B C D A B D A B D

mg/kg

4 0 0 0

3 0 0 0

2 0 0 0

1 0 0 0 -
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%
0,25-

0,20-

0.10"

0 , 0 5 -
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4 0 '

20

0
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5. ábra

A kisérletben szereplő hibridek kémiai összetételének alakulása
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I 1. táblázat

A kísérletbe vont hibridkombinációk egyes tulajdonságainak vizsgálati eredménye
az átlagértékek alapián

(Debrecen, 1978)

Tulajdonságok

Növénymagasság (cm)

Csó'szám (db)

Oldalhajtások száma (db)

Levelek száma (db)

Egy levél felülete (cm2)

A csövön levő sorok száma

Soronkénti szemek száma

Csőhosszuság (cm)

Szemek mélysége (cm)

Zöld levelek súlya (g)

Száraz levelek súlya (g)

Zöld szár súlya lg)

Száraz szár súlya (g)

Nyers csövek súlya (g)

Száraz csövek súlya (g)

100 szem súlya (g)

Bokros növésü növény
szemsulya lg)

Hibrid
"A"

255,6

8,0

5,5

77,7

490,9

12,7

22,0

12,2

1,7

1251,8

298,8

1258,8

266,6

799,5

439,8

19,3

532,2

Hibrid
"B"

267,7

4 , 2

4 , 0

51,2

676,6

13,9

27,5

17,2

2 , 1

1067,9

279,1

1266,5

320,6

655,5

377,8

27,5

326,6

MvSC-
580

265,4

1,2

1.1

19,9

703,3

16,5

38,0

19,9

3,2

35,9

264,4

Mv-26/
430

251,3

2 , 1

2 , 9

33,4

696,7

19,9

34,8

17,8

2 , 5

820,3

180,3

896,8

180,1

600,5

302,9

L.X.R.

14,14
20,32

1,69
2,43

1,35
1,95

18,62
26,77

83,25
119,67

0,95
1,36

3,20
4,60

1,86
2,67

0,22
0,32

422,47
639,81

102,90
155,84

422,61
640,01

103, 66
156,99

120,41
182,35

65,50
99,19

4,22
6,39

217,77
329,81

5%
1%

14,76
21,16

1,77
2,53

1,41
2,03

19,44
27,87

86,89
124,61

0,99
1,42

3,34
4,79

1,94
2,78-

0,23
0,33

438,34
664,23

106,77
161,79

438,48
664,44

107,56
162,98

124,93
189,31

67,96
102,98

4,38
6,64

225,96
342,39

15,11
21,69

1,81
2,59

1,45
2,08

19,90
28,57

88,97
126,73

1,01
1,45

3,42
4,91

1,98
2,85

0,24
0,34
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С

2. táblázat

Zöldtermés. növéovarány. szárazanyag megoszlása növényrészek szerint
(Debrecen, 1978)

Keresztezést
kombináció

megnevezése

Hibrid "A"

Hibrid "B"

Siló-standard

qAa

1576

1424

1105

Zöldtermés

Sulymegoszlás

cs. 1. sz.

q/ha

381

312

286

596

509

391

599

603

428

Növényarány

cs. 1. sz.

%

24,15

21,93

25,90

37,82

35,70

35,40

38,04

42,37

38,70

Szárazanyag

Sulymegoszlás

qAa cs . 1. sz.

qAa

479

466

316

210

180

144

142

133

86

127

153

86

Növény arány

cs . 1. sz.

%

43,84

38,63

45,57

29,65
28,54
27,22

26,51
32,83
27,22

Sz.a.
%

30,39

32,73

28,60



legnagyobb szignifikáns különbség az "A" hibrid és a két standard között, valamint a "B" hibrid
és az MvSC-580-as standard között volt. Az "A" és "B" hibrid, valamint a két standard között a
szignifikáns különbség kisebb volt, ugyanakkor a "B" hibrid és az Mv-26/430 standard között nem
volt szignifikáns különbség.

A levelek számának alakulásában a legmagasabb szignifikáns különbséget az "A" hibrid és
a két standard között, valamint a "B" hibrid és az MvSC 580 standard között tapasztaltuk. Az "A"
és "B" hibrid között kisebb volt a különbség.

A levélfelület alakulását vizsgálva a legmagasabb szignifikáns különbségek az MvSC-580
standard és az "A" hibrid, valamint az Mv-26/430 standard és az "A" hibrod között, továbbá az
"A" és "B" hibrid között mutatható ki.

A sorok számának alakulását a kísérletbe állított hibridek csövein az 1. táblázat tartalmazza
A legnagyobb eltérést az "A" "B" hibridek kombinációk csövei — és standardok között tapasztal-
tuk. A két hibrid kombináció között alacsony volt a szignifikáns különbség. Ugyanakkor a két
standard között a csövek sorszámában nem fordult elő különbség.

A soronkénti szemek számában igen nagyok voltak az eltérések, különösen a két hibrid
kombináció és a standardok vonatkozásában.

A csőhosszuság tekintetében jelentős volt az eltérés az MvSC-580, valamint Mv-26/430 stan-
dardok és "A" hibridkombináció között. Hasonlóképpen az "A" és "B" hibridkombináció között.
"A", "B" hibridkombináció és a két standard között kisebb volt a szignifikáns különbség.

A szemmélységet vizsgálva a csöveken igen nagy különbségeket tapasztaltunk valamennyi
kombináció között.

A zöldtermésre, növényarányra és a szárarányra vonatkozó vizsgálatok (2. táblázat)' azt
mutatták, hogy a zöldlevél súlyban nem volt szignifikáns különbség a két hibridkombináció és az
Mv-26/430 standard között. Amikor a levelek szárazanyag súlyát, variancia analízisét összehason-
lítottuk az L.S.R. teszttel, az "A" hibrid és a standard között szignifikáns különbség volt.

3. táblázat

A kísérletbe vont hibridkombinációk fehérje és mikroelem tartalmának alakulása
növényrészenként
(Debrecen, 1978)

Megnevezés

Szem

Hibrid "A"

Hibrid "B"

Szem-standard

Silo-standard

Szár

Hibrid "A"

Hibrid "B"

Silo-standard

Levél

Hibrid "A"
Hibrid "B"

Silo-standard

feh.

10,38

12,50

11,38

9,50

5,94

4,75

4,06

15,50

14,06

11,13

P

0,213

0,188

0,172

0,174

0,064

0,114

0,047

0,161

0,180

0,155

К

% •

0,44

0,38

0,38

0,40

2,24

1,20

1,86

1,44

1,63

2,11

Mg

mg/kg

1410

1455

975

900

1190

1005

820

3600

3875

3075

Mn

mg/kg

6,9

6,2

4,8

5,5

7,6

7,6

6,2

105

140

154

Zu

mg/kg

-17,5

19,7

17,2

18,1

11,7
10,0

6,1

22,6

19,4

18,1

kem.
ért.

59,6

55,6

60,1

59,7

rost

40,97

39,57

35,2

23,70

23,27

24,12

211



A szártermésnél zölden nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget a vizsgált kombinációk
között. Szárazanyagban egyedül a "B" hibridkombináció és a standard között volt különbség.

A nyers csöves termés vonatkozásában szignifikáns különbségek fordultak elő az "A" kom-
bináció és siló standard között, valamint az "A" és "B" kombinációk között. Szárazanyagban a
standardhoz viszonyítva mind az "A", mind a "B" kombináció szignifikánsan jobb eredményt muta-
tott, ugyanakkor nem volt különbség az "A" és "B" kombináció között.

A 100 szemre vonatkozó súlyban az egyes kombinációk igen nagy eltérést mutatnak (1. táb-
lázat). A száraz szemtermés (14%-os nedv. tart.) alapján szignifikáns különbség állapítható meg
az "A" kombináció és az MvSC-580-as hibrid között, de a többi kombináció között nem volt kü-
lönbség.

A 2. táblázatban foglaltuk össze a zöldtermésre, növényarányra és a szárazanyagra vonat-
kozó eredményeket. Megállapítható, hogy az egyes kombinációk között mind összetételben, mind
arányban lényeges eltérések vannak.

A kémiai elemzési adatokat a 3. táblázat tartalmazza. A legnagyobb fehérjetartalmat a "B"
kombináció szemtermésénél találtuk (12,5%). A levél és szár vonatkozásában az "A" kombinációnál
volt a legmagasabb a fehérjetartalom. Az "A" és "B" kombinációk szára, levele és szemtermése
többnyire magasabb mikroelem tartalommal rendelkezik, mint a standard hibrid.

A "corn grass" tipusu mutánsoknak a növénynemesitésben történő felhasználhatóságával kap-
csolatos első kísérleti próbálkozások pozitív eredménnyel zárultak. Az eddig végzett kísérleti és
vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy ezeket a mutánsokat a silókukorica hibridek
előállításában igen jól fel lehet használni és beltartalmilag is érdekes kombinációkat adnak.

ÖSSZEFOGLALÁS

"Corn grass" tipusu mutánsokkal és normális beltenyésztett kukorica vonallal végzett keresz-
tezési kombinációkat hasonlítottunk össze az MvSC-580 és Mv-26/430 hibridekkel, silózásra törté-
nő alkalmazhatóságuk céljából.

A kapott eredményeket az alábbiakban foglalhatjuk össze:
A növények magassága, a csövek, tövek, levelek számának, a levélfelületek alakulásában

az egyes, kezelések között lényeges eltérések voltak.
A csövek elemzése során mind a sorszámban, mind az egy sorban levő szemek számában,

valamint a csohosszuságban és szemmélységben ugyancsak különbséget tapasztaltunk az egyes hib-
ridkombináciők között (1. táblázat).

A zöldtermésre, a növényi részek arányára és a szárazanyagra vonatkozó elemzések mind
összetételben, mind arányban szintén lényeges különbségeket mutattak (2. táblázat).

A beltartalmi vizsgálatok (3. táblázat) alapján megállapítható, hogy a kísérletbe vont kom-
binációk mind fehérjében, mind mikroelem tartalomban magasabb értékűek, mint a standard.
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I INVESTIGATION OF USABILITY OF THE "CORN GRASS" MUTANT TYPE INBREEDING

Hassan Rabie
aspirant

University of agricultural Science, Debrecen, Hungary

SUMMARY

Some crossings between the normal inbred line B-H, and two types from "corn grass"
macromutant, were carried out.

The two hybrids "A" and "B" were comparied with two Hungarian standard varieties MvSC-
580, and Mv-26/430. Some quantitative characters were studied. The results showed, significant
differences between the two hybrids "A" and "B" and the two standard varieties, in plant height,
number of ears, number of tillers, number of leaves, and leaf area index characters. The ana-
lysis of variance shown significant differences between the two hybrids and the two standard va-
rieties in yield and yield componant characters, too (table 1.).

The chemical analysis to determine protein per cent and mineral composition showed a
large differences between the two hybrids, which were compared with the two standard varieties
(table 3.).

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУТАНША ТИПА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ЛУЧШИХ СОРТОВ

Аспирант Рабие Хассан
Университет Аграрных Наук (Дебрецен) Институт Возделывания растений и науки об

окружающей среде

РЕЗЮМЕ

На исследовательской площадке Университета Аграрных наук в г. Дебрецен в 1976-1978 годах мы
провели различные скрещивания с использованием мутаншов типа "corn grass" и близкородственно раз-
множенных штаммов В—14. С полученной в результате скрещивания группой произвели сравнительные ис-
пытания.

В нижеследующем приводим результаты испытаний:
1. Мутант типа corn grass хорошо может быть применен при получении лучшего сорта силосной куку-

рузы. В результате скрещивания получили разновидность типа Fj куста, с густой листовой, располо-
гающую множеством початков, которые исходя из своего морфологического строения дают боль-
шую массу.

2. Комбинации скрещивания показывают большое действие гетерозиса. Влияние гетерозиса определ-
яется большей величиной урожая стебля и початков, а так же большей высотой растения.

3. При скрещивании взаимотипов определили, что действие гетерозиса, имеющего место при определен-
ных свойствах, питоплазменного характера. По некоторым свойствам, например, длина листа, ши-
рина, диаметр стебля, длина початка, его диаметр, число рядов на початке, диаметр стержня початка и
вес 100 зарен- походит на материнское растение.

4. Число отростков и початков показывают интермедиерную унаследовательность.
5. В ходе химического анализа определили разницу между родителями, гибридами и стандартом.
6. При сравнительсных испытаниях в 1978 году с использованием двух комбинаций скрещивания, двух

стандартов MvSC 580 и Mv 26 силосных гибридов, произведи наблюдения 15 свойств. Результаты по-
добны результатам прошлого года. По сраэнению со стандартом полученные нами гибриды дали
больше зерна, большего урожая стебля, т.е. дали большую массу.
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Indukált mutánsok felhasználásának eredményei
a kukorica nemesítésben

Bálint Andor Kovács Gézáné
egyetemi tanár, biológiai tudományok doktora egyetemi docens, biológiai tudományok kandidátusa
Agrártudományi Egyetem Növénynemesitéstani Agrártudományi Egyetem Növénynemesitéstani

Tanszék, Gödöllő Tanszék, Gödöllő

Hajós Lászlóné Geczki István
tanszéki mérnök tanszéki mérnök

Agrártudományi Egyetem Növénynemesitéstani Agrártudományi Egyetem Növénynemesitéstani
Tanszék, Gödöllő Tanszék, Gödöllő

BEVEZETÉS

Kukorica esetén, a mutációra alapozott nemesités eredményei szerények, hatékonyabbak más
módszerek. Gödöllőn 1963 óta próbálkozunk indukált mutánsok előállításával, melyek mennyiségi
tulajdonságokban felülmúlják a kezeletlen kontrollt. ] 971—73-ig WF9-ből előállított mutánsok virág-
zásidejét, fehérjetartalmát, kombinálódóképességét vizsgáltuk. Néhány fontosnak vélt tulajdonság
összefüggés-vizsgálatát is elvégeztük.

IRODALOM

Bálintnak és munkatársainak (1962, 1965, 1971) sikerült a mennyiségi tulajdonságok varia-
bilitását növelni fizikai és kémiai mutagének felhasználásával. Javasolják a mérsékelt dózisok al-
kalmazását.

Langer (1966) korai mutánsokat kapott és romlott az általános kombinálódóképesség.
Stoilov (1972, 1976) a kombináiódőképesség javulását tapasztalta az esetek egyrészében.

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ISMERTETÉSE

1963-ban Sutka József a következő kezelések alkalmazásával állított elő mutánsokat a WF9-
ből; röntgen (7000 R), neutron (500 rep és 1500 rep), gamma (1500 R) és ksrniai mutagének (EMS, DS).

1971-ben a mutáns alvonalakből begyűjtött minták (3—5 cső) fehérjetartalmát határoztuk meg
Kjeldalh-módszerrel. A fehérje variabilitás 9— 14%-ig terjedt a kontroll kezeletlenben, fehérjére nem
szelektáltban 10% volt, mig a fehérjére szelektáltban 13%. Ugyanebben és a következő évben N6-
tal kereszteztük a mutánsokat, izolált területen, az anyasorokat cimreztük.

1972-ben feljegyeztük az 50%-os himvirágzás idejét a mutáns alvonalaknál. A legkorábbi vi-
rágzás a vetés utáni 74,,a legkésőbbi 96. napon volt. Azonos időben, illetve később virágzott az
alvonalak 22,5%-a. Kaptunk a kontrolinál 16—19 nappal korábban virágzó mutáns alvonalakat (l.ábra)

A 60-as években több beltenyésztéses hibridben alkalmazták a WF9-et, pl. Mv SC 620 =
= WF9 + N6. N6-tal teszteltünk tehát a mutáns WF9-ét. Egyrészt a kombinálódóképesség megálla-
pítása végett, másrészt az st-et felülmúló hibrid (fajtajelölt lehetett volna) előállítása reményében.
Központi kérdés a száreró'sség. A teszthibridek termése 45—106 q/ha volt, mig az MvSC 620
81,5 q-át termett 1973-ban. A kísérlet beállítása Hatvanban történt, négy ismétlésben, véletlen
blokk elrendezésben, parcellánként 30—30 tővel, 70x35 cm-es térállásban. Összesen 37 hibridet
vizsgáltunk. Ebből 32% többet termett a standardnál, viszont igen sok a 40—70 q/ha termésű hibrid.
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A következőkben nézzük a sokaság megbontását a mutánsok virágzásideje (him) alapján
(2. ábra). Megállapítható, hogy a későbbi virágzás együtt jár a nagyobb tesztteljesitménnyel. Ennek
ellenére mindkét irányban adódnak eltérések (késői virágzás — alacsony termőképesség, fordítva).
A 80—85. napon virágaó csoportban 4 kedvező is akad. A szárdőlés mértéke igen nagy volt. Az
Mv SC 620 megdőlt 65%-ban és a mutáns WF9 + N6 kombinációk közül 3 volt jobb, de ezek igen
keveset teremtek (40—55 qAa).

A továbbiakban néhány összefüggésvizsgálat eredményét nézzük. A teljesítmény ismételhető-
ségét mutatja két év termésadatai közötti kapcsolat (1972—1973 mutáns WF9 x N6), r = +0,8659++

W F 9 mutánsok virágzásidő szerinti csoportosítása
(50%-os hímvirágzás)

gyakoriság
%

40-

35-

30-

25 •

20.

15-

ID-

S'

П
74-77 78-81 82-85 86-89 90-93 94-96 nap

1. ábra

Regressziós egyenes; Y> = -3,20 + 1,45 x. Elég stabilnak tűnnek a mutánsok, tesztelés során.
A teszthibridek termése és a mutáns alvonalak 50%-os hím virág ideje között szintén megbízható,
r = +0,5672+++, a determinációs koefficiens r = +0,3217. Tehát elég nagy lehetőség van arra,
hogy korai virágzás társuljon nagy terméssel. A teszthibridek termése és a mutánsok fehérjetar-
talma között gyenge, negatív az összefüggés; r = -0,2367. Hasonló a helyzet a mutánsok virágzás-
ideje és fehérjetartalma között, r = -0,3032. Ezek egyike sem látszik meghatározó jellegű kapcso-
latnak a nemesitésí munkában. Statisztikai kapcsolat, melynek nem sok köze van a genomhoz.

1978-ban kétféle vonal teszterrel vizsgáltuk a legkorábbi TM227 (Mu 9) törzset, jő kombi-
nálódóval és gyengével. Termés mellett néztük a szárerősséget, virágzásidőt, betakaritáskori víz-
tartalmat. A vizsgált törzs tér el leginkább az eredeti WF9-től. N6-tal keresztezve igen gyengén
termett, 50 q/ha. 8 törzzsel való keresztezés átlagában 100,5 qAa volt a termése. A négy jó
kombinánssal 110,6, mig a gyengékkel 90,6 q-t termett. Megállapítható, hogy mind általános, mind
speciális kombinálódóképességet tekintve közepes, illetve jó a törzs. Probléma a gyenge, illetve
közepes szárerősség (tesztertó'l függően). A legjobb kombináció eléri a Sz SC 369 termőképessé-
gét, de 2—3 nappal későbbi, — tehát inkább FAO 400-as (1. táblázat).
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Termés alakulásba mutánsok virágzásidő szerint (1973)

Mutáns WF9 x N6

gyakoriság
db

4 -

3 -

2

H

74-79 nap

1. 40,0-SO q/ha
2. 50,1-60 q/ha
3. 60,1-70 q/ha
4. 70,1-80 q/ha
5. 80,1-90 q/ha
6. 90,1-100 q/ha
7. 100,1-110 q/ha
+ MvSC620 •81,5 q/ha

1 2 3 4 5 6 7

4

3

2 -

1 -

80-85 nap

86-91 nap

92-97 nap

1 2 3 4 6 6 7 mmfoq/hl

2. ábra
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1. táblázat

Korai WF9-mutáns hibridkombinációi
1978 Gödöllő

TM 227 x

TM 227 x

TM 227 x

Kombináció

TM 155 (H)

G-B (H)

G-A (H)

(TM227XTM228) xx/A632 (H)

TM 227 x

TM 227 x

TM 227 x

(TM 227 x

MvSC 580

SzSC 369

TM 227 x

TM 227 x

Főátlag

TT30 (L)

TM 154 (L)

TT 32 (L)

TM 228) x

A átlag 06

TT 90

50%-os
himvirágzás

VH. 24.

VII. 25.

УП. 27.

VII. 28.

VII. 25.

VE. 25.

VII. 25.

Vn. 24.

VII. 27.

VII. 25.

combinálódóképesség)

L átlag (gyenge kombinálódóképesség)

Szárszilárdság
Bon it. (0,5)

2,5

1,0

0

3

3

3

4

3 , 5

3,5

0

Szem-
vizt.

31

32

34

32

30

25

33

27

32

33

Termés
q/ha

107,4

112,8

104,9

116,8

88,2

89,4

90,9

93,9

91,0

113,3

110,4

90,6

100,5

2. táblázat

Különböző nmtagén kezelések hatása a mennyiségi tulajdonságokra

Kezelés

X sugár 7000 R

Gyors neutron 500 rep

Gyors neutron 1500 rep

Gyorskezelés 1500 R

Kémiai (EMS 0,25)

Fehérje
%

11,6

12,4

12,2

11,8

Himvirágzás
ideje (nap)

85,6

77,6

83,1

87,4

88,5

Teszttelje-
sitmény
qAa

67,2

61,6

70,6

98,7

82,4

Most nézzük a különböző mutagének hatását a fehérje %-ra, virágzás időre, tesztteljesit-
ményre (2. táblázat).

Fehérjetartalomra nem mutatható ki különbség a röntgen, neutron, gamma és kémiai mu-
tagének között. A neutron (500 rep) eredményezte a legkorábbi mutánsokat, de a termés itt ala-
csony, gamma kezelés és a kémiai mutagének eredményezték a kombinálódóképesség javítását, de
ugyanakkor ezek a mutánsok későiek.
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ÖSSZEFOGLALÁS

1. Á vizsgált mutagének hatása a fehérjetartalom növelésére azonos. WF9 mutánsok esetén lé-
nyeges javulás nem mutatható ki a kezeletlen, fehérjére szelektált kontrollhoz képest.

2. Korábbi mutánsok előállítása lehetséges. Leghatékonyabb a gyors neutron. Előállítottunk a kont-
rolitól 16—19 nappal korábban virágzó "törzseket".

3. Jelentős változást eredményezett a mutáció kombinálódóképességében, de több a negatív variáns
mint a pozitív,az MvSC 620-nál erősebb szárú hibrid csak 3 adódott. A mutánsok szárszilárd-
sága nem javult.

4. A törzsek virágzásideje (him) és teszthibridjük termése között r = +0,5672+++ kapcsolat van.

5. Mutáns törzsek SC tesztkeresztezésben stabilnak mutatkoztak. Két év termése között r =
= +0,8659+++ van.

6. Laza kapcsolat a teszthibridek termése és a mutáns törzsek fehérjetartalma között (r = 0,2307),
valamint a törzsek virágzásideje és fehérjetartalma között (r = -0,3032).

7. A legkorábbi mutáns WS9 törzs, mely N6-tal keresztezve kevesebb termett (50 q/ha), más tör-
zsekkel nagy termőképességü hibridet ad. 8 kombináció átlagában 100,5 q/ha, a legnagyobb ter-
més pedig 116,8 q/ha. Ezek után nem mondható, hogy rossz az általános és speciális kombi-
nálódőképessége. Az eredeti WFS-től ez különbözik leginkább.

IRODALOM

1. Bálint A. — Kovács A. (1962): A röntgenbesugárzás felhasználása biokémiai mutánsok előállí-
tására kukoricában. Biol. Közi. 10:1:13—16.

2. Bálint A. — Sutka J. (1965): Gamma-sugárzás hatása a kukorica egyes kvantitativ jellegeinek
változékonyságára. Növénytermelés 14:1:67—72.

3. Bálint A. (1965): A mutánsok felhasználása a növénynemesitésben c. konferenciáról. MTA Biol.
Tud. Oszt. Közleményei 8:1:119-124.

4. Stoilov,M. — Daskaloff, S. (1976): Some result on the combined use of induced mutations and
heterosis breeding. Induced Mutations in cross-Breeding. Proc. Advisory Group. Vienna (1975),
IAEA, Vienna, pp 179-188.

5. Sutka J. — Bálint A. (1971): Mutagének hatása a kukorica mennyiségi jellegeinek változékony-
ságára. Növénytermelés, 20:2:59—107.
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RESULTS OF THE USE OF INDUCED MUTANTS IN MAIZE BREEDING

Dr. Bálint A. — Kovács G.-né dr — Hajós L.-né — Geczki I.

University of Agriculture, Gödöllő

SUMMARY

1. The investigated mutagens have the same effect on the increasing of protein content. In (he
case of WF9 mutants no essential improvement can be found compared with the untreated
control selected for protein.

2. Earlier mutants may be produced, its most effective agent is the fast neutron. 'Lines' flower-
ing 16—19 days earlier than controls were produced.

3. Mutation caused a significant change in their combining ability, but there were more negative
variants than positive ones. Three hybrids with stronger stalk than that of Mv Sc 620 were
only obtained. Stalk standing ability of mutants did not improve.

4. The flowering date of lines (male) is in r = +0,5672+ + f correlation to the yield of their test
hybrid.

5. Mutant lines in SC test cross seemed to be stable. The correlation of the yield of two years
is: r = +0,8659.

6. The correlation of both the yield of test hybrids to the protein content of mutant lines (r =
3 -0,2307) and the flowering date of lines to their protein content (r = -0,3032) is loose.

7. The earliest mutant line of WF9, which produced low crop (50 qAa) when crossed with N6,
gave a high-yielding hybrid when crossed with other lines. The average yield of eight combi-
nations was 100,5 q/ha and the highest yield was 116.8 q/ha. Thus it cannot be said to have
bad general and special combining ability. This earliest mutant line of WF9 differs the most
from the original WF9.

:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДУКЦШЮВАННЫХ МУТАНТОВ В СЕЛЕКЦИИ КУКУРУЗЫ
СЕЛЕКЦИИ КУКУРУЗЫ

А. Балинт, И. Гецки, г-жа Л. Хайош
Университет Аграрных Наук, Гэдэллэ

РЕЗЮМЕ

1. Действие изученных мутагенов по повышению содержания белка—одинаковое. Существенного улучше-
ния мутантов WF9 не наблюдается — по сравнению контроля.

2. Получение более раннеспелых мутантов возможно. Для получения мутантов наиболее эффективным
является быстрый нейтрон. Получены линии, цветущие на 16—18 дней раньше контроля.

3. Мутация вызвала значительное изменение комбинационной способности, вызвала больше отрицательных,
чем положительных мутаций. Только три мутанта превышали по стойкости стебля контрольный гибрид
MvSc 620. Стойкость стебля мутантов не улучшилась.

4. Между периодом цветения линий (мужских) и урожаем тестгибридов г = + 0JS672***
5. Мутантные линии при SC скрещивании являлись стабильными. Корелляция между урожаями 2-х лет т = \

= 0,8659+ + +.
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6. Между урожаем тестгибридов и содержанием белка корелляция низкая — г = —0, 2307, а между периодом
цветения и содержанием белка = г— 0,3032.

7. Наиболее ранная линия - мутант WF9, которая при скрещивании с линией N6 дал мало урожая (50 п/га)
а скрещивая с другими линиями можно получить линии с большой плодородностью. Средний урожай
8 комбинаций - 100,5 п/га, а наибольший из них - 116,8 п/га. Из этих следует, что общая и специфичес-
кая комбинационная способност не плохая.

От исходного WF9 больше всего этот мутант различается.
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A Nucleoiyza radiomutáns rízsfajtával szerzett
tapasztalatok a magyar köztermesztésben

Sajó Zoltán
nyugalmazott tudományos ügyintéző

Veresegyház

Dr. Simon József
tudományos főosztályvezető

Phylaxia, Budapest

R. D. Brock (3970) szerint: "A növénynemesités lényegében három fázisból áll; a genetikai
változatosság előállításából, a használható genotípusok kiválasztásából és kiválasztott genotípusok

. fölényének összehasonlító kísérletek utján történő igazolásából".
Fenti megállapításból is — amely egyaránt vonatkozik minden nemesitési eljárásra — önként

adódik, hogy a genetikai változatosság előidézését akár besugárzással, akár a vetőmagnak kémiai
mutagén anyaggal végzett kezelésével lehet elérni.

Dr. R. Maria (1964) szóbeli közlése hívta fel figyelmünket a mutációs nemesítés hatékony-
ságára és eredményességére. Ennek alapján dr. Simon József nemesítő társammal közösen mint-
egy 50—60 rizsfajtát Gyors Neutron (FN) és Gamma-sugárkezeléssel készítettünk elő mutációs ne-
mesítésre. Akkori tapasztalataink azt igazolták, hogy a vetőmagnak besugárzása eredményesebb
változatosságot idéz elő, mint a mutagén vegyi anyagokkal történő kezelése.

Besugárzás esetében ezen felül nagyobb rádiószenzivitást mutattak a rizs alfajok keresztezé-
séből (ssp. indica x ssp. japonica) létrehozott fiatalabb rizsfajták, mint a régebbi szelekciós neme-
sítéssel előállítottak. így pl. a Chinese originario ősi tájfajtából szelektált Balilla, vagy a Balilla
28 alig reagált a besugárzásra. Ezzel ellentétben a Sesia x Allorio (ssp. indica x ssp. japonica)
keresztezésből származó és még el nem öregedett Cesariot rizsfajta igen széleskörű variabilitást
árult el. Ennek a kisérletileg még nem igazotl tapasztalatnak a figyelembe vétele a mutációs nö-
vénynemesités eredményessége tekintetében döntő jelentőségű lehet.

A MUTÁCIÓS NÖVÉNYNEMESITÉS CÉLJA ÉS VÉGREHAJTÁSA

Céljainknak a hazai éghajlat következtében legjobban megfelelő — korai — mutáns genotípu-
sokat már az M-2 generációban megjelöltük és termésükből (egy-egy főbugáből) az M-3 generáció-
ban 3 m - e n vetett és elválasztott egyedi vonalakat beható vizsgálat alá vettük már 1968-ban.

Egyes,viszonylag korán beálló tulajdonság mutációk, mint a koraiság (korai virágzás), rész-
ben a növénymagasság (féltörpe típus), vagy az alig mutált morfológiai bélyegek, mint az anyanö-
vény félig felálló csucsi levele és a levélhüvelyből alig kiemelkedő buga-alapja a későbbi generációk
folyamán sem árultak el jelentősebb változásokat és jól öröklődtek. Angol kifejezés szerint ezt he-
lyes öröklődésnek — breeding true-nak nevezik, ellentétben a homozygota állapottal, ami a neme-
sítés során alig fordulhat elő.

A feltehetően számos gén által befolyásolt tulajdonságok vonatkozásában a nemesítő munká-
ját érintő pozitív és negatív irányú hasadásokat, ill. mikromutáciőkat, pl. a pergés és betegség
ellenállóképesség vonatkozásában, a szelekciókat még az M-ll és M-12 generációkig is folytatni
kellett. Ez ismét olyan tapasztalatnak bizonyult, ami a tradicionális keresztezési eljárás gyakorla-
tát meghosszabbítja.

Fentiek ellenére az uj mutáns rizsfajtát Nucleoryza elnevezéssel már az M-9 generációban
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(1973) az OMFI rizskisérleteibe jelentettük be és a mikromutációkon alapuló helyesbitó' szelekciók
elvégzését a fajtafenntartás idejére tettük át. A mutáns rizsfajta М-Э generációban levő populációr
ja ugyanis — nézetünk szerint — már olyan törzsanyagot eredményezett, amely alapul szolgálha-
tott kiegyensúlyozott és rugalmasan alkalmazkodó fajtapopuláció eléréséhez. Az OMFI vizsgálatok
harmadik évében elért 132,4%-os terméseredmény azonban olyan meglepő volt, ami kétségessé
tette a kiegyensúlyozottan alkalmazkodó fajtapopulációt, ezért a kérdéssel további értékelés és
magyarázat válik szükségessé.

Amikor a Nucleoryza fajtajelölt évenkénti terméseit vesszük alapul, akkor a fajta

1973-ban 54,0 qAa
1974-ben 52,5 qAa
1975-ben. 53,9 qAa

átlag: 53,46 q/ha
termést adott.

Átlagos termés ingadozás a maximálisan 2—3%, bármelyik évi termését Ls vesszük alapul,
ill. 100%-nak. A fajtajelölt termőképesség tekintetében tehát teljesen stabilnak bizonyult.

Ugyanez azonban nem mondható el a kontroll fajtáról, mert az

1973-ban 60, 0 qAa
1974-ben 43,2 qAa
1975-ben.. 40,7 qAa
termést adott. 77i ._ n Г

átlag: 47,9 qAa
termést adott.

A három évjárat bármelyik évi termését is vesszük alapul, a másik két év terméseltérése
több mint 20%-os termés ingadozást árul el.

Az 1974. évi tenyészidény kétségkívül sokkal hűvösebb volt, mint a közel átlagos 1973. évi,
ezért természetesnek vehető, hogy mindegyik korai fajta kevesebbet termett mint az előző évben.
Az 1975. évi időjárás azonban hőmennyiség tekintetében jóval meghaladta a sokévi átlagot (kb. 6%-
kal) és mindegyik fajtának vissza kellett volna térnie az 1973. évi termésértékhez, ahogyan ezt a
Nucleoriza 0,1 qAa, azaz -10 kg különbséggel meg is tette. Arra a kérdésre azonban, hogy a
Dubovszkij 129 kontrolifajta, ill. a vele kb. azonos termőképességü Szarvasi karcsú rizsfajta,
amely 1975-től mint kontrollfajta szerepelt a korai fajták között, miért maradt 1975-ben közel 32%-
kal az 1973. évi termése mögött, arra nemesitési és fajtafenntartási adatok, ill. ezek ismereté-
nek hiányában nem tudunk magyarázatot találni — különösen azért nem, mert fentebbi adatok nem
egy, hanem legalább öt OMFI к is parcellás kísérletének átlagából származnak, tehát azok minden
korai rizsfajta vonatkozásában teljesen pontosak és pontosaknak is tekintendők.

A KORAI MUTÁNS NUCLEORYZA RIZSFAJTA SZEREPE ÉS EREDMÉNYEI
A KÖZTERMESZTÉSBEN

A rizstermesztő gazdaságok felelős vezetői és agronómusai feltűnő gyorsan és reálisan ér-
tékelik bármely köztermesztésre engedélyezett uj rizsfajta előnyeit és hátrányait — még a fajta-
kísérlett megállapításoktól függetlenül is —, mert a termések mennyiségében közvetlenül érdekelt
a gazdaság és azok dolgozói is. Ennek a gyors — és véleményünk szerint indokolt — értékelésnek,
amely szerint a Nucleoryza előzetesen elismert korai rizsfajta az elismerését követő harmadik
idényben (1976—1978) az Időjárás okozta legkedvezőtlenebb körülmények között is közkedveltté vált
és az országos vetésterület egyharmadát (33,3%) foglalta el. Termésében pedig az országos terméc-
menny is égnek közel felét (48,5%-át) fedezte. (A vetésterület-és termésadatokat a Gabona Tröszt
termesztésikcsoport vezetője: Eiler Péter volt szíves rendelkezésünkre bocsátani.)

Több olvasónk előtt ugy tűnhet, hogy hazánkban elsőként megkezdett és befejezett rizsneme-
sités termékét a Nucleoryza mutáns fajtát használtuk fel példaként a mutációs nemesités előnyének,
sőt fölényének kidomboritására, ami által a tradicionális keresztezési eljárás háttérbe szorulhat.

Célunk egyáltalán nem ez volt, hiszen a Nucleoryza iránt a termesztők körében már meg-
nyilvánult értékeléshez semmi ujat nem tudtunk hozzáfűzni. Az utóbbi katasztrofálisan kedvezőtlen
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hőmérsékletű évek (1978-ban a sokéves hőösszegből több mint 30% hiányzott) azonban arra ösztö-
nöztek, hogy a mintegy 25 év óta szóban és publikációkban hangoztatott azon nézetünket ismét hang-
súlyozzuk: a magyar éghajlati viszonyok között bizonyos termésbiztonsággal csupán igen korai (vi-
rágzásukat már júliusban befejező) rizsfajták termeszthetők.

Korai és igen korai rizsfajtáinkat egyáltalán nem érinti a korai és későbbi rizsfajták termő-
képessége között fennálló negativ korreláció, amely a világ más rizsvidékein szükségszerűen meg-
nyilvánul. Nálunk a keléstől számított (a csirázási idő nem számitható a kikelt rizs tenyészidejé-
hez) 120—130 nap alatt beérő fajták átlagos termése alig különbözik a 130—140 napos középtenyész-
idejii rizsfajták termőképességétől, sőt előbbiek termés potenciáljukban'utóbbiakat felül is múlhatják.
— Akkor pedig rizsgazdaságaink miért ne termesszenek kizárólag biztonságosabb korai fajtákat és
mivel magyarázható az, hogy nemesitőink által elbírálásra bejelentett rizsfajták között a koraiak
még Magyarországon sem jutnak túlsúlyra?

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy példa ismertetésével utaltunk arra, hogy a mutációs növénynemesitéssel ugyanolyan,
sőt esetleg nagyobb eredmények is elérhetők, mint a tradicionális keresztezési eljárással.

A magyarországi éghajlati viszonyok között csupán igen korai rizsfajták terjeszthetők ered-
ményesen. Az igen korai és korai rizsfajták termőképessége között negativ korreláció alig for-
dul elő.

A mutációs nemesitési eljárás egyes genetikai tulajdonságokban: mint a koraiság, a növény-
magasság vonatkozásában, már a korai generációk bizonyítékot nyújtanak, mig a termőképesség
tekintetében csak a későbbi M-S, M-10 generációk eredménye a döntő.

A francia Cesariot (Sesia x Allorio) rizsfajta koraiságának, növénymagasságának mutációs
nemesítéssel történt megváltoztatására és ugyanakkor termőképességének teljes fenntartására is
b izony itékot nyuj tottunk.

IRODALOM

1. R. D. Brock (1970): "When to use mutations in plant breeding - Manual on Mutation Breeding"
IAEA, Vienna, J970, pp 183-390.

2. É. Kiss Imre (1973—75): "Rizs" az OMFI kiadványokból, Budapest, OMFI, évenként.

3. Eller Péter (1978): "Kimutatás az 1978. évi rizstermesztés eredményeiről" Gabona Tröszt,
Budapest, évenként folyamatos.
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EXPERIENCES GAINED WITH THE NUCLEORYZA RADIOMUTANT RICE VARIETY
IN HUNGARIAN COMMERCIAL FARMING

Sajó, Z. — Dr. Simon, J .

Research Institute for Fish Breeding, Szarvas Phylaxia, Budapest

SUMMARY

Some readers could believe that I referred to Nucleoryza the product of first initiated and
terminated work on mutational rice-breeding in our country as an example to stress the adventage
or even more superiority of mutation breeding which would overshadow the traditional crossing
procedures.

This was not my goal at all since I had nothing to add to manifested evaluation in the
world breeders. I was stimulated by the catastrophycally unfavourable temperature of the last few
years (there was more than 30% absent of the many years average quantity of heat in 1978) to
emphasize repeatedly my oppinion as I did so verbally and writing in the last 25 years: only the
rather early rice types can be cultivated with a certain yield-security under climatical conditions
of our country (types deflorescencing in July). The negative correlation between the productivity
of early and late types -inevitably seen throughout the world does not concern our early types.
In our country the average yield of types growing ripe in 120 to 130 days after shooting (the ger-
mination time could not be involved in growing time) hardly differs from average productivity of
types growing ripe in 130 to 140 days, even, the afore mentioned types could overshadow the se-
condly mentioned ones in the respect of their productivity potential. Then, the questions rise why
not to plant more secure types at our rice-fields, furthermore, why the early types are not pre-
valent among the types recommended to judge in Hungary.

ОПЫТ, ПРИБРЕТЕННЫЙ РАДИОМУТАНТНЫМ СОРТОМ РИСА НУКЛЕОРИЗА В ШИРОКОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ В ВЕНГРИИ

3. Майо, Й. Шимон
Научно-исследовательский институт рыбоводства, Сарваш

Филаксия, Будапешт

Р Е З Ю М Е

У многих читателей может создаться впечатление того, что я как пример выделения достоинства,
даже вышепоставления мутационного улучшения сорта, использовал сорт Nukleuryza как впервые у нас в
стране начатый и законченный мутационный рисовый продукт улучшенного качества, балгодаря чему тра-
диционный садоводческий способ отодвигается на второй план.

Моей цельЮ являлось совершенно не то, так как относительно оценки нуклуориза я ничего нового не
мог добавить к тому, что было известно в кругу возделывателей. Последние годы с катастрофически
неблагоприятной температурой (в 1978 году из многолетней суммы температур 30% отсутствовало) призы-
вали к тому, что бы я опять подчеркивал уже 25 лет тому назад выраженное в устной форме и опублико-
ванное мое мнение: при венгерских климатических условиях с надежностью урожая можно возделывать
только ранние сорта риса (уже в июле заканчивающих цветение). Ранние сорта риса совершенно не ка-
сается имеющая место негативная корреляция между урожайной способностью ранних и поздних сортов
риса, которая непременно определяется в других рижевозделываемых областях мира.

У нас считается средняя способность урожайности сортов, созреваемых за 120 — 130 дней от всхода
(время всхожести не считается во время возделывания вышедшего из земли риса), едва отличается от
уражайной способности сортов со 130 — 140 дневным средним временем возделывания, даже предыдущие
могут превзойти последние в потенциале урожайности. Тогда наши рисовые хозяйства почему бы не воз-
делывали совершенно надежные ранние сорта и чем можно объяснить то, что среди сортов риса, выделен-
ных на характеризована нашими возделывателями, ранние сорта еще не составляют перевес в Венгрии.
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Gamma besugárzás hatása
olajlen populáció variabilitására

Dr. Simon József
tudományos főosztályvezető

Phylaxia, Budapest

Dr. Lazányi János
Debreceni Agrártudományi Egyetem Kutatóintézete, Karcag

A nemesítésben alkalmazott szelekció hatékonyságát a kiindulási populáció variabilitása és
ezen belül az additív genetikai variancia nagysága határozza meg elsődlegesen. Az additív geneti-
kai variancia növelését tűzi ki célul a legtöbb kvantitatív nemesitési eljárás. Ezek között — az
irodalmi adatok alapján — hasznos lehetőséget nyújtanak a mutagénekkel végzett kezelések.

IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Indukált mutációval előállított populáció elemzéséről először Gregory (1955) számolt be,
aki megállapította, hogy a röntgen-sugarakkal kezelt populációban nő a genotipusos variancia quan-
titativ tulajdonságok esetén. A földi mogyoró besugárzásakor jelentős növekedést tapasztalt a hűvel
termés varianciájában (in Frey, 1966). A kísérletek e redményei ugyanakkor rámutattak, hogy a be-
sugárzás csökkenti a termésátlagot. Hasonló eredményeket kaptak Sakai, Suzuki (1964) rizsnél,
Raw ling et. al. (1958) szójánál és Griffiths, Johnston (1962) búzánál.

Borojevics (1965) a neutron és röntgen besugárzás hatását tanulmányozta őszi búzánál. A ki
lönböző időtartamú kezelésekből előállított 40—40 vonal elemzésekor négyszeres variáció növekedés
tapasztalt a besugárzott populációnál, ha a kalászonkénti szemszámot vizsgálta. Kísérleteiben az
1Й2 és M3 populációk átlaga egyenlő vagy nagyobb volt, mint a besugárzott állományé.

Gaul (1965), Krull, Frey (1961) apró magvak besugárzásakor nem tapasztaltak változást az
ezerszemsulyban. Gamma-besugárzás hatására azonban nőtt a populáció magassága.

Gamma-besugárzással előállított törpe olajlen mutánsról számol be George, Nayar (1973).
Az 50 Krad dózissal kezelt állományban egy 25 nappal korábban virágzó egyedet találtak. A mu-
tánsból előállított vonal az M„ nemzedékben 40,3 cm növénymagasságot, 9,39 g ezerszemsulyt és
2,59 g növényenkénti termést ért el. A kiindulási Neelum fajta növénymagassága 77,6 cm, ezer-
szemsulya 8,42 g, a növénytermése 3,61 g volt.

Keresztezéssel és besugárzással előállított olajlen fajtapopuláciők elemzésével foglalkozik
Badwai et. al. (1974) és Chowdhury et. al. (1972). Céljuk a szelekciós munkának jobban megfelelő
nagy genotipusos varianciával rendelkező populáció előállítása.

VIZSGÁLATOK ANYAGA, MÓDSZERE

Az olajlen vetőmagvak besugárzását a Phylaxia Sugárhas znositási Csoportja végezte el 1975-
ben 5, 10, 20, 30, 40 Krad dózis alkalmazásával. A dózisteljesitmény 10 Krad/óra volt és a
vetőmag a sugárforrástól 100 cm távolságra volt elhelyezve. A kezelt magvakat a negyedik napon
25 cm sortávolságra és 100 mag/fm tősiiriiséggel vetettük el. Az első évben csak a kelési száza-
lékot értékeltük, a kezeléseket külön-külön minden szelekció nélkül takarítottuk be. A következő
évben a fajtaösszehasonlitó kísérletekben alkalmazott módszer szerint 25 cm sortávolságra és 200
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mag/fm tősürüséggel vetettük el az előző évi termést. A tenyészidőszak folyamán felvételeztük a
legfontosabb fenológiai adatokat; virágzás kezdete, vége, növénymagasság, sárgaérés. Betakaritás-
kor a növényeket egyenként bíráltuk el és a fenotipusosan semmilyen elváltozást nem mutató növé-
nyek terméséből képeztük a következő évi vetőmagot. Az egyedszelekció, a növények egyedi elbí-
rálhatósága érdekében a magvakat párosával 25 cm sor és 4 cm tőtávolságrtv vetettük. Az állo-
mányt "kis fenyőcske" stádiumban 6—8 cm magasságnál ritkítottuk és csak egy növényt hagytunk
meg. Ezzel a módszerrel sikerült száz százalékosan beállt állományt biztosítani, és az azonos te-
nyészterület lehetővé tette a mennyiségi tulajdonságok összehasonlítását az anyatöveknél. A fel-
dolgozás során meghatároztuk a növénymagasságot és a terméskomponenseket, a növényenkénti gu-
bószámot, a megtermékenyütési százalékot és az ezerszemsulyt. A kontrollnövényeket a sugárke-
zelt növények utódaihoz hasonlóan neveltük fel. Betakarításkor minden kezelésből 600—600 növényt
gyűjtöttünk be, amelynek a szára egészséges és szilárd volt.

A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A tág térállásban elvetett különböző sugárdózissal kezelt M3 populációk közül a 30 Krad
dózissal kezelt állománynak az átlagos magassága, megtermékenyülési százaléka és ezerszemsulya
nem különbözött szignifikánsan a kontrolitól. Az ennél nagyobb dózisu kezeléseknél nő a makro
mutánsok gyakorisága és csökken a populáció átlaga a különböző mennyiségi tulajdonságok tekinte-

gyakoriság %

30 Krad

kontroll

12

32 40 44

1. ábra

A gamma besugárzás hatása a növényenkénti gubószámra

48 52

növényként! gubószám (db)
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tében. A kis dózisu kezelések hatását Mg nemzedékben nem tudtuk kimutatni, ha az ezerszemsuly,
megtermékenyülési százalék, növényenkénti gubószam szórását a kontrollhoz hasonlítottuk. Vizsgá-
latunk körülményei között a kontrollként szereplő Maros olajlen fajtapopuiáció szórása a termés-
komponenseknél igen eltérő volt. A kontroll populáció átlagos magassága 60,68 cm volt (1. táblá-

A gamma-besugárzás hatása az olajlen anyatövek variabilitására
1. táblázat

Szármagasság (cm)

Gubószam (db/növ.)

Megtermékenyülés (%)

Ezermagsuly (g)

Átlag

30 К rad

60,72

29,04

59,60

7,54

Kont.

60,68

35,09

60,32

7,64

Szórás

30 К rad

8,27

6,57

7,86

0,97

Kont.

5,13

6,32

5,91

0,55

Variációs coef-
ficiens

30 К rad

13,62

23,24

13,18

12,86

Kont.

8,45

18,01

9,79

7,19

Szórás a
kontroll
százalé-
kában

161,2

129,0

134,6

178,8

gyakoriság %

28

24-

го-

16-

12.

8-

4 -

30Krad

kontroll

36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76
rrugtermékenyülés

2. ábra

A gamma besugárzás hatása a populáció megtermékenyülési százalékának megoszlására
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zat). A növényenkénti átlagos gubószám 35,09, a megtermékenyülési százalék 60,32, az átlagos
ezermagsuly 7,64 g volt. A kontroll populációban legnagyobb szórása a növényenkénti gubószámnak
volt, a hozzátartozó variációs coefficiens értéke 18% (1. ábra). A legkisebb szórása az ezerszem-
sulynak volt, a hozzátartozó CV érték 7,19%. A másik két tulajdonság, a növénymagasság és meg-
termékenyülés i százalék variációs coefficiense szintén 10% alatt van (2. ábra). A legnagyobb vál-
tozást a populáció variabilitásában az ezerszernsulyban tapasztaltuk. A tulajdonság szórásának növe-
kedése 78,8%, ez az ezerszemsuly növelésének lehetőségére hivja fel a figyelmet. Hasonlóan nagy
variáció növekedést tapasztaltunk a növény magasságánál is. A növényenkénti gubószám és a meg-
termékenyülés i százalék variabilitásának növekedése lényegesen kisebb, de azért jelentős. Az ezer-
szemsulyhoz és növénymagassághoz viszonyított kisebb variabilitás változás e két utóbbi tulajdonság
nagyobb környezeti érzékenységével magyarázható. A növényenkénti gubószám csökkenése ugyanak-
kor rámutat, hogy a besugárzásnak a későbbi nemzedékre is lehet káros hatása, amit csak több-
éves szelekciós munkával ellensúlyozhatunk.
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EFFECT OF GAMMA IRRADIATION ON VARIABILITY IN OIL FLAX POPULATION

Dr. Simon, J . — Lazányi, J .

SUMMARY

Increased variability in the M3 generation of gamma ray treated oil flax population was
studies with respect to some properties serving as measures of economic value. From among the
preperties studied, it was capsule number per plant that exhibited the largest scatter (CV=18%).
Irradiation at a dose rate of 30 krad induced the largest increase in variation of weight per 1000
grains. The value of the variation coefficient rose from 7,19% to 12,86%. A similarly large in-
crease in variation was experienced in plant height. The increase in the scatter of capsule num-
ber per plant and percentile pollination was 29—34,6%, while the average capsule number per plant
was significantly reduced by an irradiation of 30 krad.

ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ГАММА-ЛУЧАМИ НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ ЛЬНА-КУДРЯША

Др. Й. Шимон, Я. Лазаньи

Р Е З Ю М Е

Мы испытали рост изменчивости поколения М^ льна-кудряша, облученного гамма-лучами, в отноше-
нии нескольких экономических свойств. Из испытанных свойств наибольшее стандартное отклонение ока-
зало количество коробочен по отдельным растениям (СУ • 18 % ) . Под влиянием облучения дозой 30 крад
нами установлен наибольший рост изменчивости у абсолютного веса семян. Величина коэффициента вариа-
ции повысился от 7,19 % до 12,86 %. Подобно большой рост изменчивости установлен нами и в отношении
высоты растений. В отношении стандартного отклонения количества коробочек и процента оплодотворения
по отдельным растениям рост составлял 29-34,6 %, и в то же время под влиянием облучения дозой 30 крад
среднее количество коробочек по отдельным растениям снизился сигнификантно.
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A gamma besugárzás növényekre gyakorolt
hatásának kutatásában elért eredmények

és további feladatok

Dr. Pál István
egyetemi tanár, a biológiai tudományok kandidátusa

Agrártudományi Egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszék, Gödöllő

Az ionizáló besugárzás növényekre gyakorolt hatásának tanulmányozása a Gödöllői Agrár-
tudományi Egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszékén ma már több mint másfél évtizedes
múltra tekint vissza. í962-ben dolgoztuk ki és kezdtük meg a kutatási programban megfogalmazott
feladatok végzését. Abból indultunk ki, hogy a nemzetközi irodalomban e témakörben található szá-
mos ellentmondás esetenként az eltérő kisérleti körülményekből adódik, másrészt a módszer gya-
korlati hasznosságának mindenáron való bizonyításakor figyelmen kívül maradtak az adatok, ered-
mények statisztikai értékelésének követelményei, a kisérleti módszerek és elméleti kérdések tisz-
tázása is háttérbe szorult.

A kisérleti munkánk lényege abban foglalható össze röviden, hosy reprodukálható eredmé; -ek
elérésére törekedtünk. Ennek érdekében kialakítottuk a vetőmag előkészítésének egységes módját,
a besugárzásra, majd a növények felnevelésének standard körülményeit biztositottuk. A kisérleti
cél elérésére több szempontból is alkalmas volt a klimaszobában végzett vizkultúrás növényneve-
lés (í. ábra). Előnye, hogy a felnevelés körülményei azonos szinten biztosíthatók, miközben egy

1. ábra

Vizkulturás növénynevelés
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tényező változtatható és a növények különböző szerveinek növekedése gyökér, szár, levél, termés),
aránya a tápanyagfelvétellel párhuzamosan nyomon kisérhető. Ez a módszer később izotóp techni-
kával, táplálóionarány felvétellel, homok- és talajkulturával, hőmérséklet változtatással kombi-
nálva alkalmasnak bizonyult.

A klimaszobában kapott eredmények a serkentő hatás kétségtelen tényét igazolták, a csi-
rázási erély, a csirázóképesség, a tartalékanyagok mobilizációja terén és a kezdeti növekedésben
egyaránt. A kísérleteinkkel párhuzamosam végzett szántóföldi eredmények azonban korántsem egy-
értelműek. Amig megállapítható volt, hogy a növények kezdeti növekedése idején az alacsony hő-
mérséklet ellenére sem módosul a serkentő hatás, addig az egyedfejlődés során érvényesülő kül-
ső tényezők egész sora módosíthatja a termés alakulásának végső kimenetelét. Célunk olyan fizio-
lógiai mutatók, összefüggések keresése, amelyek segítséget adhatnak közvetve vagy közvetlenül az
egyes növények sugárérzékenységére és a várható hatás korai felismerésére, előrejelzésére. Az
eltelt Időszak azt mutatta, hogy az egyes termesztett fajták gyors változása még alapkisérletek-
kel sem követhető, igy az egyes fajták sugárérzékenységére, a legkedvezőbb dőzisértékre vonat-
kozóan az alapkutatás csak megkésve tud javaslatot adni. Az egyes fajták, hibridek sugárérzékeny-
sége közötti jelentős eltérést kísérletileg Burton, G. W. et al. (1975) több kukorica hibriddel bi-
zonyította. Megállapítható ugyanakkor, hogy megközelítően optimális sugárdózis, megadott határ-
értéken belül (500—5000 rad) az általunk termesztett növényeknél nem járt depresszív hatással.
Kísérleteinket kukorica, paradicsom, bab, szójabab, retek, cukorrépa, búza, árpa növényekkel
folytattuk. Az ionizáló sugárzás felhasználásának lehetősége a mezőgazdaságban széles körű. Meg-
ítélésem szerint a létjogosultsága nem azonosítható csupán a többtermés elérésével, a stimuláció

egyszerű értelmezésével. Megjegyzem, hogy ugyanakkor a legújabb irodalomban is számos eset-
ben találhatók több termésről szóló közlések. Pl. a korábban elért és irodalomban közölt ter-
méseredményekhez ujabb adatok váltak ismertté. Aladjian, S. (1976) szerint elérhető terméstöbb-
let 7—8% körül adódik, kukorica, búza, rizs stb. növényekkel végzett kísérletekben. Olaszország-
ban 1976. évi adat szerint kb. 250 ezer ha-on vetnek gamma-sugárzással serkentett vetőmagot
(Aladjian (1976/A).

Petrikin, A. D. (1976) et al. tavaszi búza és árpa gamma besugárzásával ért el 11—17%
termésnövekedést, miközben a búza proteintartalma 2,1%-kal, sikértartalma 2,7—4,4%-kal növeke-
dett. Az árpa szemtermésének proteintartalma 1,08—1,58%-kal volt több, miközben keményitőtar-
talma nem változott. Kuzin, A. M. (1976) et al. egyaránt azt tapasztalta, hogy a gamma-besugár-
zás serkentette a kukorica, ricinus növények növekedését és fejlődését.

A növényekre gyakorolt kedvező vagy kedvezőtlen hatás számos esetben hasznosítható a
növénytermesztésben. Példaként említem, hogy a termésblztonság elérése a kezdeti növekedés ser-
kentésével megalapozott lehet abban az esetben, ha az egyértelmű, jobb kezeléssel a tartalékanya-
gok minőségi megváltozásán keresztül, jobb áttelelő képességgel párosul. Hasonlóképpen nagy lehe-
tőségeket jelenthet a továbbiakban az egyes szervek növekedési ütemének, a termesztési célnak
megfelelő megváltozása. A módszer más kezelési eljárásokkal való kombinációja, az additív hatás
elérésére irányuló kutatások szintén felerősödtek, elsősorban a tápanyagfelvétel és a hasznosítás
kedvező alakulásával. Pl. Bakr Ahmed, M. et al. (1976) a kukorica ammonium molibdenátos áz-
tatása és gamma-besugárzás együttes hatására kimutatta a klorofill tartalom kedvező megváltozását,
a dehidroaszkorbinsav és aszkorbin tartalom növekedését, továbbá a kloroplasztok fotokémiai akti-
vitását. Iljina, G. V. — Kuznyecova, N. N. (1975) vas, mangán mikroelemek módosító hatását
közli a besugárzott növények termésében.

Tanszékünk munkájában az utóbbi években bekövetkezett változások, mely szerint több
intézmény bekapcsolódásával, a munka koordinálásával a kísérletezés lehetőségei javultak, joggal
várhatjuk, hogy a gyakorlat rövidebb idő alatt jut felhasználható eredményekhez. Az ionizáló su-
gárzás hatása biológiai objektumokra c. tárcaszintű kutatás megindulásával javultak a kutatás le-
hetőségei.

A hazai és részben nemzetközi koordináció feleslegessé teszlka párhuzamos kutatást, és
egészséges munkamegosztás kialakítása is ezáltal biztosítható Témacsoportunk feladata a sugár-
zások élettani hatásának és gyakorlati hasznosításának tanulmányozása. Ennek keretében megkezd-
tük a kukorica és szója gamma-besugárzása, valamint különböző kémiai anyagok együttes hatásá-
nak vizsgálatát. Külön altémaként foglalkozunk a paradicsomnövények gamma-besugárzása, a polle-
nekre gyakorolt hatás és sugárérzékenység egyedfejlődés alatti változásával. A kukorica vetőmag
gamma-besugárzása és mikroelemes együttes kezelés elsősorban a fotoszintézis és vízhasznosítás
kérdésével összefüggésben jelentkező feladat. A termesztett növények egyes anyagcsere komponen-

234



seinek változása a besugárzással összefüggésben úgyszintén külön feladat. Az egyes témakörökben
eddig e l é r t eredmények publikálása részben megtörténi, részben a mai tanácskozáson korrefátu-
mok formájában kerül I s m e r t e t é s r e . Ez alkalommal röviden a m á r korábban e l é r t eredményeink
rövid összefoglalására, valamint néhány legújabb irodalmi hivatkozásra szor í tkozom.

A paradicsomnövények virágzását nyomon kisérve azt tapasztaltuk, hogy a virágok meg-
jelenésének ütemében, a virágok összmennyiségében a gamma-sugárzás hatására kedvező válto-
zások adódtak. A fejlődés serkentése 750, ]000, 5000 rad kezeléseknél szignifikánsan, több nap
e l t é r é s s e l megmutatkozott. Ugyanakkor igazolódott, hogy nemcsak a virágzás s e r k e n t é s e , de annak
késleltetése is tudatosan kiváltható. így 10 Krad hatására, mintegy 7 nappal későbbi virágzás kö-
vetkezik b e . A termésképzés szempontjából az ilyen jellegű Összefüggések i s m e r e t e és hasznosí-
tása a t e r m é s é r é s és betakarítás tervszerű megváltoztatását je lenthet i . Ez mind a szántóföldi,
mind a hajtatott növénytermesztésben a jövőben érvényesíthető. A paradicsomnövények o s s z - és
aktiv-gyökérfelületének alakulása, valamint a növények f r i s s- és szárazanyag súlya, a növények
levélfelülete, összklorofill t a r ta lma, az alacsony hőmérséklettel szembeni kedvezőbb tűrőképes-
sége, az összegződő hatás mintegy közvetett részbizonyitékaként emlí thető. A növények egyedfej-
lődése során a foszfor felvételét és beépülését ^ 2 p segítségével megvizsgáltuk. Az e l é r t e r e d m é -
nyek jól a látámasztották a növények egyes szerveinek növekedésében, egymás közötti arányának
változásában tapasztalt e l té réseket . Egyre nagyobb számú közlemény jelenik meg a besugárzás és
a növekedés szabályozó anyagok képződése és az enzimek működése közötti összefüggésekre.
Machaian, J . P . et a l . (1976) szer in t a gibberellin szintézis csökkenése a mevalonátkináz és az
adenazintrifoszfatáz enzimek gátlásával függ ö s s z e , miközben nő a biológiailag kevésbé aktiv gib-
berell inek mennyisége (GA4—GAy a legaktívabb GA3 r o v á s á r a ) .

Dubcov, G. G. et al.(1976) szer int a sugárkezelés növeli a gibberellin nevű vegyületek
sz intéz i sé t . Ez azonban csak a kezelést követő rövid időszakra je l lemző.

Krjukova, L. M. — Majevszkaja, Z . V . (1976) s z e r i n t a növekedés szabályozó anyagok
szintjének változását a polifenoloxidáz fokozatosan növekvő aktivitása elősegít i .

Mujeb, K. A. — Greig, J . K. (1976) A bab cs í rázása kezdeti növekedés gamma-sugárke-
zelés ha tására 0,5—3 K r dőzisértékek között szignifikáns se rkentés t eredményezet t .

Gaur, Б . K. — Joshi , V. G. (1975) A gamma-besugárzás serkentet te a bab szikalatt i
szárdarabja inak növekedését.

Annak m e g i s m e r é s é r e , hogy a növények C-vitamin tarta lmának, valamint dehidroaszkor- ij4

binsav, aszkorbinsav arányának, mennyiségének változása mutat-e összefüggést a termésképzés
során, szintén vizsgálatokat végeztünk. Norbajev, N. (1975) az aszkorbinsav t a r t a l o m dózistól
függő változását tapasztalta kukorica csiranövényekben. Kettő és négy Kr hatására növekedés és
tíz Kr nyomán csökkenés volt kimutatható.

A t e r m é s összetevők és a sugárhatás összefüggéseit néhány vonatkozásban vizsgáltuk. Ki-
e m e l e m , hogy attól függően, hogy a besugárzást mikor és milyen dóziserősséggel végeztük, válto-
zott a pollenek é letképessége. Egyértelművé vált, hogy a paradicsom, kukorica pollenek c s i r á z ó -
és életképességét szignifikánsan csak a vetőmag 10 krad!-os kezelése csökkentette. A különböző
korú növények besugárzása megközelítő eredményt hozott, ha a kezelést a vetőmag besugárzásakor
használt dózisérték egytizedével és néhány leveles korban végeztük. Ennek az összefüggésnek i s m e -
r e t e a növények sugárérzékenységére és közvetetten a növekedésszabályozó anyagok arányának
megváltoztatásával a gyökeresedés, esetleg sejt- és szövetkultúrák s e r k e n t é s é r e irányuló k i s é r l e -
tekben hasznosítható. Az eddigi tapasztalatokat több s z e r z ő eredménye m e g e r ő s í t i .

A kukorica vetéselőtti besugárzása hatással volt a szemek tartalékanyagainak, igy a szén-
hidrát- tar ta lmának vá l tozására . A kémiai e lemzések azt mutatták, hogy a besugárzás következte-
ben a tartalék szénhidrátok mobilizálódása meggyorsul . Ezzel szemben a nitrogén eljutása az endo-
spermiumból a scutel lumba, majd az egyes szervekbe, a kezelés ha tására csökken. Je lze t t fősz-
forral kimutatható volt,, hogy a foszfor á r a m l á s a a scutellumból a gyökérbe irányul, ami a r r a utal ,
hogy 2—3 leveles korban a gyökér növekedése erőtel jesebb volt. A csiranövények erőtel jesebb nö-
vekedése a nagyobb vizfelvételben is megmutatkozik. Érdekes következtetésre jutott Snauwaert, F . —
— Markakis, P . (1976). д bab c s í r á z á s a önmagában jelentősen csökkenti az oligoszaharid t a r t a l -
mat , de a besugárzás hatására a csökkenés kisebb mérvű volt, mivel a besugárzás a se j t szaporo-
dást , a c s i r á z á s t sokkal érzékenyebben befolyásolta, mint az enzimaktivitást .

A többször megismétel t m é r é s e k adataiból kitűnik, hogy a tenyészidő folyamán megmutat-
kozó kezdeti pozitív hatás nem folyamatos, nem azonos tendenciával érvényesül . Ez a megállapítás
vonatkozik a klorofil l-tartalom alakulására is az egyedfejlődés s o r á n .
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A radioaktiv foszfát felvételét vizsgálva szervenként és az egyes foszfátfrakciókban (szer-
vetlen foszfor, savban oldódó cukorfoszfátok egyrésze, nukleotidok, adenin, citozin, uracil fosz-
fátok, foszfolipidek, különböző foszfoproteidek, RNS, DNS) megállapítható, hogy a besugárzás kö-
vetkeztében a dózisértékektől és a növények korától függően azok aránya is megváltozik. Az 1000
rad-dal kezelt növények gyökerében 2—3, illetve 3—4 leveles korban, a foszfoproteidek kivételével,
jóval kevesebb foszfort mértünk. Később 5—6 leveles állapotban a nukleotidok, adenin, uracil, ci-
tozin foszfátok mennyisége már jelentősen több. A foszfolipidekbe és foszfoproteidekbe történő be-
épülés viszont már csökkent. Egyértelmű az 5 krad és 10 krad, kezelések gátló hatása a foszfor
beépülésére. Az RNS-DNS frakciókban mért aránynövekedés arra utal, hogy a besugárzás nyomán
az RNS-ben intenzivebb beépülés volt, mint a kontroll növényekben.

A bab csiranövények szénhidrát tartalmának alakulását vizsgálva megállapítható — ellen-
tétben a korábban emiitett kukoricanövényekkel —, hogy az oldható szénhidrátok mobilizációja
] krad kezelés nyomán meggyorsult, míg 10 krad hatására lényegesen nem változott. A szikleve-
lekben ugyanakkor nagymértékben megnőtt a nitrogén- és foszfortartalom 10 Krad hatására. Kez-
detben a besugárzással kezelt magvakból kelt növények leveleiben nagymértékben gyarapodott az
össz-szénhidrát mennyisége. Később a kezelések hatására már az össz-szénhidrát tartalom jelen-
ífísen csökkent. Ez a tendencia az oldható cukrok változásában is megmutakozott. A klorofill-tar-
talom kedvező alakulása az 1000 rad kezelésre a későbbi vizsgálatok során is kimutatható volt.
A csírázás, majd azt követően a csiranövények leveleiben meghatározott eltérések tehát nem ad-
nak egyértelműen választ a várható kedvező vagy kedvezőtlen hatást illetően. Szükséges, hogy a
vizsgálatokat elsősorban biokémiai vonatkozásban, enzimvizsgálatokkal egészítsük ki. A vetőmag
biológiai értékének javítása az eddigi tapasztalatok szerint optimális dózissal fokozható. Ennek
részletes tanulmányozása, majd a módszernek a vetőmagelőkészités folyamatába történő beillesz-
tése, a gyakorlat számára hasznosítható eredményekkel biztat. Különösen nagy szerepe lehet olyan
növényi kultúráknál, ahol aránylag kis vetőznagmennyiség elegendő.

Az eddig végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy a kedvező serkentő hatás realizálódása a
termés végső alakulásában szoros összefüggést tételez fel a harmonikus tápanyagaránnyal.

Az elhangzott néhány példával kívántam érzékeltetni, hogy az ionizáló sugárzások sokrétű
hatásának megértésével — ami egyaránt lehet stimuláló és gátló —, a gazdaságosság elvét szem
előtt tartva, már az alapkutatások eddigi eredményeire alapozva is a gyakorlat számára olyan el-
járásokat ajánlhatunk, amely elősegítheti a termés alakulásának tudatos befolyásolását. Meggyőző-
désem, hogy e sokrétű feladat megoldása a jövőben egyre jobban igényli a határtudományok mű-
velőinek (növénytermesztők, kertészek, növénynemesitők, élettanosok, biokémikusok, biofizikusok)
mind az országon belül, mind nemzetközi mértékben megvalósuló együttműködését. A Phylaxia
Vállalat keretében létrehozott sugárhasznositási csoport félüzemi, üzemi jellegű kísérleteinek le-
folytatásával meggyorsulhat a gyakorlati hasznosítás, ugyanakkor az egyetemi alapkutatások hazai
és nemzetközi koordinálásával nagyobb teret kap az egészséges munkamegosztás.

Az anyagi és szellemi erők koncentrálása,a feladatok koordinálása és a meglévő eredmé-
nyek szintetizálása minden lépcsőben elengedhetetlen sürgető feladat.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Gödöllői ATE Növénytani és Növényélettani Tanszékén 1962 óta folytatott kísérletek főbb
eredményeiből az alábbi megállapítások, következtetések vonhatók le.

A klimaszobában végzett vizkulturás növénynevelés több szempontból is alkalmas a gam-
ma-besugárzás növényekre gyakorolt hatásának vizsgálatára. A felnevelés körülményei azonos szin-
ten biztosithatók, miközben egy tényező változtatható és a növények különböző szerveinek növeke-
dése a tápanyagfelvétellel párhuzamosan nyomon követhető, továbbá több módszer kombinálva alkal-
mazható.

A klimaszobában kapott eredmények alapján a .serkentő hatás, mind a csirázási erélyt, a
csirázóképességet, a tartalékanyagok mobilizációját és a kezdeti növekedést tekintve bizonyított,
reprodukálható volt.

A kísérletekben szerepelt kukorica, paradicsom, bab, szójabab, retek, cukorrépa, búza,
árpa növények termésében 500—5000 rad érték között szignifikáns terméscsökkenés nem jelentke-
zett. A virágzás serkentése és késleltetése a dózis függvényében több napos eltéréssel kimutat-
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ható. A stimulációt a sokoldalú mennyiségi-minőségi változásokkal összhangban — beleértve a köz-
vetlen és közvetett hatást is — kell értelmezni.

A következő időszakban előtérbe kell kerüljön a besugárzás kombinált módszerekkel való
együttes vizsgálata additív hatás elérésére. A besugárzás és növekedésszabályozó anyagok, vala-
mint biokémiai jellegű vizsgálatok elvégzése szükséges a korábbi eredményekre alapozva.

A vetőmagok gamma-besugárzását, mint a vetőmag előkészítési folyamatának szerves ré-
szét, a gyakorlat számára már figyelembe kell venni.
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RESULTS OBTAINED AT SEARCHING OF THE GAMMA IRRADIATION
EFFECTS ON PLANTS AND FURTHER TASKS

Dr. István Pál
Department of Botany and PUHÍt Physiology of the University

of Agricultural Sciences, Gödöllő

SUMMARY

According to main results of the experiments have been conducted at the Department of
Botany and Plant Physiology of the University of Agricultural Sciences at Gödöllő since 1962 the
following foundings and deductions could be stated.

Plant-growing in water culture at a climate room is, from many points of view, a sui-
table method to investigate influence of the gamma irradiation upon plant processes. Conditions of
the growing may be kept in the same level, while a factor can be changed. Growth of different
organs of the plants parallel with the nutrient uptake might be traced, furthermore more methods
as well as their combinations could be applied.

The stimulating effect, taking into considerations both the germinating power, germinating
ability, mobilization of the reserve nutritive material and the early growth, was proved by the
results obtained in the climate room and was' reproducable.

Significant decrease in the yield of maize, tomato, bean, soybean, radish, sugar beet,
wheat and barley plants involved in the experiments did not appeared on the influence of treatments
of 500—5000 rad. Stimulation and delaying of flowering with about of several days-alteration as a
function of dose, could be pointed out. The stimulating effect must be interpreted as many-sided
quantitative and qualitative changes including direct and also indirect influences.

In the next period joint inspection of a combined application of the irradiation with other
methods for establishing an additive effect should be come into the limelight. On the basis of the
earlier obtained results, investigation of the irradiation and growth regulators as well as of bio-
chemical nature experiments ougth to be performed.

The gamma irradiation of seeds as an organic part of the seed treatment prior to sowing
for practical plant cultivation should already be taken into acount.

РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ ДЕЙСТВИЯ ОБЛУЧЕНИЯ ГАММА-ЛУЧАМИ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ

Др. Ир Пал,
Университет Аграрных Наук, Гёдёллё

Р Е З Ю М Е

На основании главных результатов испытаний, проведенных Кафедрой растениеводства и физиологии
растений Университета Аграрных Наук, Гэдэллэ, с 1962 года, можно констатировать следующие факты и
заключения:

Проводимое в климатической камере выращивание растений в водной культуре с несколько точек
зрения пригодное к исследованию действия облучения гамма-лучами на растения. Условия выращивания
могут быть обееспечены на одном и том же уровне, причем один из факторов может быть изменен и рост
различных органов растений может быть проследено, и несколько методов можно применять комбиниро-
ванно.

Результаты, полученные в климатической камере, были доказаны и репродуцированы, что касается
стимулирующего действия, энергии прорастания всхожести, мобилизации резервных веществ и начального
роста растений.

В испытаниях не обнаружено сигнификантное снижение урожая кукурузы, томатов, фасоли, сои,
редьки, сахарной свеклы, пшеницы и ячменя в пределах доз 500-5000 рад. Стимулирование и затягивание
цветения может быть показано в зависимости от дозы, с отклонением несколько дней. Стимуляцию следует
толковать в согласии с многосторонными количественными и качественными изменениями, считая сюда и
непосредственное и посредственное действие.

В следующий период должно выступить на передний план совместное испытание облучения комбини-
рованными методами в целях достижения аддитивного действия.

На основании ранее достигнутых результатов необходимо провести испытания биохимического
характера в связи с облучением и с веществами, регулирующими рост растений.

Облучение посевного материала гамма-лучами следует учитывать уже и для практики, как органи-
ческую часть подготовки посевного материала.



Kis sugárdózisok okozta permanens
anyagcsereélettani serkentések levelekben

és annak bioenergetikai alapjai

Dr. Pozsár Béla
a biológiai tudományok kandidátusa, tudományos főmunkatárs

MTA Izotóp Intézete, Budapest

Schober (1896) mutatta ki elsőként, hogy a kis dózisu gamma-besugárzás serkenti a nö-
vények növekedését és anyagcseréjét. Ezt követően részletesen foglalkoztak a viz radiolizisével,
ami elsődlegesnek tekinthető a radiostimulálásban. A legutóbbi évtizedek részletes tanulmányozása
alapján módszereket dolgoztak ki az ionizáló besugárzások felhasználására a gyakorlati növény-
termesztésben, továbbá az élelmiszerek tárolásában és tartósításában.

A témában megjelent nagyszámú publikáció ellenére a radiostimulálás hatásmechanizmusá-
nak és az akut besugárzások permanens anyagcsereélettani effektivitásának kísérletes bizonyitásn
nagyon hiányos maradt, ennek következtében az értelmezések nagyrészt csupán spekulatív jellegűek.

Korábbi tanulmányainkban közvetlenül demonstráltuk, hogy akut gamma-besugárzás (^Co)
stimulativ dózisának befolyására fokozódik az ionfelvétel (Pozsár 196], 1963, 1978), növekszik a
fehérje szintézis (Pozsár, 1961), emelkedik a nukleinsav szintézis, valamint növekszik a kromo-
szómák mérete és festhetősége (Kurnik, Parragh és Pozsár 3 971) és jelentősen fokozódik a foto-
szintetikus 1 4 C o 2 fixálás intenzitása (Pozsár, 1978).

Jelen tanulmány célja az akut gamma-besugárzások hatására fellépő anyagcsereélettani ser-
kentések permanens jellegében a felfokozódó dehidrogenáz rendszer jelentőségének értelmezése, va-
lamint a víz ionizálódására gyakorolt biofizikai hatás szerepének bizonyítása az alapvető bioener-
getikai folyamatokban.

Az alkohol-dehidrogenáz aktivitását mg acttaldehid/200 mg friss sulyu bab és borsó leve-
lekben határoztuk meg az akut gamma dózisok permanens hatásának igazolására. Az ionizáló be-
sugárzások mellett, a stimulációs dózisok összefüggésében redukáló szereket (glutation, ászkor-
binsav, cisztein) is adagolhatunk 100 ppm koncentrációban.

Az 1. táblázat adatai igazolják, hogy a redukáló szer nélküli stimulációs dózisok (0,5, 1,0
és 1,5 kr) hatására a levelekben mintegy 15—30%-kal növekszik a dehidrogenáz aktivitása. A lég-
száraz vetőmag kezelések befolyására hat hetes növények tevelében jelentkező nagy fokú dehidro-
genáz aktivitás növekedés permanens effektivitást igazol, és közvetlen kapcsolatban korrelativ ösz-
szefUggést mutat a víz ionizálódásával. Ilyen értelemben a viz radiolizise proton transzportot lé-
tesít a dehidrogenáz rendszerek felé.

A borsó levelekben az azonos módon mért alkohol-dehidrogenáz aktivitása 30—45í?-kal emel-
kedik ugyancsak stimulációs dózis alkalmazások (0,8 és 1,6 kr) hatására, de permanens módon
(2. táblázat).

A kontroll levelekben redukáló szerek hatására emelkedik az alkohol-dehidrogenáz aktivi-
tása (1. és 2. táblázat), de ez nagyon minimális, mintegy 15—20%-os csupán. Annak ellenére,
hogy a redukáló szerek (glutation, aszkorbinsav, cisztein) kis mértékű dehidrogenáz aktivitást fo-
kozódást váltanak ki, ez az effektus nem lényegtelen, mert közvetlenül bizonyítja, hogy a dehid-
rogenáz rendszer által katalizált proton transzportban a redox átalakulásra képes endogén anyagok
szerepet visznek. Más szóval a redukáló anyagok szerepet visznek a proton transzportban és szint-
jük pozitiv korrelációba hozható a dehidrogenáz rendszer aktivitásának növelésében.
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1. táblázat

Redukáló szer nélküli stimulációs dózisok hatása a levelekben

Gamma-besu-
gárzás
R-ben

Kontroll

500

1000

1500

Redukáló
szer
nélkül

3,16

3,64

4,73

4,10

Glu tation

3,54

4,09

5,36

4,68

Aszkorbinsav

3,76

4,28

5,37

4,81

Cisztein

3,61

4,58

6,06

5,12

Alkohol-dehidrogenáz aktivitás alakulása
2. táblázat

Borsó-
fajták

BR-13
800

DSP-94

Alkohol
besugárzás

R-ben

Kontroll
800

1600

Kontroll
800

1600

Alkohol-dehidrogenáz aktivitása

Redukáló szer
nélkül

2,84
4,23
3,87

3,21
5,08
4,34

Aszkorbinsav
adagolás

3,20
4,79
4,16

3,67
5,81
4,70

A stimulációs dózisokkal kezelt bab és borsó vetőmagvakból fejlődött növények levelében hat
hetes korban 30—50%-os dehidrogenáz aktivitás fokozódás jelentkezik az 1. és 2. táblázat adatai
szerint. Ez az effektus produkciós biológiai nézőpontból még akkor is nagyon jelentősnek tekinthető
hogyha ez a proton transzportból adódó bioenergetikai serkentés csupán promt jelleggel érvénye-
sülne az akut besugárzások nyomán és nem mint annak igazolása történt a permanens anyagcsere-
élettani serkentésben. A viz radiolitikus bomlásából eredő felfokozódó dehidrogenálódás redukálja
az alkalmazott endogén vegyületeket, és azok redox átalakulása következtében a dehidrogenázok
felé irányuló proton transzport aktiválódik. Ez utóbbi kísérleti adatok megerősítik azt a korábbi
feltételezést (Pozsár 1978, Pannonhalmi 1978), hogy a permanens anyagcsereélettani serkentés
bioenergetikai alapjául a redox komponensek által katalizált proton transzport szolgál.

A permanens anyagcsereélettani serkentés egy másik bienergetikai folyamatra is visszave-
zethető: mégpedig az oxidativ foszforilálás, illetőleg a fotofoszforilálás viszonylagos védelmére az
endogén szinten jelenlevő, illetőleg az ionizáló besugárzás hatására képződő lekapcsoló szemben.

Az állati szövetekben 700 R egész testbesuerárzás hatására mitokontriális szinten lekapcso-
lódik az oxidativ foszforilálás az oxidativ sejtlégzésről (van Bekkum 1957), ami le tál is dózisok al-
kalmazásakor érvényesülő sugarártalmi károsodások bioenergetikai oka.

Mindenképpen a viz radiolitikus bomlása az alapja a radiostimulálásnak és a sugarártalmi
károsodásnak is, elsősorban a hidroperoxil ionok (HOO~) képződésén keresztül (Kuzin 1958,
Hochanadel 1962). Ilyen értelemben a sugárérzékenység bioenergetikai alapja a foszforilálási rend-
szerek viszonylagos stabilitásának fennmaradása a sejtlégzés kapcsolatában, amint azt O'Brien
(1961) és Glubrecht (1968) kísérletileg bizonyította és értelemezte sejtszinten. Korábbi tanulmá-

•
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nyomban bizonyítottam, hogy a zsirsavak peroxid származékainak szintje szoros és pozitív kap-
csolatban áll az alkalmazott gamma dózissal (Pozsár, 1963). így a szabad és a kötött zsirsavak
bomlása vezeti be a sugárártalmi károsodásokat sejtszinten. A zsirsavak nem metabolikus bom-
lástermékei lekapcsoló hatásúak a foszforilálásokra, igy a lizolecitin (Witter, Harrison és
Shepardson, 1957) a dekanoát (Pozsár, 1959), a nem endogén hosszú zsirsavak (Borst Loos, Christ
és Slater 1962) lekapcsolják az oxidativ foszforilálást az oxidativ sejtlégzésről. Ily módon az ön-
magában (Metlitskij és Salkova, 1961) és a kombináltan (Yost és Robson, 1959) alkalmazott ioni-
záló besugárzások egyaránt lekapcsoló hatékonyságuak lehetnek a foszforilálásra és ezen keresztül
bioenergetikai károsodást váltanak ki, természetesen dózis összefüggésben.

Stimulációs dózisok hatására nemcsak a dehidrogenázok aktivitása fokozódik, hanem más
enzimek szintje és aktivitása is emelkedik (Comorosan, Vieru és Sandru 1970), ami specifikus
anyagcsere változásokat idézhet elő, mely utóbbi a nukleinsavak szintjén is regresszió, illetőleg
supresszió változásokat okoz vagy okozhat (Glubrecht, 1968).

Előkisérleteink közölt (Pannonhalmi és Pozsár, 1979) eredménye szerint u permanens
anyagcsereélettani serkentés alatt, akut gamma-besugárzások befolyására visszaszorul a zsirsavak
peroxid származékainak szintje redukáló anyagok exogén adagolására (aszkorbinsav, glutation).
llven értelemben "alószinüsithető az afiziológiás zsirsav bomlások visszaszorulásán keresztül a ki-
sebb mérvű lekapcsoló-ágens képződés, ezen keresztül védelmet nyer a foszforilálás lekapcsoló-
dása az oxidativ sejtlégzésről.

A Famma-besueárzás permanens anyaErcsereélettani hatása a Pinto babfajta levelének alko-
hol-dehidrocenáz aktivitására a légszáraz állapotban besugárzott mao-vakból fejlődött növényeknél,
hat hetes fejlettségi állapotban 200 ma friss súlyra vonatkoztatva, 100-100 ppm koncentrációban
adagolt glutation, aszkorbinsav és cisztein befolyására. A dehidrogenáz aktivitása acetaldehid me-
re vonatkozik. A középérték középhibája nem haladja me? a +8%-ot. (1. táblázat)

A gamma-besugárzás permanens anyagcsereélettani hatása borsófajták (BR-Í3, DSP-94)
alkohol-dehidrogenáz aktivitására lég-száraz (8,3$ víztartalmú) állapotban besugárzott magvakból
fejlődött növények levelében, hat hetes korban 200 mr friss súlyra vonatkoztatva. A dehidrogenáz
aktivitás acetaldehid mg-ra vonatkozik. Az aszkorbinsav 100 ppm koncentrációban került adago-
lásra 24 órával az aktivitás mep-határozás előtt. A középérték középhibája nem haladja meg a
7,4%-ot.(2. táblázat)

ÖSSZEFOGLALÁS

Schober (1896) mutatta ki elsőként, hogy a kis dózisu gamma-besugárzások serkentik a nö-
vények növekedését és anyagcseréjét. A témában megjelent rendkívül nagyszámú publikáció elle-
nére a radiostimulálás hatásmechanizmusának és az akut gamma-besugárzások permanens anyag-
csereélettani effektivitásának kisérletes bizonyítása nagyon hiányos maradt. Az alkohol dehidroge-
náz aktivitást az acetaldehid mg-os mennyiségének képződésével tesztelték és 200 mg friss levél-
sulyra vonatkoztatták Pinto babfajtánál és borsófajtáknál (BR-13, DCP-94). A dehidrogenáz akti-
vitást a gamma-besugárzás serkentő hatásának tanulmányozása mellett redukáló anyagok (glutation,
aszkorbinsav, cisztein) additív kezelésében is vizsgálták. Redukáló anyagok hatására jelentősen fo-
kozódott az alkohol dehidrogenáz aktivitása, kapcsolatban a kis sugárdózisok alkalmazásával. Redu-
káló vegyületek addiciőjában 30—50%-os serkentés is mutatkozott a stimuláló dózisok okozta per-
manens anyagcserében. A szerző ugy értelmezi a kísérleti eredményeket az akut besugárzások ha-
tására fellépő permanens anyagcsereélettani serkentésben, hogy az elsődleges vizionizálódást a
másodlagos hosszutartamu proton transzport követi a redukáló anyagokon keresztül a speciális de-
hidrogenáz rendszer felé.
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PERMANENT METABOLIC STIMULATION INDUCED BY SMALL DOSAGE,
ACUTE GAMMA IRRADIATION (60Co) IN THE LEAVES, AND

ITS BIOENERGETICAL BASE

Dr. Pozsár, В. I.

Institute of Isotopes of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary

SUMMARY

According to Schober (1896) the plant physiological stimulation of the acute gamma irradia-
tion, could be demonstrated small Roentgen—doses. Many publications have appeared on this
topic, but the mechanism and the bioenergetical base of the permanent metabolic stimula-
roeenase system was tested with the production of the acetaldehyde mg, related to the 200 me fresh
rogenase was tested with the production of the acetaldehyde mg, related to the 200 mg fresh
weight the leaf tissues of bean (Pinto variety) and peas(BR-13 and DCP-94 varieties) plants.
The simulating effectivity of the different reducing compounds (glutathione, ascorbic acid, cysteine)
in additive treatment were investigated with the respect to the alcohol deliydrogenase activity. The
reducing compounds increase the activity of the alcohol dehydrogenase vory remarkable rate, to-
gether with the small dosages of the gamma irradiation. The stimulation showed 30—50 per cent
at the case of the reducing compounds only. The author interpreted the experimental results the
permanent metabolic stimulation of the acute ionizing irradiation with primary water ionization,
and the secondary action of long lasting increased proton transport through the reducing compounds
to the dehydrogenase system.

ПЕРМАНЕНТНЫЕ СТИМУЛЫ ФИЗИОЛОГИИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У ЛИСТЬЕВ, ПРИЧИНЕННЫЕ
НЕБОЛЬШИМИ ДОЗАМИ ЛУЧЕЙ, И ИХ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Б. Пожар,
Институт изотопов Венгерской Академии Наук, Будапешт

Р Е З Ю М Е

Шобер (1896) доказал первым, что облучение небольшими дозами гамма-лучей стимулируют рост и
обмен веществ растений. Напротив большого числа публикаций по этой теме экспериментальное доказа-
тельство механизма действия радиостимулирования и перанентной эффективности физиолокии обмена
веществ акутного облучения гамма-лучами осталось еще очень недостаточным. Активность алькогол-де-
гидрогеназа испытано образованием количества ацетальдегидв в мг-ах и отнесено к 200 мг веса всехих
листьев у сорта фасоли Пинто и у сортов гороха (БР—13, ДДП—94). Активность дегидрогеназа испытана —
наряду с изучением стимулирующего действия облучения гамма-лучами — и в аддитивной обработке восста-
новительных веществ (глютатион, аскорбиновая кислота, цистеин). Под действием восстановительных
веществ в значительной мере повысилась активность алькогол-дегидрогеназа, в связи с применением не-
больших доз лучей. В аддиции восстановительных соединений обнаружен 30—50 %-ный стимул в перма-
нентном обмене веществ, причененного отимулирующими дозами. Автор так объясняет эксперименталь-
ные результаты в перманентном стимулировании физиологии обмена веществ, наступающие вследствие
акутного облучения, что после первичной ионизации воды следует вторичый долгосрочный транспорт про-
тонов через восстановительные вещества, в направлении специальной системы дегидрогеназа.
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Vetés előtti gamma-besugárzás hatása
a babnövény ionfelvételére

Körösi Ferenc
tudományos gyakornok

Agrártudományi Egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszék, Gödöllő

A vetés előtti alacsony dózisu gamma-sugárzás serkentő hatása elméleti alapjainak inter-
pretálásában szerepe lehet a besugárzási szintektől, ionarányoktól függő, az ontogenezis folyamán
— az egyes ionokra nézve kitüntetett jelentőségű — dinamikusan változó ionabszorbciónak.

A GATE Növénytani és Növényélettani Tanszékén 1962 óta végzett, a vetés előtti magbesu-
gárzás kedvező, illetőleg kedvezőtlen növényfiziológiai megváltozásait kutató kísérletek folyamán
bizonyítást nyert, hogy babnál leggyakrabban a 750, 1000, 1500 rad: sugárdózisok (1000 rad/h int.)
váltanak ki stimulációt. Úgyszintén kimutatták, hogy az egyes sugárszintek és ionarányok között a
növekedési és fejlődési mutatók, valamint a terméselemek: tekintetében additív hatás mutatkozik.

Mindezen kutatási eredmények ismeretében többlépcsős kisérletsorozatot állítottam be, amely-
ben azt vizsgálom, hogy a kiváltható stimulációs hatás mennyiben köszönhető a gyökérsajátosssá-
gok (össz-aktiv gyökérfelület, kation-anion kicserélő kapacitás) növényi metabolizmussal összefüggő
olyan kedvező irányú megváltozásának, amelynek következtében a tápelemek felvétele gyorsul. To-
vábbá kutatás tárgyát képezi az, hogy a tápközeg ionerősségének, az egyes ionok aktivitásának mó-
dosítása a növény egyedfejlődése során a sugárzás hatását miképpen befolyásolja.

Jelen előadásban a módosított Knopp-oldat elektrolit szintjének, pH-jának a K+ aktivitásának
változását mutatom be a babnövény (Seaway) 2-3; 3-4; valamint bimbózás-virágzás kezdete fejlő-
dési szakaszaiban, az alkalmazott sugárszintek és ionarányok interakciójának tükrében.

A kísérletet klimaszobában, szabályozott környezeti feltételek mellett folytattam. A kezelések
a következők voltak:

sugárdózisok: b]/750 rad
b2/1000 "
b3/1500 "

ionarányok: N:P:K:Ca:Mg:

aj/l:0,34:1,41:1,13:0,62
a2/í:0,í9:0,79:1,26:0,35
a3/1:0,68:1,83:1,13:0,62
a4/l:0,28:1, 64:0,94:0,52

A kísérlet folyamán a Radelkisz által gyártott OK-102/1 tipusu konduktométer, OP-265;
OP-264 tipusu K+ - N K | - pH mérők felhasználása nagy precizitásu mérést és reprodukálhatóságot
biztosítottak; egyúttal módszertani előrelépést is jelentettek.

A módosított Knopp-oldat vezetőképességét — két tápoldatcsere időtartama alatt — a babnö-
vény 2—3 leveles fejlettségi állapotában az 1000 rad összes alkalmazott tápelemaránnyal alkotott
kombinációiban mind a 750, mind az 1500 rad-hoz viszonyítva a legnagyobb mértékben csökkentette
(1. táblázat). Ugyanakkor a pH értéket az A ionarány kivételével a Legkifejezettebben emelte, ami
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1. táblázat
A módosított Knopp-oldat vezetőképességének és pH értékének alakulása a kezelt növénvek ionfelvételével összefüggésben (2-3 lomble-

veles állapotban)

Kezelés

a l
a, bj

a l b2

a l b 3

a 2

3 2 b 2

a 2 b 2

a 2 b 3

а з b i
аз
a 3 b 2

а з ь з
3 4

Э 4 Ь 3
а 4 Ь 2

a 4 b 3

Induló

pH

5,68

5,68

5,68

5,68

5,84

5,84

5,84

5,84

5,81

5,81

5,81

5,81

5,59

5,59

5,59

5,59

érték

vezető-
képesség

(US)

3 ] 0

310

310

310

540

540

540

540

480

480

480

480

440

440

440

440

Tápanyagcserét követő napokon mért értékek

2. napon

pH

5,22

5,33

5,32

5,72

5,01

5,48

5,68

5,71

5,43

5,52

5,50

5,62

5,52

5,60

5,70

5,65

vezető-
képesség

(US)

362

322

315

320

1820

580

540

590

365

300

290

2 8 1

362

349

305

341

3. napon

pH

6,40

6,40

6,54

6,76

6,33

6,41

6,60

6,65

6,49

6,64

6,62

6,66

6,63

6,73

6,73

6,60

vezető-
képesség

(US)

3 Í 3

278

268

280

590

520

530

520

333

233

226

233

319

281

252

272

4 .

PH

6,55

6,51

6,86

6,94

6,37

663

6,92

6,85

6,67

6,85

691

6,79

6,66

6,86

6,95

6,81

napon
vezető-

képesség
(US)

292

245

237

261

590

482

459

492

322

219

203

215

298

232

188

231



2. táblázat

Modositott Knopp-oldat а К ion aktivitásának és redoxpotenciátiának együttes változása a babnövénvek bimbózás-virágzás kezdete fejlő-
dési szakaszában

Kezelés

a l

a l b l

a i b 2

a l b 3

a 2

a 2 b l

a 2 b 2

, a 2 b 3

a 3

a 3 b l

a 3 b 2

а з ь з
a 4

а 4 Ь 1

а 4 Ь 2

а 4 Ь 3

í
tg ion.

9,08

9,08

9,08

9,08

9,24

9,24

9,24

9,24

1,35

3,35

1,35

3,35

1,20

3,20

1,20

1,20

Induló érték

2. nap

i 3
dm"3)

x 10"4

. i o " 4

. 3 0 " 4

. io"4

. i o " 4

. io"4

. l ó " 4

. i o " 4

. io"4

. ló"3

. io"3

. l ó " 3

. l ó " 3

. Ю " 3

. l O " 3

. l o " 3

red. pot.
(mV)

-37

-37

-37

-37

-37

-37

-37

-37

- 3 1

-31

-31

-31

-32

-32

-32

-32

a
(g ion

5,35

5,55

6,27

6,27

6,71

3,60

1,99

2,45

1,05

1,05

5,60

7,05

8,49

7,55

8,29

7,71

2.
+
К _o
dm á)

. ю" 4

. io" 4

. lo" 4

. io" 4

. io" 4

. ló" 4

. io"4

. io" 4

. io" 3

-4
. 10

. io" 4

. io" 4

. ló" 4

. io " 4

. io" 4

. io" 4

napon

red. pot.
(mV)

-49

-48

- 4 6

- 4 6

-45

-57

-67

-63

-38

-43

-48

-44

-41

-43

-41

-43

Tápanyagcserét követő napokon mért értékek

3. napon

a « 3
(g ion.dm ö)

4,35 .

4,68 .

6,71 .

6,59 .

6,00 .

3,15 .

2,69 .

5,2] .

7,20 .

6,00 .

4,58 .

5,35 .

7,20 .

4,68 .

8,09 .

6,13 .

i o ' 4

io" 4

io" 4

io" 4

io" 4

io" 4

io" 4

io" 4

io" 4

ló" 4

i o ' 4

io" 4

io" 4

io" 4

io" 4

lü" 4

red. pot.
(mV)

-48

- 4 6

-41

- 3 8

-42

- 5 3

- 5 6

-45

- 4 0

- 4 3

-47

-44

- 4 0

-47

-38

-42

a i
(g ion

7,40

6,00

6,15

4,25

5,60

3,15

3,61

4,67

4,78

7,20

4,25

4,46

7,72

4,09

7,05

4,78

4 . napon
h
i Q

ám~á)

. io" 4

. io" 4

. io" 4

. io" 4

. io" 4

. io" 4

. io" 4

. io" 4

. io" 4

. io" 4

. io" 4

. io" 4

. io" 4

. io" 4

. io" 4

. io" 4

red. pot.
(mV)

-41

-44

- 4 3

- 3 6

-45

- 5 5

- 5 3

- 4 9

- 4 8

-42

-51

-51

-4J

-53

-43

-49



az élénk ionabszorbció következtében kialakult eró'teljes ОН", НСО3 stb. csereion efluxszal hozható
összefüggésbe. Ezt a megállapítást támasztja alá a kérdéses variáns növényeinek intenzivebb K+

felvétele, amit az 1000 rad-dal kezelt növények tápoldatának legalacsonyabb K+ aktivitása (K+ g ion
dm"3) is igazol.

Az í. táblázat adatai szerint a bab 2—3 leveles fejlődési etapjában mindhárom gamma-su-
gárclózis a tápanyagfelvételt a besugárzatlan növényekhez képest serkentette.

A babnövény ontogenezisének 3—4 leveles fejlődési szakaszában az előző etaphoz képest el-
térő hatásmechanizmusokkal találkozunk. Az 1000 rad-dal kezelt növények az aj (1 -.0,34:1,41:1,13:
:0.62) ós nz 112 (1:0,19:0, 79:1,26:0,35) tápelemarányu közegben ismételten élénkebb ion influxról tet-
tek tanúbizonyságot a többi kombinációk növényeivel összehasonlítva; ugyanis érvényesült a kont-
rollhoz hasonlitottan erőteljesebb tápelemfelvétel is. Ezzel szemben az a3 (3:0,68:1,83:1,13:0,62)
ionaránynál a tápoldatcserét követő 2, nap effluxától eltekintve, az 1500 rad-os kezelés bizonyult
stimuíálónak; kifejezett serkentés tapasztalható a 750 rad-nál is; sőt a tápoldatcserét követő 3.
napon a besugárzatlan növények ionfelvételük ütemében felülmúlták az 1000 rad gamma-sugárdózis-
ban részesült növényeket.

Amennyiben a kezelések tápoldatának K+ ionaktivitását elemezzük, ugy megállapíthatjuk, hogy
a K+ felvételét а В és az A (1:28:1,64:0,94:0,52) ionerosségü változatok kivételével ugyancsak az
1000 rad-os kezelés befolyásolta legkedvezőbben.

A babnövény fejlődésével párhuzamosan az egyes ionok befolyása a kezeléskombinációkon
belül mindinkább megnyilvánult.

A bimbózás-virágzás kezdete fejlődési szakaszban J/2-es tápoldatot adtunk a növényeknél.
A meenövekedett ionerősség, s a fokozott ionaktivitás nagy mértékben módosította a besugárzási
szintek serkentő hatását.

Az aj (1:0,34:1,41:1,13:0,62) ionarány x besugárzási szintek (750, 1000, 1500 rad) alacso-
nyabb összionfelvételt mutattak a kontrolinál. Tendenciában a többi kezelések esetében azonban is-
mételben az 1000 rad eredményezett a tápelemfelvételben serkentést, ami az &2 (1:0,19:0,79:1,26:
:Q,,35) és az a4 (3:0,28:1,64:0,94:0,52) vonatkozásában magasabb pH értékkel, következésképpen
stimulált ioncserével jár együtt.

A 2. táblázat szemlélteti a módositott Knopp-oldat K+ ion aktivitásának változását a külön-
böző kezelésektől függően, bimbózás-virágzás kezdete fejlődési etapban.

Szembetűnő az, hogy amig a tápoldatcserét követő 2—3. napon az aj (1:0,34:1,41:1,13:0,62)
ionarány x besugárzási szintek viszonylatában a besugárzatlan növények magasabb K"1" ionfelvételt
mutattak, addig a 4. napon a kezelt növények e tekintetben felülmúlták a kontrollt. Megállapítható,
hogy a tárgyalt kombinációcsoportban — az 1500 rad-től eltekintve — a 4. napon K+ efflux követ-
kezett be, s az ennél fogva kialakult stimuláció a tápanyagfelvételi bioritmus egyik szakaszaként
értelmezhető.

Az Э2 (1:0,19:0,79:1,26:0,35) ionarány és az alkalmazott sugárszintek interakciójában a 750
és az 1000 rad-nál egyaránt — mindhárom mérési időpontban — igen erőteljes és egyértelműen ser-
kenteti К abszorbciő figyelhető meg. Az a^ ionarányhoz képest eltérően a 3—4. napon az 1500 rad-
nál mutatkozott egy hangsúlyozott К efflux.

Az ад (1:0,68:1,83:1,13:0,62) ionarány x besugárzásszintek kölcsönhatás rendszeréban leg-
nagyobb arányú K+ abszorbció az 1000 és 1500 rad-dál kezelt növényeknél tapasztalható. A serken-
tő hatás — a 750 rad 4. napján mért K+ felvételét figyelmen kivüi hagyva — az összes kombiná-
cióban és vizsgálati időpontban érvényre jutott.

Az a^ (1:0,28:1,64:0,94:0, 52) x gamma-sugárdózisok relációjában a sugárdózisok mindhárom
mérési időpontjában kedvező hatást gyakoroltak a K+ ion babnövény általi abszorbciójára. A jelzett
összefüggésben különösen pozitív befolyás nyilvánult meg a 750 és az 1500 rad-nál.

ÖSSZEFOGLALÁS

A stimulációt kiváltó vetés előtti gamma-sugárzás elméleti összefüggéseinek mélyrehatóbb,
kísérletesen megalapozott növényfiziológiai megismerési folyamatában fontos szerepet kapnak a be-
sugárzott növények ásványos táplálkozására irányuló kísérletek.

E gondolat jegyében a módositott Knopp-oldat különböző ionerosségü, következésképpen elté-
rő ionaktivitásu változatai elektrolit szintjének, pH-jának és K+ aktivitásának változását tanulmá-
nyoztam a célból, hogy a babnövény ontogenezise (2—3, 3—4 levél; bimbózás-virágzás kezdete)
folyamán a várhatóan stimulációt előidéző sugárszintek (750, 1000, 1500 rad) hatását elemezzem.
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A kísérlet eredményei a következő, tendenciaszerűen jelentkező összefüggésekre irányítják
a figyelmet.

A bab (Seaway) 2—3 leveles fejlődési szakaszában a módosított Knopp-oldat elektrolitjainak
vezetőképességét legnagyobb mértékben az 1000 rad-os kombinációk csökkentették, ami az ezen
kezelés növényeinek élénk ionfelvételével hozható összefüggésbe.

Az előzőekben emiitett fenofázisban a besugárzatlati növényekhez viszonyított ionabszorbció
stimulációja a kezelésektől függően eltérő módon ugyan, de minden kombinációnál megnyilvánult.

3—4 lombleveles, valamint a bimbózás-virágképződés kezdete fenolcgiai szakaszokban a su-
gárszintek serkentő hatását az alkalmazott ionarányok változó mértékben módosították, aminek
egyik lehetséges okfejtése az, hogy a babnövény fejlődésének előrehaladtával párhuzamosan a nö-
vény egyes ionféleségekkel szemben támasztott igénye megváltozik, s a kitüntetett szerepű ion
(ionok) más-más sugárszinttel vált ki serkentő hatást.

Annak figyelembe vétele, hogy a bimbózás-virágzás kezdete fejlődési szakaszban az iona-
rány x sugárzás kombinációk túlnyomó többségénél a növények K+ felvétele felülmulta a besugár-
zatlan növényekét, arra enged következtetni, hogy noha a tárgyalt etap összionfelvétélben nem mu-
tatkozott pozitív befolyás, mégis az egy-egy ion (jelen esetben a K+) esetében kedvező hatás ta-
pasztalható.Ez a jelenség a növényfaj x fenofázis x sugárdózis x termodinamikaikalapon értelmezett
ionaktivitás kölcsönhatás-rendszer részletesebb tanulmányozásának igényét helyezi előtérbe.

.
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EFFECT OF ION RATIOS AND PRIOR TO SOWING GAMMA IRRADIATION ON
IONUPTAKE AND SEVERAL ROOT PROPERTIES OF BEAN PLANTS

by Ferenc Körösi

Department of Botany and Plant Physiology of the University of Agricultural Sciences, Gödöllő

SUMMARY

In more elaborated and experimentally established plant physiological congnitive processes
of the theoretical connections of gamma irradiation prior to sowing investigations relating mineral
nutrition play an important role.

With these thoughts in mind electrolyte levels, pH and K+ activity values of a modified
Knopp solution with different ion strengths were studied. In order a probable stimulating effect of
dosis (750, 1000, 1500 rad), in the course of ontogenesis for bean plant (2—3, 3—4 leaf; and bud-
ding-beginning of flowering stages), to be analysed.

The results of this experiment call attention to the following tedentiously appearing relations.
Conductivity of the modified Knopp solution, at 2—3 leaf age of bean plant (Seaway), was

reduced to the highest degree by 1000 rad combinations; this phenomena can be integrated with
vigorous ion uptake by plants treated the dose in question.

In the previously mentioned development stage stimulation of the ion absorbtion on the in-
fluence of every applied radiation dosis, as compared with that of untreated plants, though depend-
ing on the combinations, nevertheless, manifested itself.

At 3—4 leaf age of bean the stimulation effect of the radiation levels used was being altered
to various extent by ion ratios. One of the possible explanations is that parallel with progress in
the development of ontogenesis a claim to individual ions set up by plants is changing, hence, the
ion (ions) of favoured role sets off a stimulating effect with another irradiation dose.

In view of taking into consideration that, at budding-beginning of flowering, in the overwhelm-
ing, majority of rations irradiation combinations the K+ uptake by plants exceded untreated plants
allows to state that, although, considering the total ion uptake in the stage under discussion, did
not appeared to be a positive effect, nevertheless, in the case of a single ion (in this particular
case of K+) a favourable influence can be found. In this way the demand on studying more accu-
rately the interaction-system of species x dosis phenological stage ion activity, interpreted on the
thermodinamic base, should be emphasised.

I
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ВЛИЯНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА УСВОЕНИЕ
ФАСОЛЮ ИОНОВ И ЕЕ НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА КОРНЕЙ

Ференц Кёреши
Кафедра ботаники и физиологии растений Аграрного Университета в Гёдёллё

Р Е З Ю М Е

Для более обоснованного экспериментального выявления теоретических фитофизиологических
связей предпосевного стимулирующего гамма-облучения важную роль имеют исследования, направленные
на изучение минерального питания облученных растений.

Исходя из этого, изменением электролитических уровней, рН-величин, К + активностей - при различ-
ных силах ионов — модифицированного питательного раствора Кнопп были изцчены с целью анализа в про-
цессе онтогенеза фасоли (в возрасте 2-3; 3-4 листьев) влияние доз, вероятно вызывающих стимуляцию
(750, 1000,1500 Рад).

Результаты опыта обращают внимание на слудующие тенденции в связых.
Наиболее эффективно проводимость электролитов модифицированого раствора Кнопп — в возрасте

2-3 листьев фасоли (сорт Seaway) - была уменьшена кобинациями с 1000 Рад, что может быть связано с
оживлением поглощения ионов растениями при этой обработке.

В вышеупомянутом этапе стимуляция в поглощении ионов была обнаружена во всех комбинациях,
но её' величина зависила от способа обработки.

В возрасте 3-4 листьев, а также бутанизации - к началу цветения стимулирующее влияние было мо-
дифицировано в различной мере ионными соотношениями. Одно из возможных обьяснений этого явления
исходит из того, что соответственно развитию фасоли потребность растений в отдельных ионах изменяется
и их стумулирующее действие вызывается различными дозами.

Тот факт, что в возрасте бутанизации - к началу цветения в большинстве случаев комбинаций ион-
ного соотношения и облучения поглощение К растениями превысило абсорбцию необлученных растений
указывает на то, что хотя благоприятное влияние на усвоение ионов не наблюдалось, то в случае отдельных
ионов (в этом отношении К ) полижительное влияние можно было обнаружить.

Это означает потребность детального изучения взаимосвязей системы "вид растений — фенофаза -
доза облучения - ионная активность".
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Kis sugárdózisok hatása
gabonafélék iontranszportjára

Dr. Zsoldos Ferenc
a biológiai tudományok kandidátusa, egyetemi docens

József Attila Tudományegyetem Növényélettani Tanszék, Szeged

Dr. Tóth Ildikó
egyetemi tanársegéd

József Attila Tudományegyetem Növényélettani Tanszék, Szeged

Ismeretes, hogy a vetés előtt alkalmazott kis sugárdózisok általában kedvezően befolyásol-
ják a növények növekedését és különböző szerkezeti sajátságait (Bors és Fendrik 1976, Gordon
et al. 1955, Pál 1967, Timofeev et al. 1958, Zvara és Haunold 1972). Mivel az ionizáló sugárzás
(kedvező vagy kedvezőtlen) hatása talán legszembetűnőbben a növekedésben nyilvánul meg, ezért a
növekedés szabályozó anyagok (hormonok) vizsgálata e kérdéssel kapcsolatban jelenleg is fontos
kutatási feladat. Növekedésélettani szempontból különösen érdekesek azok a körülmények, me Ivek
az egyes növényi hormonok szintéziséről, transzportjáról és sugárérzékenységéről számolnak be
(Antoszewski et at. 1978, Degani és Itai 1978, Gordon et al. 1975, Yealy és Stone 1976). A kö-
zelmúltban jelent meg Bhattacharya és Joshi (1977)közleménye, melyben a szerzők arra hivják fel
a figyelmet, hogy a vetés előtt alkalmazott ionizáló sugárzás élettani hatását, illetőleg utóhatását
a magvak mindenkori viztartalma jelentős mértékben befolyásolja. Éppen ezért a kisérleti anyag
(magvak) besugárzáshoz való előkészítésénél erre nagy figyelmet kell fordítani. Viszonylag kevés
az olyan közlemény, amely kifejezetten a kis sugárdózisok tápanyagcsereélettani hatásával foglal-
kozik. A szórványos (és nem mindig egybehangzó) adatokból is megállapítható azonban, hogy az
ionizáló sugárzás, a dózistól függően kedvezően: vagy kedvezőtlenül befolyásolhatja a sejtmembránok
permeabilitását és ezen keresztül az iontranszportot, illetőleg a növények ásványi táplálkozását
(Guszeva 1955, Haisch 1978, Pál és Benedekné 1966, Tanada 1958). A fenti kérdéssel kapcsolatban
további vizsgálatokat végeztünk, melynek során különösen az alacsony hőmérsékleten bekövetkező
táplálkozásélettani (iontranszport) változásokat kisértük figyelemmel. Eredményeinkről az alábbiak-
ban számolunk be.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Kísérleteinkben rizs (Oryza sativa L.) és búza (Triticum aestivum L.) csiranövényeket
használtunk. A növényeket gamma besugárzás után szabályozott körülmények között (Conviron (kli-
makamra) 6—8 napos korig vizkulturában (5x10"4 M CaSC^) neveltük és ezt követően került sor a
fiziológiai (ionfelvétel) és biokémiai (ATPáz) vizsgálatokra. Az ionfelvételi kísérleteket nyomjelző
módszer segítségével excizált gyökerek felhasználásával végeztük és az eredményt uM/g száraz-
anyagra vonatkoztatva közöljük. A membránhoz kötött (transzport) ATPáz-enzim aktivitásváltozását
1 mg fehérje által 60 perc alatt felszabadított anorganikus foszfát uM értékben adjuk meg. A mód-
szerek részletes ismertetésétől e helyen eltekintünk, mivel azokat korábban nemzetközi szaklapok-
ban már közzétettük (Erdei et al. 1977, Zsoldos 1972). Az iontranszport vizsgálatok mellett figye-
lemmel kisértük az ionizáló sugárzás növekedésre és csírázásra gyakorolt hatását is. Az érdeke-
sebb eredményeket fcofelvételeken mutatjuk be. A magvak vetés előtti besugárzására az Osztrák
Reaktorcentrum, illetőleg a JATE Radiokémiai Tanszék 6 0Co sugárforrása szolgált.
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KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

1. Ionfelvétel. A vetés előtt alkalmazóit gamma-sugárzás hatását rizs- és buzagyökerek
ionfelvételére az ] . ábra oszlopgrafikonjai szemléltetik. A felvételi adatokból megállapítható, hoey
a magasabb (9—15 krad) sugárdózisok jelentős mértékben gátolják az ionfelvételt. A gátló hatás
rizsnél sokkal szembetűnőbb, mint búzánál. A kísérleti eredményekből az is megállapítható, hogy
a K+ felvételben alacsonyabb (3 krad) sugárkezelésnél sem mutatkozik serkentő hatás.
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•o
60-

40-

20-

rizs
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15 15 krad

1. ábra

(60Co) hatásaVetés előtt alkalmazott ionizáló sugárzás
rizs- és buzagyökerek K+ felvételére.

Felvételi oldat: 10~3 M KCt + 5xlO~4 MCaCM,: felvételi idő: 1 óra.
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A 2. ábra a vetés előtt alkalmazott ionizáló sugárzás hatását mutatja be rizsgyökerek K+

felvételére, eltérő hőmérsékleten. Mint az adatokból látható, alacsony (12 °Q hőmérsékleten a
magasabb sugárdózis (9 és 15 kradl) figyelemre méltó stimuláló hatást idéznek elő. Ezzel szem-
ben normális (22 °C) hőmérsékleten éppen ezeknél a sugárkezeléseknél igen jelentős gátlás tapasz-
talható Megjegyezzük, hogy elokisérleteink során más növényeknél is mutatkozott a fentiekhez ha-
sonló hatás.

22 C°

120"

80-

40.

12 C°

15 15krad

2. ábra

Vetés előtt alkalmazott ionizáló (60Co) sugárzás hatása
rizsgyökerek K+ felvételére különböző hőmérsékleten.

Egyéb adatok azonosak az 1. ábrán közöltekkel.
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3. ábra

Vetés előtt alkalmazott ionizáló (60Co) sugárzás hatása
rizs- es buzagyükerek ATPáz-enzlm aktivitására.
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2. ATPáz vizsgálatok. A 3. ábra vetés előtt alkalmazott gamma-sugárkezelés hatását szem-
lélteti az ATPáz-enzim aktivitás változására, rizs-és buzagyökereknél. Az eredményekből megál-
lapítható, hogy rizs esetében a viszonylag magas (15 krad) sugárkezelés a kezeletlen kontrollhoz
viszonyítva kb. 20%-os gátlást okoz, mig az alacsonyabb sugárdózisoknál minden esetben kedvező
hatás mutatkozik. A búzánál hasonló kísérleti körülmények között, 15 krad kezelésnél csupán mér-
sékelt gátló hatás tapasztalható Megjegyezzük, hogy amennyiben hosszabb idő (2—3 hét) telik el a
magvak besugárzása és a vetés között, a gamma-besugárzás kedvező hatását búzánál is sikerült
kimutatni.

4. ábra
Vetés előtt alkalmazott ionizáló (6^Co) sugárzás hatása

rizs csiranövények növekedésére vizkulturas körülmények között.
1- kontroll; 2- 3 krad.; 3- 9 kradl; 4- 15 krad..

a.

5. ábra

Vetés előtt alkalmazott ionizáló (60co) sugárzás hatása
búza csiranövények növekedésére vizkulturas körülmények között.

1- kontroll; 2- 3 kradi; 3- 9 krad; 4- J5 krad.
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3. Csírázás és növekedés vizsgálatok. A besugárzott magvakat azonnal csiráztatva megálla-
pítottuk, hogy rizsnél a 3. napon 9 krad kezelésnél enyhe, mig 15 kradnál erős csirázásgátlás mu-
tatkozott. Búzánál hasonló kísérleti feltételek mellett nem tapasztalható gátló hatás. Ezek az ered-
mények minden bizonnyal a két növény amiláz enzimének eltérő sugárérzékenységével is kapcso-
latba hozhatók. Ami a növekedést illeti, a 4. és 5. ábrán látható felvételekből megállapítható, hogy
3 krad sugárdózisnál kisebb serkentő, mig Í5 kradnál enyhe gátló hatás mutatkozik mindkét nö-
vénynél. A szárazsulv adatok alapján, melynek nözlésétől eltekintünk, ugy ítéljük meg, hogy a rizs
ez esetben is érzékenyebben reagált a besugárzásra, mint a búza.

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

A vetés eló'tt alkalmazott gamma-sugárzás főleg a rizsnél idézett elő szembetűnőbb anyag-
csereélettani (transzport, ATPáz) változásokat. A rizsnél tapasztalható fokozottabb gátló hatás vé-
gül is nem meglepő, ha arra gondolunk, hogy ez a növény más környezeti (természetes és mes-
terséges) stressz hatásokra is sokkal érzékenyebb, mint pl. a búza (Zsoldos 1972, Zsoldos és
Karvaly 1978). Bár kísérleti körülményeink között (vagyis a növények számára kedvező hőmérsék-
leti feltételek mellett) az ionfelvételben alacsonyabb (3 krad) sugárkezelésnél sem mutatkozott je-
lentősebb serkentő hatás, ennek ellenére ezt a kezelést anyagcsereélettani szempontból kedvezőnek
tartjuk. Ezt támasztják elá ATPáz és növekedéssel kapcsolatos vizsgálataink is.

Fiatal (6—8 napos) növényeknél a gyökér K+ felvételében serkentő hatást valószínűleg azért
nem sikerült észlelni, mert éppen a besugárzás következtében élénkül az amiláz enzim működése
és javul a csiranövények (gyökerek) kezdeti (belső forrásból származó) tápanyagellátása. Minden
bizonnyal a fejlődés későbbi szakaszában, amikor a magvakban levő tápanyagkészlet kimerül, az
ionfelvételben is várható az alacsony gamma-sugárdózis kedvező hatása. Pál és Benedekné (1966)
kukoricával végzett foszfor (32P) felvételi kísérleteik során hasonló megállapítást közölnek.

Külön szeretnénk foglalkozni az alacsonyabb (12 °Q hőmérsékleten kapott kísérleti eredmé-
nyekkel, amely termofil növényről lévén szó, gyakorlati szempontból is figyelmet érdemel. Isme-
retes ugyanis, hogy a csirázáskori hidegtürőképesség, amely igen fontos fajtatulajdonság, nagymér-
tékben befolyásolja a növény későbbi fejlődését, sőt a hozamát is. Bár kísérleti eredményeink csu-
pán a rizs ion- (K+) transzportjában bekövetkező előnyös változásokat szemléltetik, nem tartjuk ki-
zártnak, hogy a magvak vetés előtti besugárzása általában is javíthatja a növények hidegtürőképes-
ségét, sőt ezen túlmenően más környezeti stressz hatásokkal szemben is ellenállóbbakká válhatnak.
Természetesen a kérdéssel kapcsolatban további és nagyon széles körű (tehát nem csupán ionfelvé-
teli) vizsgálatok elvégzése szükséges.
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THE EFFECT OF LOW DOSE IRRADIATION ON ION TRANSPORT OF CORN

Ferenc Zsoldos, Ildikó Tóth

Faculty of Plant Physiology, József A. University, Szeged

SUMMARY

The effect of low doses irradiation (2 to 15 krad) were studied on germination and
growth of grains and ion transport of roots both wheat and rice.

The experiments were carried out on plants cultivated in water by labelling (isotope) tech-
nique.

Durinp the comparative studies there were revealed both favourable and unfavourable effects
of the afore mentioned doses of irradiation on germination, growth, and especially on the ion
transport (activity of membrane bound ATP-ase). Lower doses ( 3 krad) were generally stimula-
tory, however, individual corns had shown considerable differences in the sensitivity whic. was
also modified by cicumstantial factors. It seems to be the case that the more sensitive a plant
is to the stressor, the more apparent the reflection is to gamma irradiation.

ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НА ТРАНСПОРТ ИОНОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Ференц Жолдош и Ильдико Тот
Университет Наук им. Аттила Ёжеф, Кафедра физиологии растений г. СЕГЕД

РЕЗЮМЕ

Исследовали влияние малых доз (2—15 Kiad) прорастание, развитие и транспорт ионов у корней
семян пшеницы и риса. Наши исследования мы проводили с растениями, выращенными в водной среде, с
помощью трассурующей техники (изотопов). В протяжении сравнительных испытаний было установлено,
что при применении вышеуказанных доз облучения можно наблюдать благоприятные и неблагоприятные
воздействия на прорастание, развитие и в особенности на транспорт ионов (на активность присоединенного
к мембрамс АТР-фермента). Более низкие дозы (3 Krad) обычно стимулирующего действия, более высокие
дозы (9-15 Kiad) тормозящего действия, при этом можно отметить значительные изменения в зависящей
от факторов окружающей среды лучечувствительности некоторых видов зерновых культур. Из полученных
до настоящего времени данных становится ясным, что под штресс-влиянием окружающей среды более
чувствительные растения более очевиднее реагируют на гамма облучение.
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Magvak besugárzásának hatása
a csíranövény nukleoproteinjeire

Dr. Bagi György
a biológiai tudományok kandidátusa, tudományos főmunkatárs

Országos "Frederic Joliot-Curie"Sugárbiológiai és Sugáregészségügyí Kutató Intézet, Budapest

A növények kis dózisu besugárzásának pozitív biológiai hatásai jól ismertek, s viszonylag
részletesen és széles körben vizsgálták ezeket (Simon és Bhattachariya, 1977). E sugárstimuláció
jelenségének biokémiai alapjairól azonban már jóval kevesebbet tudunk. Még inkább elmondható ez
az ionizáló sugárzásnak a növényi nukleoproteinekre gyakorolt hatásáról, hiszen az irodalomban el-
vétve lehet csak idevonatkozó közleményeket találni (Kuzin et al. ]970, Popkov és Rik 1973, Nair
Í973). Ezért előadásomban arról számolok be, hogy az árpa (Hordeum vulgare, cv. Impala) és a
borsó (Pisum rativum, cv. Kelvedon csodája) magvak 0-30 krad dózisu 60^о gamma-sugárral tör-
ténő besugárzása, hogyan hat a csiranövények nukleoprotsinjeire, közelebbről a kromatinra, mely
interfázisban levő kromoszóma, egy dezoxiribonukleoprotein.

A besugárzott magvakat sötétben csiráztattam és a csiranövényeket 25 °C-on neveltem, sö-
tétben, 1 hetes korukig. Az 1 hetes etiolált csiranövényekkel végeztem a további kísérleteket. Elő-
ször is megvizsgáltam a besugárzás hatását a csiranövények növekedésének ütemére és felvettem
egy dózis-hatás görbét. Amint az 1. ábrán látható, 5 krad sugárdózis hatására a csiranövények
nedves súlya a kontroliénak 74%-a, 10 krad besugárzásnál 52%-a, 20 krad-nál 34%-a, 30 krad-nál
pedig csak 21%-a. Az ábrára vonatkozóan annyi kiegészítést tennék még, hogy kis dózisoknál, 300,
500, 1000 rad, (melyek között a stimuláló sugárdózisnak kellene lennie) sem stimuláló, sem gátló
hatás nem mutatható ki. Ehhez hozzátehetem azt még, hogy nem csak a növekedés ütemében nem
okoz változást a kis dózisu besugárzás, hanem egyéb, a későbbiekben ismertetendő biokémiai pa-
raméterekben sem. Az 1. ábra egyébként a borsóra vonatkozik, de az árpánál kapott görbe ten-
denciája ezzel teljesen megegyezik.

így tehát az általam használt kísérleti rendszerben a kis dózisu sugárzás stimuláló hatása
nem jelentkezik. Természetesen ebből nem következik, hogy e stimuláló hatás nem is létezik, hi-
szen kifejeződését számos tényező befolyásolja. A stimuláció biokémiai mechanizmusának vizsgála-
tához olyan körülményeket kell találni, ahol kifejezett a stimuláló hatás és a makromolekuláris vál-
tozások is jól vizsgálhatóak.

És most lássuk, hogyan hat a. nagyobb dózisu besugárzás a kromatinra. E hatás vizsgálatá-
hoz a csiranövényekből kromatint izoláltam, cukorgrádienssel tisztítottam, s a tisztított kromatin-
nal végeztem a további vizsgálatokat. Besugárzás hatására a kivonható kromatin mennyisége csök-
ken, de a súlycsökkenésnél kisebb mértékben, igy a sulyegységre vonatkoztatott kromatin mennyi-
ség besugárzás hatására nő.

Mint ismeretes, a kromatin DNS-ből, hisztonból, nem hiszton fehérjékből és HNS-ből tevő-
dik össze. Ezek aránya egy faj szervein, ill. szövetein belül viszonylag állandó.A borsőhajtás ese-
tén ez az arány 1:1,1:0,4:0.06 (Liu et al, 1973). Ez az arány a besugárzás hatására nem változik.
A hiszton fehérjék gélelektroforetikus képe azt mutatja meg, hogy besugárzás hatására az egyes
hisztonfajták között kvalitativ különbség nincs. A nem hisztonfehérjék a hisztonoknál jóval heterogé-
nebbek, számuk több százra tehető, s igy várható, hogy az egyes fehérjékben eltérés mutatkozik
besugárzás hatására. Ezt még nem néztem meg, még ez előttem levő feladat.
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Megvizsgáltam viszont a sugárzás hatását a kromatinra, mint az RNS szintézis templátjára.
A kromatin átírását E.coli RNS polimerázzal végeztem, A kromatin templátra a szokásos módon
egy telitési görbét vettem fel. Ez látható a 2. ábra bal oldalán. Az abszcisszán a kromatin DNS
koncentrációja látható /U-ban, az ordinátán pedig a beépült H3UTP mennyisége CPM-ben. Ennek a
görbének a Lineweaker-Burk-féle ábrázolása látható az ábra jobb oldalán, ahol is a reakciósebes-
ség reciprokat ábrázoljuk a szubsztrátkoncentráció reciprokéval szemben. Ez az ábrázolási mód
lehetőséget ad a K m és V m a x értékek grafikus meghatározására. Az ábrán feltüntettem a K m ér-
tékeket és látható, hogy ezen értékek a besugárzás hatására, annak mértékével arányosan csökken-
nek. Első ránézésre ugy tűnik, mintha aí. °.nzim egy kompetitív gátlás alól szabadulna fel. Persze
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Sugárzás hatása a borsó csiranövény növekedési ütemére

nyilván nem erről van szó, inkább arról, hogy besugárzásra a DNS láncon keletkező töréseknél uj
iniciáció indulhat meg, s ez lenne az oka a kezdeti nagyobb reakciósebességnek és igy kisebb K m

értékének. Nair (1973) burgonya besugárzására (10 krad) észlelte a kromatin templát aktivitásának
fokozódását, о azonban kinetikai vizsgálatokat nem végzett. A 2. ábra egyébként az árpa kroma-
tinra vonatkozik. A borsó kromatin esetében, mely a 3. ábrán látható, teljesen hasonló jellegűek
a változások. Ami ezen az ábrán szembetűnik, különösen a 30 krad dózisu sugárzásnál felvett te-
litési görbénél az az, hogy a görbe ahelyett, hogy telítést érne el, nagyobb kromatin koncentráció-
nál visszahajlik. Ez ribonukleáz jelenlétére enged következtetni és arra, hogy ennek aktivitására
a sugárdózis hatással van.

Ezért megnéztem, hogy besugárzás hatására hogyan változik a ribonukleáz aktivitás. A csi-
ranövény homogenátumából kicentrifugáltam a sejtpartikulumokat és az igy kapott nyers kivonatban
határoztam meg az oldható vagy citoplazmatíkus ribonukleáz aktivitást. A 4. ábrán Látható a borsó
csiranövény citopiazmatikus RNáz aktivitás besugárzás hatására a kontroll %-ban. Árpa esetében
valamivel kisebb mértékű az emelkedés. Ez a besugárzás hatására bekövetkező nukleáz emelkedés
nem meglepő, hiszen a növényeknél jól ismert jelenség, hogy a számukra kedvezőtlen un. "stress"
hatásokra, pl.: mechanikai sérülés, bakteriális vagy vírusfertőzés, bizonyos hormonok hatására
megnövekszik a nukleáz aktivitás (Bagi és Farkas 1967,, Wyen et al . , 3972).. Nyilván a sugárzás
is ilyen "stress" hatás a növények számára. Egyébként besugárzás hatására történő ribonukleáz
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emelkedést már leírtak (Cherry, 3962), (Gordon és Buess, 1962), bár más növényeknél és nem
teljesen hasonló körülmények között, mint ahogy mi. Érdekességként még megjegyezném, hogy
állatok besugárzásánál RNáz aktivitás csökkenést találtak (Ferencz et al., 1973).

Tehát a besugárzás hatására történő ribonukleáz emelkedés nem uj megfigyelés. Amivel ezt
még ki tudtam egészíteni az az, hogy Sephadex G75 gélkromatográfiával tisztítottam a nukleázokat,
és három aktivitást sikerült elkülönítenem, amint az az 5. ábrán látható. A három nukleáz peak
közül csak a középső aktivitása változik meg besugárzás hatására. Ez is a besugárzás "stress"
jellegére utal, hiszen egyéb stress hatás esetén is az általános ribonukleáz emelkedésért az egyik
ribonukleáz komponens emelkedése felelős (Wyen et al., 1971).

Azonban besugárzás hatására nemcsak a citoplazmatikus, hanem a kr ómat inhoz kötött ribo-
nukleáz aktivitása is megemelkedik, hiszen a szubsztrát telitési görbék lehajlása is erre mutat.
A kromatinhoz kötött ribonukleáz aktivitás meghatározása arra mutat, hogy besugárzás hatására itt
is nő az aktivitás, de lényegesen nagyobb mértékben, mint a citoplazmában. A 6. ábrán látható,
hogy 30 krad besugárzás hatására az RNáz aktivitás a kontrollnak több mint négyszerese. Ez az
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Sugárzás hatása a borsó kromatin enzimkinetikai paramétereire
az in vitro RNS szintézisben

eredmény igen érdekes, egyrészt az enzimaktivitás ily nagymértékű fokozódása miatt, másrészt
azért, mert a sugárzásnak a kromatinra gyakorolt ily hatását még nem írták le. Természetesen
érdekes lenne az enzimaktivitás emelkedés természetét közelebbről megvizsgálni, az enzimet meg-
tisztítani. E munka folyamatban van.
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A borsó csiranövény nukleázainak Sephadex gélkromatográfiája

264



CHROMATIN BOUND RNase

400-

о
ее
8 зоо
и.

о

§ 200

100-

0 10 30
DOSE (KRAD)
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Kromatinhoz kötött RNáz aktivitás változása besugárzás hatására

ÖSSZEFOGLALÁS

gamma-sugárral, és egyBorsó és árpa magvakat sugároztam be 0—30 krad dőzisu
hetes etiolált csiranövény hajtásaival végeztem a vizsgálatokat.

A hajtások nedves súlya a besugárzott dózissal arányosan csökken. 10 krad dózisu besugár-
zás hatására a súly a kontroliénak 50%-a, 30 krad hatására 20%-a.

A növények hajtásaiból kromatint vontam ki, cukorgradienssel tisztítottam, s г tisztitott kro-
matinnal végeztem a további vizsgálatokat. Besugárzás hatására a kivonható kromatin mennyisége
csökken, de a súlycsökkenésnél kisebb mértékben, igy a sulyegységre vonatkoztatott kromatin meny-
nyiség besugárzás hatására nő. A kromatin összetételében (DNS: hisz ton: nem hiszton fehérjék: RNS)
nem sikerült különbséget kimutatni.

Megvizsgáltam a sugárzás hatását a kromatinra, mint az RNS szintézis templátjára. E. coli
RNS polimerázzal végzett templát aktivitási vizsgálatok során a kromatin templátra szubsztrát te-
lítés i görbéket vettem fel és ezeknek Lineweaver-Burk-féle ábrázolásából meghatároztam a KJJ ér-
tékeket. Besugárzás hatására a dózissal arányosan, jelentősen csökkennek a K M értékek.

A besugárzott magvakból fejlődő növények nukleáz szintjének vizsgálata azt mutatja, hogy
mind a citoplazmatikus, mind a kromatinhoz kötött nukieázok mennyisége jelentősen megnő besugár-
zás hatására. A nukieázok mennyiségének növekedése a citoplazmában 30 krad hatására 178%, míg
a kromatinhoz kötött nukieázok mennyiségének növekedése 423%.

A citoplazmatikus nukleázokat Sephadex gélkromatográfiával tisztítottam. Három nukleáz ak-
tivitást sikerült elkülönítenem, melyek közül sugárzás hatására csak az egyik mennyisége növek-
szik meg.

F
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THE EFFECT OF IRRADIATION OF SEED-CORNS ON THE NUCLEOPKOTEINS
4 OF SEEDLINGS

Dr. György Bagi

National Research Institute for Radiobiology and Radiohygiene

SUMMARY

С П
Corns of pea and barley had been irradiated with 0 to 30 krad doses from a Co gamma

radiation source and examinations were carried out on the shoots of the one week old etiolated
seedlings.

The wet weight of the shoots decreased proportionally to the increasing doses of irradia--
tion. 10 and 30 krad doses of irradiation caused the wet weight to be 50 and 20 percentage of that
of the controls, respectively.

The chromatin was extracted from the shoots, purified on sucrose gradient and the purified
chromatin was used in the next steps of experiment. The extractable amount of chromatin decreas-
ed with the increasing amount of irradiation to a less extent as the wet weight resulting in an in-
crease relative to the weight. The examinations failed to demonstrate any differences in the com-
position of the chromatin (DNA: histone: non hon histone proteins: RNA).

There was also examined the dose effect on the chromatin as a template in the RNA synt-i
hese. The K m values were determined from substrate saturation curves according to Lineweaver-
-Burk constracted from the results of template tests with E.coli RNA polymerase. The K m values
significantly decreased proportionally to the increasing doses.

Both the cytoplasmic and chromatin bound nucleases were shown significantly increased in
seedlings growing from irradiated seed-corns. The cytoplasmic nucleases increased by 178 per-
cent whilst the chromatin bound ones by 423 percent after 30 krad irradiation dose.

The cytoplasmic nucleases were purified by chromatography on Sephadex gel. Out of the
three nuclease activities revealed only one was seen to be increased after irradiation.

ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ СЕМЯН НА НУКЛЕОПЮТЕИНЫ СЕЯНЦА

др. Дьердь Баги,
Государственный Исследовательский Институт Биологии обучения и Оздоровительного Облучения

РЕЗЮМЕ

Я облучал гамма облучением дозой 0 - 3 0 Kiad ""Со семена зеленого горошка и ячменя, и проводил
исследования с однонедельными этиолалного сеянца.

Мокрый вес всходов уменьшался пропорционально с дозой облучения. Под влиянием облучения с
дозой 10 Krad вез составлял 50 % контрольной жидкости, при 30 Krad - 20 %.

Из всходов растений выделил кроматин, очистил его сахароградиентом, и с этим кроматином прово-
дил дальнейшие исследования. Под влиянием облучения количество выделяемого кроматина уменьша-
лось, но в меньшей степени чем уменьшение веса, таким образом, количество кроматина, отнесенное к еди-
нице веса, возрастало под действием облучения. У составных кроматина (DNS: хистон: не хистоновые бел-
ки: RNS) разницу показать не удалось.

Исследовал влияние облучения на кроматин как на RNS синтез темплат. По ходу исследований тем-
платной активности, выполненных с помощью Е коли RNS полимерез, на кроматиный темплат наложил
кривые сатурации субстрата и по изображению Lineweaver-Burk определил значения К . Под влиянием об-
лучения пропорционально ему значительно изменяются значения К .

Исследование уровня нуклеаза растений, развивающихся из облученных семян, показывают, что как
число цитоплазменных нуклеазов, так и число связанных с кроматином нуклеазов, значительно возрастает
под действием облучения. Увеличение количества нуклеазов в цитоплазме под влиянием 30 Krad составляет
178 %, а количество нуклеазов, связанных с кроматином составляет 423 %.

Цитоплазменные нуклеазы очистил с помощью гелевойхромотографии Stphadex. Удалось выделить
три нуклеаз активности, среди которых под влиянием облучения увеличивается количество только одного
из них.



Alacsony dózisú ionizáló sugárzás hatása
különböző csírakori fejlettségi állapotban lévő

árpa oc amiláz aktivitására

Wahid Mohammed Afifi
aspiráns

Agrártudományi Egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszék, Gödöllő

Nagyszámú irodalmi közlemény áll rendelkezésre az ionizáló sugárzás — magbesugárzást
követő — növényi növekedésre gyakorolt serkentő hatásáról (10, 11, 14, 15). Intenzív csírázás,
gyorsabb vegetativ növekedés, korai virágzás és megnövekedett termés az általánosan közölt iro-
dalmi eredmények közé tartozik. Meglehetősen kevés vizsgálatot végeztek azonban a besugárzott
csiranövények fiziológiai és biokémiai sajátosságait illetően. Ezek a tanulmányok legnagyobb rész-
ben a légzés sugárérzékenységével (18, 19) és a nukleinsav bioszintézisével (5) foglalkoznak. Úgy-
szintén alig áll rendelkezésre ismeretanyag az ionizáló sugárzás enzimaktivitásra (8), különösen
pedig az eltérő csirakori fejlettségi állapotú növények c-C-amitáz aktivitására gyakorolt hatása tekin-
tetében.

Az ionizáló sugárzásnak a magasabb szervezetek enzimrendszerére kifejtett befolyását a
szervenkénti (1, 4) vagy az eltérő rétegek szubcelluláris frakcióinak specifikus és összenzim akti-
vitás változásán keresztül tanulmányozták. A megfigyelt sugárhatás az enzimaktivitás szignifikáns
növekedésétől annak a csökkenéseié változott; az eredmények az elemzett enzimtől, a sugárkeze-
léstől, valamint a kezelés és a biokivonat készítése között eltelt időtől függően alakultak.

Masahiro (13) alacsony dózissal, 4 krad alatt, besugárzott magokban azct-amiláz tevékeny-
ségének kismértékű emelkedését figyelte meg. Hasonló hatásról számol be Leopold és Thimann (12),
akik árpa csiranövényeket hetenként 25 R röngten sugárkezelésnek tették ki, s serkentett bokroso-
dást tapasztaltak. A szerzők ezt a stimulációt a röntgen besugárzási növényi (hormon-) növekedési
hormonokra kifejtett hatásának tulajdonították.

Jelen munkánkban a gamma-besugárzásnak csiranövények oC-ami láz aktivitására kifejtett ha-
tását vizsgáltuk, különböző csiranövény-fejlettségi állapotban. Tekintettel az árpa csirakori magas
oOamiláz aktivitására, ezen tanulmányban ezt választottuk jelzőnövényként.

ANYAG ÉS MÓDSZER

A kísérletben felhasznált összes vegyszert a Reanal Finomvegyszergyár Budapest, szerez-
tük be. Kompolti korai árpafajtát használtunk kísérleteink során.

A szemeket — 6 0Co sugárforrást alkalmazva — az ATE Növénynemesitési Tanszéke sugár-
kertjében gamma-sugárral kezeltük. A sugárzás intenzitása 1000 r/h volt. A vetőmagokat 500-tól
2000 rad-ig terjedő dózisértékekkel sugároztuk be, majd a besugárzást követően azonnal csiráztat-
tuk. A szemeket 1/2 óráig chlorogenlumba (C6H5O2 NCL SNa. 1,5 H2O) áztattuk, hogy dezinficlál-
juk a felületükön rátapadt gombáktól; ezt követően desztillált vízzel mostuk háromszor, s desztil-
lált vízben áztatott szűrőpapírral bélelt Petrl csészékbe (20 cm 0) helyeztük. Mindegyik Petri csé-
sze 30 szemet tartalmazott, a kísérletekben kezelésenként 3 Petri csésze volt. A csírázást inku-
bátorokban végeztük 25 °C-on, az öntözést egységesen hajtottuk végre. A kísérletet két csoportban,
három hét folyamán háromszor ismételtük meg.

268



A szemeket oC-amlláz kivonat készítésére Mas ah ir о et al. (13) módszere szerint a követke-
zőképpen készitettük elő. A szemeket 0,01 M Tris-HCLpufferben (0,002 M NaCL és 0,02 M CaCL
pH 8-nál, homogenizáltuk. A homogén izátumot 6000 ford/perc-nél centrifugáltuk, majd dekantáltuk.
A dekantált részt 70 °C-on 15 percig tartottuk, hogy inaktiváljuk a benne levő j6amilázt.

c ^ -atniláz aktivitása

(АО. D. 660 nm/15 min)

1. ábra

Kisdózisu ír -besugárzás hatása az d.-amiláz aktivitására
csirakorban, különböző fejlődési állapotokban
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Az enzim-szubsztratum reakció elegy az előzőekben leírtak szerint elkészitett oldat 1 mi-
éből és 0,5 M nátriumacetát pufferoldatban (pH 5,3; 20 mM CaCL2) levő 1 ml, oldható keményítő
oldatbői (11 mg/ml) állt. Ezt a reakció elegyet 15 percig 40 °C-on reagáltattuk. A reakciót 5 ml
0,5 M ecetsav hozzáadásával állítottuk meg.

Az inkubációs elegyhez 3 ml 0,01%-os kálium jodidot és 0,001%-os jódoldatot adtunk a cél-
ból, hogy kék szinii keményitő-jód komplexet nyerjünk. Azed-amiláz aktivitását a komplex 660 nm-
nél mért specifikus abszorbciő csökkenésén keresztül határoztuk meg. A kivonatkészitést három
alkalommal folytattuk le. Azoí-amiláz aktivitását a 660 nm-nél 0 cm fényhossz 15 pereié) 1 g
szemfriss-sulyban fejeztük ki és a továbbiakban Д O.D 660 nm/15 perc dimenzióra értelmeztük.

EREDMÉNYEK

Ebben a kísérletben az 500—2000 rad-dal besugárzott árpaszemekcK-amiláz aktivitását ha-
tároztuk meg. 24 órás csiranövényeknél a kontroll és a sugárkezelések között csak kis különbsé-
get tapasztaltunk, az£<-amiláz tevékenységében kizárólag az 500 rad-os kezelésnél mutatkozott
némi serkentő hatás.

Hasonló trendet figyeltünk meg a 48 órás csírázást követően is, amennyiben a kezelések kö-
zött (500, 1000, 1500, 2000 rad) megbízható különbséget nem tapasztaltunk. Ezek a-megfigyelések
hasonlóak Szőke (15) által közzétetthez. A citált szerző arról számol be, hogy a kérdéses perió-
dusban sugárkezelések között azcC-amiláz aktivitásában nem figyelt meg jelentős eltérést. A 72
órás csiranövényeknél azonban és kontroll és a sugárkezelt csiranövényekcí-amiláz aktivitásában
már szignifikáns különbségek mutatkoznak (1. táblázat, 1. ábra). Az 500, 1000 és 1500 rad-os ke-

1. táblázat

Különböző dózisu ír -besugárzással kezelt árpaszemekből fejlődött csiranövények
tfC-amiláz aktivitásának alakulása azok eltérő fejlettségi állapotaiban

Kezelés

Kontroll

500 rad

1000 rad

1500 rad

2000 rad

24 órás 48 órás 72 órás 96 órás

cs iranövények

6,20

7,80

5,80

6,80

5,70

9,10

9,20

9,25

9,90

9,15

13,60

17,70

14,20

15,10

10,90

43,10

53,90

48,90

49,20

41,20

Az adatok 6 ismétlés átlagai

zelések — a besugárzást nem kapott kezelésekhez viszonyítva — magasabb oí-amiláz aktivitásról tet-
tek tanúbizonyságot. Ugyanakkor a 2000 rad dózissal kezelt mintákban alacsonyot-amiláz aktivitást
figyeltünk meg. A legmagasabb e/--amiláz enzim tevékenységet az 500 rad kisdózisu kezelésnél ta-
pasztaltuk, ezt az 1500 rad követte.

96 órás csiranövényeknél az előző megfigyelési időponthoz hasonló serkentő hatásokat figyel-
tünk meg.

A különböző fejlődési állapotban levő csiranövények c<-amiláz aktivitásaiból a következőket
állapithatjuk meg. Az alacsony dózisu gamma-besugárzás (500 rad) a kontrollhoz képest minden ke-
zelésben fokozta az í<-amiláz aktivitását. Hasonló eredményt ért el Szőke és Sir oki, (16) amennyi-
ben 1000 rad sugárkezelésben részesült 96 órás kukorica csiranövényeknél szignifikánsan nagyobb
c£ -amiláz aktivitást találtak. Az cK-amiláz aktivitását még a nagyobb sugárdózis értékek is (10000
rad) stimulálták. Hasonlóképpen Gurumurti (9) az alacsony dózisu (20—2000 rad) 60Co sugárforrás-
sal vetés előtt kezelt búzánál az «<--amiláz aktivitásában serkentést tapasztalt. A búza endosper-
miumában az emiitett kutató jelentős mértékű aktivitást figyelt meg.
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MEGVITATÁS

A csírázó növényi magvaknál — amint az jól ismert —, a csírázó magok katabolitikus fo-
lyamataiban résztvevő hidrolitikus enzimek szintjét különböző növényi hormonok ellenőrzik (3).
A gibberellin savak akciós mechanizmusát több szerző tanulmányozta (6, 20). Az embrióban ter-
melődött gibberellin savak az endospermiumba szállítódnak, ahol az aleuron sejtekben az amiláz-
hoz hasonló hidrolitikus enzimek bioszintézisét indukálják. Az egész szemekben talált gibberellin-
szeru anyagok mennyisége az aC -amiláz tartalommal szinte párhuzamosan emelkedik. A csírázás-
kor bekövetkező gibberellin-szerii anyagok mennyiségének növekedése a de novo szintézistől és a
gibberellin-szerü, kötött formában levő anyagok átalakításától függ (2).

Az ionizáló sugárzás stimuláló hatását a gamma-sugár auxin szintre kifejtett hatásának le-
het tulajdonítani {2); ez egy olyan specifikus RNS szintézisét ellenőrzi, amely másik oldalról meg-
határozott enzimek szintéziséért felelős. Sax (17) véleménye szerint,úgyszintén az ionizáló sugár-
zás stimulációt kiváltó hatását az auxin egyensúlyra gyakorolt befolyásuknak köszönhetik. Továbbá
Dubtsov (7) gamma-besugárzást követően, a csírázó szemekben a gibberellin-szerü anyagok meny-
nyiségének több mint kétszeres növekedését tapasztalta.

A fenti kísérleti eredmények ismeretében a kisdózisu gamma-besugárzás serkentő hatását
meg lehet magyarázni. E hatásokat a gibberellin-szerü anyagok de novo szintézis révé megnöve-
kedett mennyiségének lehet tulajdonítani.

ÖSSZEFOGLALÁS

Besugárzás indukálta változások az árpa oí-amiláz ak ivitásában, a csírázás időtartama
alatt. Kompolti korai árpafajta szemeit 500, 1000, 1500 és 2000 rad-dal sugározták be. A sze-
meket 96 óra időtartamig csiráztatták, s az c<-amiláz aktivitását időszakonként meghatározták.
A vizsgálat szerint a csirakori fejlődés folyamán az 500 rad-os kezelés magas oC -amiláz aktivi-
tást mutatott. Ezek a hatások a gibberellin-szerü anyagok megnövekedett aktivitásának köszönhetők,

IRODALOM

1. Baco, Z. M. and Alexander, P. (1961): Fundamentals of radiobiology. Pe rg am on Press, New
York, 555 pp.

2. Barends, G. W. M. - H. Kende and A. Lang (1968): Plant Physiol. 43: 815.

3. Briggs, D. E. (1973): Biosynthesis and its control in plants, ed. B. V. Milborron, p. 129.
Academic Press, London and New York.

4. Cherry, J. H. — Hageman, R. H. — Collins, F. I. and Flesher, D. (1961): Effects of X-ir-
radiation on corn seed. Plant Physiol. 36: 566—572.

5. Cherry, J. H. — Hageman, R. H. and Hansen J. B. (1961): Effects of X-irradiation on nuc-
leic acids in Zea mays. On (he level of ribonuclease activity in growing seedlings Radiation
Research. 740—571.

6. Cohen, D. and L. G. Paleg (1967): Plant Physiol. 42: 1288.

7. Dubtsov, G. G. (1971). Radiobiologiya. 16(6): 935—938.

8. Gorbon, S. A. and Weber; R. P. (1955): Studies on the mechanism of phytohormone damage
by ionizing radiations. I. The radiosensitivity of indole acetic acid. Pfant Physiol. 30: 200—210.

9. Gurumurti, K. (1971): Metabolic drifts and paramagnetic behaviour of seeds with diverse re-
serve components during germination, Ph. D. thesis, Gujarat University, Ahmedabad.

10. Kuzin, A. M. (1955): The utilization of ionizing radiation in agriculture. Proc. Int. Conf.
Peaceful Uses Atomic Energy. Geneva, 12: 149—156.

271



1]. Kuzin, А. М. (1956): Biochemical fundamentals of the biological action of ionizing radiations.
In Reviews on radiobiology, A. M. Kuzin (Ed.) Moscow. Press of Acad. of Sciences. USSR.
3: 4-26.

32. Leopold, A. C. and K. V. Thimann (1949): Am J . Botany. 36: 342.

13. Masahiro, S. — Hvrotoshi, M. and Teruie, S. (1974): Amm. Rep. Res. Reactor Inst. Kyoto
Univ. Vol. 7. 35-40.

14. Nuttal, V. W. — Lyall, I. H. - Lees, D. H. and Hamilton, H. A. (1968): Response of gar-
den crop plants to low dose gamma irradiation of seeds. Can. J . Plant. Sci. 48: 409—411.

35. Patskevick, V. M. (1963): Conference on seed irradiation prior to sowing. Soviet J . At.
Energi, 3 0: 549-553.

36. P. Szőke and G. S. Sirohi (1974): Indian J . of Plant physiol. 17: 58—60.

37. Sax, K. (1963): The stimulation of plant growth by ionizing radiation. Radiat. Bot. 3:179—386.

38. Sydorenko, I. D. (1963): The effect of ionizing radiation and UV radiation on corn seeds. Ukr.
Botanyichryi. Zh, 19: 3—12.

19. Woodstock, I. W. and Justice, O. L. (1967): Radiation induced change in respiration of corn,
wheat, sorghum, and radish seeds during initial stages of germination in relation to subse-
quent seedling growth. Radiation Botany 7: 129—136.

20. Wood, A. and L. G. Paleg (1972): Plant Physiol. 50: 103.

272



EFFECT OF LOW DOSES OF GAMMA IRRADIATION ON THE -AMYLASE ACTIVITY,
AD DIFFERENT STAGES OF SEEDLING DEVELOPMENT IN BARLEY

AFIFI, W. M.

SUMMARY

Radiation-induced change in oC -amylase activity of barley seeds during germination. Barley-
-seeds of Kompolti Korai were irradiated with exposures of 500, 1000, 1500 and 2000 rad. The
seeds were germinated for 96 hr and (Á -amylase activity was determined periodically. The obser-
vation showed high cA.-amylase activity at 500 rad,, during the seedling development. These effect
may be due to the increase of the gibberellin — like substances.

ВЛИЯНИЕ МАЛЕНЬКИХ ДОЗ -у-ОБЛУЧЕНИЯ НА АКТИВНОСТЬ а-АМИЛАЗА У ВСХОДОВ
В РАЗНЫХ ВОЗРАСТАХ ЯЧМЕНЯ

Афифи, В.М.

РЕЗЮМЕ

Изменения в активности а-амилаза ячмения индукцированные 7-облучением семен перед посебом во
время произрастания. Семены сорта ячменя Комполти кораи были облучены дозами в 500, 1000, 1500,
2000 Рад.

Прорацивание семен проводилось до периода 96 часов, активность а-амилаза была определена вре-
менно.

На основе проведенных опытов было установить, что обработка дозой с 500 Рад показьшает, во время
развития всходов, высокую активность. Эти эффекты могут придавить увеличенной активности гибберел-
лин-веществ.
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, 60,Kis dózisú Co gammasugárzás hatása
kukorica növények fotószintetikus aktivitására

Dr. Turcsányi Gábor
egyetemi tanársegéd

Agrártudományi Egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszék, Gödöllő

A kis sugárdózisok mennyiségi és minőségi stimulációt okozó hatása régóta ismert. A sti-
muláciős hatás kiszámíthatatlansága, kellő biztonságú megismételhetőségének hiánya miatt, gazda-
sági célokra való felhasználása mindeddig mégsem terjedhetett el. E bizonytalanság oka lehet, hogy
nem ismerjük kellőképpen a sugárzás hatását befolyásoló környezeti tényezőket, valamint azokat
a biofizikai és biokémiai változásokat sem, amelyeket az ionizáló sugárzások a növényi szervezet-
ben kiváltanak. Ez utóbbi változások megismerésének óhaja vezetett abban, hogy a kis dózisu 6 0 Co
gamma-sugárzás hatását a növények legalapvetőbb életfolyamatának, a fotoszintézisnek egyes lépé-
sein a kukoricánál végigkövessük.

mODALOM

Jóllehet, számos szerző foglalkozott sugárkezelt növények fotoszintézisének vizsgálatával,
kevés azon cikkek száma, amelyeket a stimuláciős dózis hatásának megítéléséhez számba vehetünk.
A rendkívül heterogén kísérleti körülmények és vizsgálati módszerek csaknem lehetetlenné teszik
az egymásnak ellentmondó eredmények közötti eligazodást.

Guseva és Kureanova (1972), valamint Ponomareva et al. (1976) is arról a korábban általá-
nosan elterjedt álláspontról számolnak be, amelyek a fotoszintézist igen sugárzásellenálló folyamat-
nak tekintik, és amelyek szerint a növények fotoszintetikus folyamatai szélesebb sugárdózis tarto-
mányok mellett maradnak változatlanok, mint a növekedési folyamatok. Valóban, azok a korábbi
közlések, amelyek a fotoszintetikus apparátus besugárzás következtében fellépő megváltozásáról szá-
moltak be, nem nagy számuak, és nem adnak lehetőséget arra, hogy a növények károsodását, illet-
ve stimulációját a fotoszintetikus funkciók megváltozására vezessük vissza.

Az előbbieket cáfolva, Bagdashevskaia és Rynova (1966), Pál és Hámor iné (1966), Guseva és
Kurgan ova (1972), Kurganova (1973), valamint Bakr Ahmed et al. (1976) sugárzás eredményezte
klorofilltartalom növekedésről, Ponomareva et al. (1976) pedig klorofilltartalom csökkenésről szá-
moltak be különböző növényeknél. Különösen figyelemre méltó Bakr Ahmed et al. (1976) munkája,
hiszen a kis dózisu gamma-sugárzás hatását 14 napos kukoricanövényeken tanulmányozták. Ponoma-
reva et al. (1976) kísérleteik során ugy találták, hogy a burgonya-, búza- és babnövények 9 0 Sr-ral
való krónikus besugárzása nagy változásokat eredményez mind a fotoszintetikus apparátus struktú-
rájában, mind funkciójában.

Zill és Tolbert (1958) a gamma-besugárzás hatását Chlorella zöldmoszatok fotoszintetikus
O2"fejlesztésén és COg-fixálásán vizsgálták. A növények egyenletes O2-fejlesztése a csökkenő CO2~
fixálás ellenére a szerzőknek azt sugallta, hogy a gamma-sugárzás a karbon-ciklusra (Calvin-cik-
lus) és a fotolitikus rendszerre nem egyformán hat.

Guseva és Kurganova (1972), Kurganova (1973), valamint Bakr Ahmed et al. (1975) Zill és

274



Tolbert (1S58) módszeréhez hasonlóan mesterséges elektronakceptorok (DCIP, NADP, ferredoxin)
redukciójának fotometriás mérésével követték a sugárkezelt növények, ill. azokból izolált kloro-
plasztiszok fotoszintetikus aktivitását. Az elektronakceptorok redukciójának mértékéből következtet-
tek a növények fotoszintetikus apparátusának (^"fejlesztésére (Hill-reakciójára). Zill és Tolbert
(3958) még manometrikus módszert is használtak. Az előbb említett szerzők Zill és Tolbert (1958)
eredményeivel ellentétben jelentős C^-fejlődés serkentést tapasztaltak kis dózis': sugárkezelés ha-
tására.

CO2~fixálást sugárkezelt növényeken Zill és Tolbert (1958) mellett Marfina és Ibragimov
(1967), valamint Ursino et al. (1977) mértek. Marfina és Ibragimov (1967) 2—3 leveles kukorica
csiranövényeknéi 500, 1000 és 5000 r-es dózisokkal fokozódó mértékben növelték a fixált 1 4 CO 2

mennyiségét. Ursino et al. (1977) 18—2í napos szójanövényeket sugároztak be. 3,75, valamint
11,25 krad 6 0 Co gamma-sugárzással a növények 3*CO2-felvételét csökkentették anélkül, hogy em-
lítésre érdemes változást észleltek volna a sötét CO2-fejlesztésben. Eredményeik arra utalnak,
hogy a csökkent CC^-felvéiel a sugárzásnak a fotoszintetikus apparátusra kifejtett hatásából, és
nem megnövekedett légzésből ered.

ANYAG ÉS MÓDSZEK

Vizsgálatainkhoz KSC 360-as kukoricahibridet (Zea mays L. convar. KSC 360) használtunk.
A szemterméseket vetés előtt 1000 r ^°Co gamma-sugárzással (dózisintenzitás 1000 гД) kezeltük.

A növények súlygyarapodását 15-15 növény súlyának 3—4 naponkénti mérésével követtük.
A fotoszintetikus pigment-tartalom vizsgálatokhoz a pigmenteket meghatározott sulyu levél-

mintából tömény acetonnal maradék nélkül kivontuk. A színanyagokat ezután peroxidmentes etiletek-
ben mostuk át és az oldat pigment-tartalmát spektrofotometriásán többhullámhosszas módszerrel
(French. 1960) meghatároztuk.

Oxigén-fejlődés vizsgálatainkhoz a levél mezofillumából nyert protoplasztok segítségével
előállított intakt kloroplasztiszokat használtunk. A protoplasztok, valamint az intakt kloroplasztiszok
előállításánál Horváth et al. (1978) módszerét követtük. A fotoszintetikus O2-fejlődés mértékét
Clark-tipusu elektróddal (Delieu és Walker. 1972) szabályozott hőmérsékletű küvettában (Rank-Brot-
hers, Cambridge, U. K.) mértük. Az izolált kloroplasztiszok (^-fejlesztését Horváth et al. (1Í78)
módszere alapján vizsgáltuk.

CO2-fixálás vizsgálatainkhoz a levelek főérmentes részéből 6 mm átmérőjű korongokat vág-
tunk. A korongokat zárt térbe helyeztük, amelyben akváriumi pumpa segítségével a CO2~t tartal-
mazó gázelegyet folyamatosan áramoltattuk. A levéldarabkákat 1С perces sötétben tartás után 60
percig J0000 lux fehér fénnyel világítottuk meg. A rendszer hűtéséről léghűtő berendezéssel és je-
ges viz alkalmazásával gondoskodtunk. A reakciót a korongok kivasalásával állítottuk le.

EREDMÉNYEK

A növények súlygyarapodásának adatait az 1. táblázatban foglaltuk össze. Amint a táblázat-
ból kiderül, két kísérletet végeztünk. Az első kísérletben a sugárkezelt és a kontroll növények kö-
zött az előbbiek javára jelentős sulykülönbséget mértünk. A különbség a növények súlyában az idő
múlásával egyre nőtt. Amásodik kísérletben a 9 napos csiranövények nem mutattak értékelhető
sulykülönbséget.

1. táblázat

A növények súlya különböző idős korukban te>

1. kísérlet

Vetés óta eltelt na-
pok száma

Kontroll

1000 r

10

10,51

11,34

14

13,38

14,65

]7

14,69

17,05

22

15,84

19,86

2. kísérlet

10

8,95

9,34
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klorofill (aH>) tartakim

2500

20001

1500-

1000-

10

1.

14

levél

17 10

2.

14

levél

14

3. levél

17 napok

levélszintek

1. ábra

Az egyes levélszintek klorofill-tartalma

oxigén fejlődés, ill. kötés
(yM/h x mg klorofill)

80

70 -\

60

50

40

30

20

10-

metilamin

fénybe

2. ábra

A 13 napos kukorica csiranövényekből izolátt kloroplasztiszol Og-fejlesztése, ill. kötése
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2. táblázat

Az egyes tevéiszintek klorofilltartalma
(nM/g friss súly)

Vetés óta eltelt
napok száma

10 napos

14 napos

17 napos

Kontroll

1. lev.

2080

1646

983

1000 r

2. lev.

2207

1938

-

3. lev.

1814

2090

1. lev.

2130

1830

1398

2. lev.

2529

1813

-

3. lev.

1604

1768

3. táblázat

Az egyes tevéiszintek klorofill a/b. valamint klorofiUAaroünoid aránya

Vetés óta eltelt
napok száma

4

10 napos

14 napos

17 napos

10 napos

14 napos

17 napos

1. lev. 2. lev.

kontroll ki. a/b

3,05

3,30

3,56

3,34

3,58

-

kontroll kl/kar

4,19

3,81

3,80

4,11

4,44

-

3. lev.

aránya

3,70

3,76

aránya

4,75

4,32

1

3

3

3

4

4

4

. lev.

1000 r

,04

,25

,63

1000

,04

,24

,51

2. lev.

ki. a/b

2,86

3,85

-

r klAar
4,41

4,39

-

3.

aránya

3,

3,

aránya

4,

4,

lev.

50

90

60

13

4. táblázat

A 13 napos kukorica csiranövényekbőt izolált kloroplasztiszok Qo-fejlesztése
(uM/h x mg klorofill)

Kontroll

fény be

21,2

metilamin

60,30

fény ki

-17,10

1000 r

fény be

18,83

metilamin

54,52

fény ki

-17,90

Az összklorofill-tartalom alakulását a 2. táblázatban és az 1. ábrán, a klorofill a/b arány,
illetve a klorofiüAarotinoid arány alakulását pedig a 3. táblázatban ismertetjük. A sugárkezelt nö-
vények első, legfiatalabb levele egységnyi súlyban több klorofillt tartalmazott, mint a kontrolié. A má-
sodik levélnél már ilyen összefüggést nem állapíthatunk meg, a harmadik levélnél pedig a kontroll nö-
vények szárnyalták tul a sugárkezeiteket az 1 g friss súlyban található klorofill mennyiségében. A klo-
rofill a/b és a klorofiU/karotinold arányok nem változtak meg a levelekben a sugárkezelés hatására.

A 13 napos csiranövényekből izolált kioroplasztiszok O2-fejlesztését (4. táblázat; 2. ábra) két-
féle módon mértük: pusztán a fény bekapcsolásával, valamint metilamin uncoupler és fény együttes al-
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5. táblázat

A 14 napos (1. kísérlet), illetve egy hetes (2. kísérlett kukorica csiranövények
34COo-fixáláss (uM/h x levélkorong)

3. kísérlet

2. kísérlet

Levélszintek

1. levél

2. levél

3. levél

3. levél

Kontroll

0,736

1,656

3,805

3,971

3 000 r

3,075

2,135

1,883

3,886

megkötött 1 4 C o 2

< M/h x levélkorong)

1 -

1. 2. 3. levélszintek

3. ábra

A 14 napos kukorica csiranövények

kalmazásával. Emellett megmértük a kloroplasztiszok uncoupler adása utáni sötét C^-felhaszná-
lását is. A sugárkezelt növények plasztiszainak O2-fejlesztése uncouplerrel és uncoupler adago-
lása nélkül is csekély mértékben a kontroliból izolált plasztiszoké alatt maradt. A sötét (^-fixá-
lás is hasonló eredményt adott.

A növények -^CO -fixálását mindkét kísérletben lemértük. Az első kísérlet eredményei az
5. táblázatban és a 3. ábrán követhetők. A sugárkezelt csiranövények mindhárom levélszintje 14
napos korban jelentősen több -^CC^-t kötött meg, mint a kontroll növények hasonló levelei. A má-
sodik kisérletben (5. táblázat) a kontroll és a sugárkezelt növények leveleinek 14CO2-fixálása ha-
sonló volt egymáshoz.
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AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

A fotoszintetikus apparátus alapvetően három részből áll: a thylakoid membránokhoz kötött
antennarendszerből és elektrontranszport láncból, valamint a kloroplasztiszok sztróma részében
elhelyezkedő Calvln-ciklust alkotó enzimekből és metabolitokbót. Az elektrontranszport lánc és a
Calvin-ciklus egymással kapcsolatban állnak két rendszer utján, és ezeken keresztül egymás mű-
ködését is befolyásolják. A rendszereket a NADP/NADPH + H+, valamint az ADP/ATP együttesek
alkotják. A rendelkezésre álló NADP és ADP mennyisége erősen befolyásolja az elektrontransz-
port lánc sebességét, az elektrontranszport lánc működése folyamán létrejött NADPH + H+, vala-
mint ATP pedig a reduktív pentőzfoszfát ciklusban a CO2 beépülésére hat.

Kérdés, hogy a kis dózisu ionizáló sugárzás a fotoszintetikus apparátus működését egyálta-
lán befolyásolja-e, és ha igen, elsősorban mely részét érinti ennek a rendszernek. A kérdések
megválasztásához a kukoricanövény fotoszintézisének egyes folyamatait a lehetőségekhez mérten kü-
lön, egymástól elválasztva kellett megvizsgálnunk. Az antennarendszer feltérképezésére a fotoszin-
tetikus pigmentek mennyiségének és arányának mérését választottuk. Az elektrontranszport lánc
működésének elkülönített vizsgálatához az O2-fejlődés mérése mesterséges elektronakceptor és un-
coupler használatával bevált módszer. Végül a Calvin-ciklust a ^CO2-fixálás mennyiségének mé-
résével követtük.

A rendelkezésünkre álló irodalmi adatok és saját eredményeink alapján az előbb feltett kér-
dések közül az elsőre egyértelmű igennel válaszolhatunk. Ugy tűnik, hogy a fotoszintetikus appa-
rátus igen érzékenyen reagál kis sugárdózisokra is, és ebben a tekintetben nem marad el a légzés
sejtszerveeskéje a mltokondrium mögött.

A másik kérdés megválaszolása az Irodalmi adatok és saját eredményeink összevetése alap-
ján már nehezebb. A szerzők többsége (Guseva és Kurganova 1972, Kurganova 1973, Bakr Ahmed
et al. 1976) a fotoszintézis intenzitásának sugárzás hatására bekövetkező megnövekedéséért egyér-
telműen az elektrontranszport láncot teszik felelősség. Mi viszont Zill és Tolbert (1958) Chlorella
zöldmoszaton végzett vizsgálatainak eredményeivel egyetértésben a Calvin-ciklus elektrontranszport
láncnáli sokkal nagyobb sugárérzékenységét hangoztatjuk.

Az emiitett szerzők és saját eredményeink közötti eltérések alapját az C^-fejlődés mérések
adják. CO2~fixáiás és fotoszintetikus pigmenttartalom vizsgálatainak eredményei az irodalmi ada-
toknak nem mondanak ellent. Ugy gondoljuk, hogy C^-fixálási méréseink más szerzők korábban
végzett vizsgálatainál megbízhatóbbak és irányadóbbak, a következő okok miatt:

- Horváth et al. (1978) módszerével sikerült nagymértékben intakt kloroplasztiszokat nyer-
nünk, amelyekkel végzett vizsgálataink során — a hagyományos módszerekkel nyert plasz-
tiszokkal ellentétben — az in vivo állapotot sokkal jobban sikerült megközelítenünk;

- az oxigénélektródos C^-fejlődés mérés megbízhatóbb, pontosabb, közvetlenebb és gyor-
sabb módszer, mint a hagyományos manometrikus eljárás (Fork, 1972) és számos előnye
van a íotometrikus eljárással szemben is;

- nagyobb mennyiségű (6 uM 2,6 uM-al (Guseva és Kurganova, Í972) vagy annál kevesebbel
szemben)) mesterséges elektronakceptor, uncoupler és rövidebb megvilágítási idő haszná-
latával az elektrontranszport láncot teljesen függetlenítettük a Calvin-cikíustől;

- Tris-mentes izoláló szuszpendáió és assay pufferek használatával (lásd Horváth et al.,
1978) sikerült kiküszöbölni a Tris oxigén-fejlődést gátló hatását (Izawa, Í977).

Amint emiitettük sugárkezelt növényeinkkel két kísérletet végeztünk. Az elsőben a kis dózi-
su Co gamma-sugárzás a növények súlygyarapodását nagymértékben serkentette, és ez a folya-

á ^ á ő gy , y
mat együtt járt a -^CCXj'fixálás erős megnövekedésével. A második kísérletben a sugárkezelt és a
kontroll növények között súlygyarapodásban különbség nem mutatkozott. Ekkor a növények 1 4 C O 2 -
-fixálása is a két kezelésnél azonos mértékű volt. '

;

ír,
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ÖSSZEFOGLALÁS

Vetés előtt 1000 r 60Co'gamma-sugárzással kezelt kukorica csiranövényeken fotoszintézis
vizsgálatokat végeztünk. Kísérletünk célja annak felderítése volt, vajon a kis sugárdózis a foto-
szintézis mely folyamataira és miiyen mértékben hat. Ennek érdekében figyelemmel kisértük a
csiranövények súlygyarapodását, klorofill a, klorofill b és karotinoid tartalmát, valamint fotoszin-
tetikus O2"fejlesztését és I4CO2-fixálását. A megelőző szerzőknél megbízhatóbb módszerekkel vég-
zett vizsgálataink eredményeiből megállapíthatjuk, hogy az irodalmi adatokkal ellentétben a kis su-
gárdózis okozta esetleges nagyobb súlygyarapodás a növények fotoszintetikus apparátusának nem a
membránhoz kötött részével, vagyis a pigment-protein komplexekkel, valamint az elektrontransz-
port lánccal, hanem a kloroplasztiszok sztróma-fázisával, vagyis a Catvin-ciklus enzimeinek foko-
zottabb működésével áll kapcsolatban.
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EFFECT OF LAW DOSE OF 6 0 Co GAMMA IRRADIATION ON
THE PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF MAIZE SEEDLINGS

Dr. Gábor Turcsányi

Department of Botany and Plant Physiology, Agricultural University, Gödöllő

SUMMARY

Photosynthesis investigations were carried out on maize seedlings treated with 1000 of Co
gamma irradiation prior to sowing. The aim of our work was to find out, to what degree the in-
dividual processes of photosynthesis are affected by small doses of irradiation. For the sake of
the cause the increase in weight, the chlorophyll a, chlorophyll b and carotinoid content as well
as the photosynthetic O 2 " e v o l u t i o n a n d C02-fixation of the seedlings were measured. From our
results it can be stated that in contradiction with the data given la the literature the occasional
increase in weight caused by small dose of irradiation is not in connection with the membrane-
-bound part of the photosynthetic apparatus, but it is the consequence of the increased activity of
the Calvin-cycle enzymes in the stroma of the chloroplasts.

ВЛИЯНИЕ НЕБОЛЬШОЙ ДОЗЫ ГАММА-ОБДУЧЕНИЯ 6 0 С о НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ В СХОДОВ КУКУРУЗЫ

др. Габор Турчани
Кафедра ботаники и физиологии растений Аграрного Университета, Геделле

Р Е З Ю М Е

Фотосинтез всходов кукурузы был изучен после предпосевного облучения семьян дозой 1000 Р
гамма-облучения Со. Задался целью нашей работы установить, до какой степени оказывает влияние не-
большая доза облучения на отдельные процессы фотосинтеза. В интересах этого прибавление веса, содержа-
ние хлорофилла а, хлорофилла б, и каротиноидов в растениях так же, как развитие кислорода и связь уг-
лекислого газа растениями были смерены. Наши результаты вразрез с литературными данными показали,
что случайное прибавление веса вызванное небольшой дозой облучения не имеет связь углекислого газа
растениями были смерены. Наши результаты вразрез с литературными данными показали, что случайное
прибавление веса вызванное небольшой дозой облучения не имеет связь с мембранной частью фотосинте-
тического, аппарата, а результат возросшей активности энзимов Калвин-цикла, содержающихся в строме
хлоропластов.

281



A növények lizmtartaJmának alakulása
gamma besugárzásra

Benedekné, Dr. Lázár Magda
Agrártudományi Egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszék, Gödöllő

ÖSSZEFOGLALÁS

Az ionizáló sugárzás élettani hatásának vizsgálatai azt bizonyítják, hogy jelentős változások
következnek be a növényi anyagcserében.

Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a 7 napos csiranövények endospermiumából a ^ C -
-lizin gyorsabban szállitódik a szervekbe, különösen a hajtásokba és intenzivebb a fehérjékbe való
beépülése is. A legnagyobb eltéréseket szójánál 500 rad (46,2%-os) és 1000 rad (68,5%-os) keze-
lések, kukoricánál 1000 rad (62,7%) és 5000 rad (62,7%) hatására tapasztaltunk.

Az anyagcserefolyamatokban bekövetkező változások kihatnak a növények növekedésére. Az
egyes dózisok hatása azonban módosul a növényfaj és -fajtáktól, valamint a felnevelési körülmé-
nyektől függően. A vizkulturában felnevelt növényeknél már 14 napos korban kimutatható a kezdeti
növekedés megélénkülése, elsősorban a gyökerek, később a hajtások javára. A homokkulturában ké-
sőbb (56 napos korban) jelentkezett a többlet a szárazsulyokban 1000 rad kezelés hatására kukoricánál.

A két szójafajta (Merit, Clay) eltérően reagált a besugárzásra. A Merit növényeinek száraz-
súlya 500 rad és 1000 rad kezelések hatására gyarapodott szignifikánsan, ugyanakkor a Clay növé-
nyeinek szárazsulya csökkent vagy szignifikánsan nem változott. A növények lizintartalmának ala-
kulása szoros összefüggést mutat a növények növekedésével.

A két kukorica esetében (Szegedi sárga, KSC-360) az 1000 rad (46,25%) és az 5000 rad
(31,21%) eredményezett lényeges többletet az összlizintartalomban. Negativ korrelációt (r=0,59) csak
a 10 000 rad kezelés növényeinek hajtásaiban mutattunk ki.

A Merit növényeinek összlizintartalmát az 500 rad és 1000 rad kezelés fokozta mintegy 23,29,
illetve 20,92%-kal. Negativ korrelációt (-0,77) az 5000 rad eredményezett a növények hajtásaiban.

A Clay növények összlizintartalma minden esetben alacsonyabb volt a kontrollhoz viszonyitva.
A szántóföldön felnevelt Merit szója növények hajtásainak összlizintartalma 500 rad (16,82%)

és 1000 rad (3,19%) hatására kisebb gyarapodást mutatott, mint a klimaszoLában felnevelt növényeké.
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DEVELOPMENT OF THE PLANTS LYSINE-CONTENT UNDER
GAMMA-IRRADIATION

Benedekné Dr. Magda Lázár

SUMMARY

It has been proved by studies on physiological effect of the ionizing irradiation that in plant
metabolism important changes take place.

During our experiments we have concluded that from endosperm of the seven-day-old seed-
lings 14C-L-Lysine is transported faster to organs especially to shoots and its incorporation into
protein is also more intensive. The biggest differences, at soybean as a result of 500 rad (46,2%)
and 1000 rad (68,5%); at maize subsequent upon 1000 rad (68,5%) and 5000 rad (62,7%), we could
observed.

Alterations occuring in metabolic processes affect the growth of plants. Influence of the
individual processes, however, is amended depending on species and varieties as well as raisting
conditions. An animation at the beginning stage of growth for plants, grown in water culture, in
the 14-day-old age, can be already observed to the adventage of the roots and later of the shoots.
In sand culture a surplus in dry weight for maize, under influence of 100 Rad, appeared further
on (at 56-day-old).

Two soybean varieties (Merit, Clay) responded differentyl 500 and 1000 Rad dry weight of
Merit variety increased significantly whereas the dry weight of Clay variety lowered or did not
change significantly.

The lysine content of plants shows a close connection with growth of plants.
In the case of two maize varieties (Szegedi sárga, KSC 360) treatments with 1000 and 5000

rad resulted in an essential surplus of the total lysine content (46,25 and 31,21% respectively).
The total lysine content of Merit variety has been stimulated by about 23,9 and 20,92%.,

respectively. Owing to 5000 rad treatment a negative correlation (-0,77) ensued in the shoots.
The total lysine content of Clay was lower than that of control every cases.
Under influence of 500 and 1000 rad treatments the total lysine content in shoots of Merit

variety, grown in field conditions, presented less icrement (16,82 and 3,19 respectively) in com-
parison with that of plants reared in climate room.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЛИЗИНА В РАСТЕНИЯХ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ

Бенедекне, др.Магда Лазар

Р Е З Ю М Е

Исследования в области физиологического влияния ионизирующего облучения свидетельствуют о зна-
чительных изменениях, наступающих в метаболизме растений.

Опыты показали, что ^С-Л-лизин из эндоспермиума растений в возрасте 7 дней скорее транспорти-
руется в органы, в первую очередь в побеги, а также интенсивнее его усваивание по-протеином. Наибольшие
изменения были обнаружены у соевых бобов при облучении дозой в 500 (46,2%) и 1000 Рад (68,5%), а у
кукурузы при обработке дозой в 1000 (62,7%) и 5000 Рад (62,7%).

Наступающие в метаболизме изменения влияют на рост растений. Действие отдельных доз модифици-
руется в зависимости от видов, сортов, а так же условий выращивания. У растений, выращиваемых в пита-
тельном растворе, начальное оживление развития можно обнаружить уже в возрасте 14 дней сначала пре-
имущественно в корнях, позже в побегах. Прибавка по весу сухого материала у кукурузы под действием
1000 Рад выявилась позднее, в возрасте 56 дней.

Два сорта соевых бобовых (Мерит, Клан) различно реагировали на облучение. Сухой вес у растений
сорта Мерит при обработке дозами с 500 и 1000 Рад увеличился достоверно, в то же время сухой вес рас-
тений сорта Клай уменьшился или не изменился.

Образование содержания лизина тесно связано с ростом растений.
В случаях двух сортов кукурузы (Сегеди шарга, КШЦ-360) обработка с дозами 1000 (46,2%) и

5000 Рад (31,2%) способствовала увеличению общего содержания лизина. Отрицательная корреляции
( =0,59) была обнаружена только в побегах при облучении посевных семян с 1000 Рад.

Полное содержание лизина у растений сорта Мерит под действием облучения дозами в 500 и 1000 Рад
было увеличено примерно на 23,29 и 20,92%. Отрицательная корреляция ( =0,77) имелась в побегах
растений, облученных с 5000 Рад.

Общее содержание лизина в растениях сорта Клай во всех случаях было ниже по сравнению с конт-
ролем.

Все содержание лизина в побегах у растений, выращиваемых в полевых условиях, под действием об-
работок с 500 (16,82%) и 1000 Рад (3,19%) было меньше по отношению к избыткам, полученным в кли-
матическом помещении.
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A reproduktív szervek összehasonlító vizsgálata
eltérő időben besugárzott paradicsom növényeken

Dr. Maulné, Dr. Pityinger Ottilia
tudományos munkatárs

Agrártudományi Egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszék, Gödöllő

Az ionizáló sugárzások hatására bekövetkezett anyagcsere változások nem ismeretlenek.
A pollenek kifejlődése, azok minősége, a megtermékenyítési folyamatban való részvételük milyen-
sége is nagymértékben függhet a kialakulásukkor lezajló anyagcserefolyamatoktól és az azokat be-
folyásoló tényezőktől.

A sugárzások pollenre kifejtett hatásával viszonylag kevesen foglalkoztak. Az irodalmi is-
meretek szerint az egyes szerzők a besugárzás objektumát eltérő módon választották meg (mag,
hajtás, pollen), s mindezek alapján a kapott eredmények is különbözőek.

Brewbaker - Emery (1962); Tramvadilis - Devreux (1964); Tojyo (1970); Maulné Pityinger O.
(1968); Nishiyama - Uematsu (1967); Yemakawa - Sparrow (1966). Attól függően, hogy a vetőmagot,
növényt, virágot vagy pollent kezeltek, a dózis növelésével egy bizonyos határértéknél depresszív
hatás mutatkozott.

A radiostimuláció következtében megfigyelhető a növények erőteljesebb fejlődése, ami felte-
hetően a reproduktiv szervekre is kihatással van.

Ezen feltételezések és tények alapján foglalkozunk a paradicsom magbesugárzás, majd az
utóbbi években a különböző fejlettségű paradicsom növények besugárzásával.

Előadásomban a mag-és növénybesugárzás pollenre és termésképzésre kifejtett hatását ha-
sonlítottam össze.

ANYAG ÉS MÓDSZER

A kísérleteket a gödöllői ATE Növénytani és Növényélettani Tanszékén végeztük. A növénye-
ket részben klimaszobában, részben szántóföldi körülmények között neveltük fel. A vizsgált para-
dicsomfajta magbesugárzáskor Budai korai, növénybesugárzáskor Kecskeméti Jubileum fajta volt.

A magbesugárzást az Országos Onkológiai Intézetben, a növénybesugárzást a gödöllői ATE
sugárkertjében, valamint a Phylaxia Anna-hegyi telepén végeztük. Sugárforrásként °0Co-t n a s z ~
náltunk. A dózis intenzitás 500 r/óra volt. Á magbesugárzás dózisai: 500, 750, 1000, 5000 és
10 000 rad, a növénybesugárzásé: 50, 75, 100, 200, 300, 400, 500 rad.

A kísérlet jellegétől függően az elrendezés véletlen blokk, latinnégyzet, teljes véletlen.
Az ismétlések száma kísérletenként eltérő. A növények besugárzását három, hat, nyolc és

kilenc leveles korban végeztük. A pollen vizsgálatokhoz a növények csucsi fürtjén megjelent első
három virágot használtuk fel. A pollen cslráztatást in vitro mesterséges táptalajon végeztük.

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

A paradicsom pollen csírázását a, besugárzás körülményei, a dózis nagyság egyaránt befo-
lyásolta. Az 1. táblázatból látható, hogy valamennyi kezeléshez képest a paradicsom pollenek csi-
rázóképessége (magbesugárzáskor) 10 000 rad kezelés hatására szignifikánsan csökkent a kontroll-
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1. táblázat

Paradicsom pollen csirázőképessége magbesugárzáskor

Kezelés

Kontroli

500 rad

750 rad

1000 rad

5000 rad

10000 rad

SzD 5%

SzD 5% (5000 rad)

Csirázóképesség

klimaszobás kísérlet
1966

%

70,0

77,9

70,9

70,4

65,6

52,4х

8,2

8,9

a kontroll
%-ában

100,0

111,3

101,3

100,6

93,7

74,9

11,7

12,7

szántóföldi kísérlet
1967

%

58,2

59,5

62,7

58,7

51,6 х

24,3* x

4,8

a kontroll
%-ában

100,0

102,2

107,7

100,9

88,7

41,7

8,2

xSzD 5% (5000) kevesebb ismétléssel számolva

hoz viszonyítva. Ez a különbség igen jelentős. A kontroll pollenek csirázóképességét 100%-nak vé-
ve a 10 000 rad-os kezelésnél 74,9, 41,7%-ot tesz ki.

Az eltérő körülmények (klimaszoba, szántóföld) a csirázási százalék abszolút értékeit mó-
dosították, de a kezeléshatások hasonló tendenciát mutatnak.

Amikor a növények besugárzása (8 leveles korban) a korábbi paradicsom kisérletek alapján
is kedvezőnek itélt dózisértékek tizedrészével történt, a pollenek csirázóképessége a következők
szerint alakult (2. táblázat).

2. táblázat

Paradicsom pollen csirázóképessége növény besugárzáskor
(8 leveles)

Szántóföldi kísérlet

Kezelés

Kontroll

50 rad

75 rad

100 rad

SzD 5%

Cs irázóképesség

1973

10

76,4

75,4

79,4

81,5 х

5,0

a kontroll
%-ában

100,0

98,6

103,8

106,6

6,5

1974

n
%

73,5

73,1

72,8

72,8

2,3

a kontroll
%-ában

100,0

99,5

99,0

99,1

3,2
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Paradicsom pollen csirázóképessége
3. táblázat

Kezelés

Kontroll

100 rad

200 rad

300 rad

400 rad

500 rad

SzD 5%

3 leveles

1975

60,7

64,8X

75,5**

56,7*

58,9

64,2

3,6

korban besugározva

1976

64,4

72,3X*

65,5

63,5

60,5

69,7

6,5

3978

63,0

71,7X

68,7

70,2*

66,3

59,0

5,9

6 leveles

с s i

J975

60,7

65,6*

61,8

60,7

54,2X

58,1

4,2

korban

r á z

Í976

64,4

66,8

66,1

62,2

66,0

65,0

8,6

besugározva

á s i %

1978

63,0

70,0X

63,0

70,3*

65,3

62,3

6,2

9 leveles

1975

60,7

64,8

61,2

64,5

52,6*

55,6*

4,7

korban

1976

64,4

70,6

64,9

71,0

70,2

66,4

7,3

besugározva

1978

63,0

67,4

67,7

70,6*

66,8

61,8

7,3

to
CB

Növénvbesugárzás hatása a paradicsom bogyósulv változására az egyes szedés i időpontokig
(egy növényre jutó átlag)
(1974 szántóföldi kísérlet) 4. táblázat

Kezelés

Kontroll

50 rad

75 rad

100 rad

Szd 5%

Szedés i időpontok 5 naponként

K .

bogyősuly
dkg

38,5

46,8

47,6

46,9

14,9

6.

a kontroll
%-ában

3 00,0

123,5

323,4

321,7

38,8

K . 3 3.

bogyősuly
dkg

70,7

78,3

82,7

85,81

3 6,8

a kontroll
%-ában

3 00,0

3 3 0,7

117,0

321,4

23,7

IX.

bogyősuly
dkg

119,8

323,3

119,0

125,1

34,0

16.

a kontroll
%-ában

100,0

102,9

99,4

104,5

П . 7

DC. 23.

bogyősuly
dkg

145,7

143,3

140,1

140,8

. 15,8

a kontroll
%-ában

100,0

98,4

96,2

96,6

10,8

IX.

bogyősuly
dkg

250,7

263,3

258,2

269,4

38,4

26.

a kontroll
%-ában

100,0

105,0

103,0

3 07,4

35,3



Az 1973. évi kísérletben a kezelt növények pollenjei a kontrolihoz viszonyítva 75 és 100 rad
hatására mutatnak nagyobb eltérést a csírázásban. A kontroll és a 100 rad értékei között 5%-os
valószínűségi szinten szignifikáns különbség van.

Az 1974. évi kísérletben, az egyes kezelések növényeiről származó pollenek csirázóképes-
sége között statisztikailag bizonyitható különbség: nincs. Ezen kisérleti időszakban a virágzást meg-
előzőleg egy jelentősebb csapadéklehullás után nyolc nap meleg következelt és ez gyors és tömeges
virágzást okozott. Az 1973. év csapadékeloszlása egyenletesebb volt. Valószínű, a két hasonló kí-
sérlet eltérő eredményei is ezen okokra vezethetők vissza.

A sueflrzás okozta sejtélettani változásokra nem közömbös az, hogy a besugárzás milyen
fiziológiai állapotban éri a sejteket. A kritikus fejlődési állapotban alkalmazott sugárzás hatása ká-
ros következményekkel is járhat.

A paradicsomnövények különböző korban való besugárzásával (100, 200, 300, 400, 500 rad-
dal) célunk az volt, hogy keressük azt a fejlődési fázist, amelynél az adott sugárdózis vagy dó-
zisok a pollenekre kedvezően hatnak.

A különböző években és eltérő fejlődési korban besugárzott növények pollenjei 100—200 rad
besugárzás hatására jobban csíráztak (3. táblázat).

Amikor az egyes fejlődési fázisokban végzett besugárzás dózisainak hatását hasonlítjuk ösz-
sze, akkor három leveles korú növények besugárzásakor egyértelműen megmutatkozik és bizonyí-
tott a 100 rad pollencsirázást serkentő hatása (6—13%).

A hatleveles növények besugárzásakor ugyanezen dózisértéknél a három vizsgálati év közül
két évben szintén bizonyított а kezelés stimuláló hatása. Kilenc leveles korban a tendencia ugyan
hasonló, de a kapott értékek nem bizonyítottak.

A három fejlődési fázisban 300—500 rad kezeléskor nem mutatkozik meg egyértelműen a
sugárzás serkentő vagy gátló hatása. Néhány esetben (1978) szignifikánsan magasabb csirázási szá-
zalékot kaptunk a 300 rad, mig alacsonyabbat a 400 és 500 rad hatására.

Összefoglalva megállapítható, hogy a paradicsom pollen csírázására három leveles korban
való 100 rad-os besugárzás hatott legkedvezőbben.

Az irodalomból ismeretesek a paradicsom virágzására, termésképzésére kedvezően ható dó-
zisértékek (50—300 rad). Berezina (1964), Kuzin - Spiro (1967), Menyhért (1970), Daszkalov —
Malceva (1973), Kahan (1974).

A kísérletünkben is szereplő paradicsomfajtánál Pál (1967) magbesugárzáskor 10C0 rad hatá-
sára stimulációt tapasztalt a bogyók számában és súlyában. Benedekné — Pannonhalmi (1971) 750
és 1000 rad-nál koraibb bogyóérést és bogyótermés növekedést figyeltek meg.

A termésképzést vizsgálva a nyolc leveles növények besugárzásakor (1974) megfigyelhető
(4. táblázat), hogy az első két szedési időpontban a kontrollhoz viszonyítva jelentősen nőtt az egy
növényre jutó bogyósuly. A besugárzás dózisai közül az összbogyósulyra legkedvezőbben a 100 rad
bizonyult. A bogyószám változása (5. táblázat) hasonlóan alakult.

5. táblázat
Növénybesugárzás hatása a paradicsom bogyószám változására az egyes szedési időpontokig

(egy növényre jutó átlag)
(1974 szántóföldi kísérlet)

Kontroll

50 rad

75 rad

U)0 rád

SzD !>'„

IX. fi.

bucyó

db

3,2

S.fi

3,5

3,7

1.1

a kunlrull
'í'-ában

10(1.0

112, fi

111,(1

11 fi, 0

35,9

1>

bocvő
db

fi,4

<;,r>

f i, fi

(i, ü

l.R

'Szedés i idc')|)onn>k

;. п.

:i kontro l l
'.r-iíban

100,0

1D2, h

103,9

IOS.2

24,4

IN

borvó
db

11,2

I D , 9

11), 1

10,4

<> 1

."> n:i|)onkőn

. Ki.

a kontroll
',-álxm

100,0

97,7

90,4

92, h

!>,:)

l\

bop-vó
db

14,3

13,2

12,4

12,1

1.7

. 2 1 .

a kontroll
'í-nban

100, 0

92,5

Я fi, 7

H5,1

1 1 , <>

bo?vó
db

32,7

33,4

3 1 , ti

3 3 , 0

3,5

; . 2(>.

a kontroli
'á-ában
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ÖSSZEFOGLALÁS

Szántóföldi és klimaszobában végzett kísérletekben vizsgáltuk a paradicsom mag- és növény-
besugárzás hatását a pollenek csirázóképességére, valamint termésképzésére.

Kísérletünkkel választ vártunk arra, hogy milyen fejlődési fázisban végzett sugárzás, dózis
hat kedvezően a pollen csírázására és az esetleges serkentő dózisok milyen összefüggést mutatnak
a termésképzéssel.

A kísérletek eredményei szerint megállapítható, hogy a pollenek csirázóképessége magbesu-
gárzáskor 500-1000 rad hatására csak kis mértékben emelkedett, 10 000 rad sugárzáskor szigni-
fikánsan csökkent.

Növénybesugárzáskor, amikor a magbesugárzás dózisainak tizedrészét alkalmaztuk, 100 rad
hatására szignifikánsan magasabb csirázási százalékot kaptunk. A sugárkezelés szempontjából leg-
kedvezőbb fejlődési fázisainak a háromleveles kor mutatkozott.

A magbeyugárzásnál termést fokozó dózisok a pollen csírázására nem mutattak olyan ked-
vező hatást, mint a magbesugárzás dózisainak tizedrésze növénybesugárzáskor.
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COMPARATIVE STUDY OF GENERATIVE ORGANS WITH TOMATOES IRRADIATED
AT VARIOUS TIMES OF ONTOGENESIS

by Dr. Mrs. Maul, Dr. Ottilia Pityiager

Department of Botany and Plant Physiology of the University of Agricultural
Sciences, Gödöllő

SUMMARY

Effect of tomato seed and plant irradiation on pollen germination and yield formation have
been studied in field as well as climate room experiment.

In our experiments we were questioning that what dosis values, in what phenological phase
completed irradiation affect favourably the pollen germination; what kind of connections appear to
be between the probable stimulating dosis and yield formation.

According to results of the investigations it can be stated that the pollen germination abi-
lity was slightly raised on influence of the treatment with 500—1000 rad, whereas treated by 10000
rad significantly lowered.

At the plant irradiation, when one tenth of dosis values used for seed irradiation were app-
lied, as a cosequence of employing 100 Rad the germination % was stepped up significantly. With
a view to the irradiation treatment the three leaf age г speared to be the most advantegaous phe-
nological stage.

Effect of the irradiation levels, calling forth a yield surplus, on pollen germination did not
present such a favourable influence as one tenth of seed irradiation dosis did at plant irradiation.

СРАВНЕНИЕ ОРГАНОВ РЕПЮДУКЦИИ У ТОМАТОВ ОБЛУЧЕННЫХ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ИХ РАЗВИТИЯ

др. Маулне — др. Оттилиа Пит'ингер
Кафедра ботаники и физиологии растений Аграрного Университета, Гёдёллё

Р Е З Ю М Е

Были проведены опыты на опытных полях и в климатической камере по изучению воздействия облу-
чения семян и растений томатов на всхожесть и формирование урохайности полленов.

Цели исследования заключались в определении того, в каких фазах развития и в какой дозе выпол-
ненное облучение влияет на всхожесть и какие стимулирующие дозы способствуют увеличению урожай-
ности.

Результаты опытов показывают, что прорастание полленов при облучении семян в дозе 500-1000 Рад
незначительно увеличилось, при облучении 1000 Рад достоверно снижалось.

При облучении растений в 100 Рад, т.е. десятой доли дозы облучения семян, достоверно увеличился
процент всхожести. Для облучения самой оптимальной фазой является фаза развития в 3-листа.

Облучение семян в целях повышения урожайности не показало такого положительного воздействия
на всхожесть полленов, как облучение растений дозой в десять раз меньшей, чем доза облучения семян.
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Ultrahang besugárzás és bioaktív anyagok hatása
Fusaiiummal fertőzött kukorica magvak csírázására

Dr. Nagy János Széles Emil
kandidátus, egyetemi tanár sz. aerármérnök

Dr. Tóth Oszkár
egyetemi docens

Agrártudományi Eeyetem, Debrecen

A Fusarium sp-ek által okozott megbetegedés jelentős problémákat okoz főként a kukorica
és búza esetén, mert a fertőzött mag nem használható fel rendeltetésszerűen. A fertőzöttség igen
széles körben több kontinensen terjed és foka gyakran eléri az 5—10%-ot, egyes évjáratokban pe-
dig 30—40%-os fertőzés is előfordulhat.

A fertőzött mag vetésre nem alkalmas. A gomba által megtámadott magvak egy része még
a talajban elhal, mig a másik részéből kikelő csirák is életképtelenek, még a tenyésztdő elején
elhalnak.

Másrészt a fertőzött kukoricában nagy mennyiségben fordul elő a gomba toxinja, amely az
állatoknál fusaro-toxicosist okoz. A betegség étvágytalansággal, gyulladásos tünetekkel jár.

A Fusáriummal fertőzött mag gyakorlatilag hasznavehetetlennek tekinthető. Fontos lenne
\|o.lyan módszer kidolgozása, amely legalább kisebb mértékű fertőzöttség esetén megfelelő tulaj'-'on-
sligu vetőmag előállítását tenné lehetővé.

Ismeretes, hogy mind a kukoricán, mind a búzán több Fusarium faj is előfordulhat. Leg-
gyakrabban a F. graminearum Schwabe terjed hazánkban. A kórokozó a mag mélyebb rétegeibe
is behatol, ellene könnyen kivitelezhető védekezési módszert nem ismerünk.

Szakirodalmi adatok szerint az ultrahang besugárzást ritkán alkalmazták gombák elpusztí-
tására. Jóval több kísérletet végeztek a növények csirázóképességének, növekedésének és termés-
hozamának stimulációja céljából. Ilyen természetű vizsgálatokat végzett Istomina és Ostrovskij
(1936), Hesse (1953). Kifejezetten a kukorica terméshozamának növeléséhez szükséges optimális
ultrahang besugárzás feltételeit vizsgálta Rusu-Luca (3960), Ataullaev (1965), Guyda-Groskov (1974)
és Nagy-Pásztor-Lazányi (3978).

Beckwirth-Olson-nak (1931) sikerült először élesztőgombákat ultrahanggal elpusztítani.
Jaenichen és Heimenn (1955) az ultrahangbesugárzás és baktericid, ill. fungicid szerek

együttes hatását vizsgálták fertőzött vetőmagvakra. Azt találták, hogy sem külön az ultrahang, sem
egyedül a fungicid szer nem fejt ki olyan kedvező hatást, mint a kettő egyidejű alkalmazása.
Ugyancsak ők azt találták, hogy gombákat szusz penzióban 10—20 W/cm^ intenzitású ultrahanggal
kb. 20—20 min. alatt lehetséges elpusztítani, de ennél még rezisztensebbek a conidiumok. Mint-
hogy a sejtek permeabititása az ultrahang hatására megnövekszik, sikerült a vetőmagban többféle
gombás fertőzöttséget megszüntetniük a 8-oxychinolinszulfát oldat ultrahangos bejuttatásával. A ki-
kelt, többnyire kertészeti növények egészségesek voltak és a fellépő stimulativ hatásra terméstöbb-
let is keletkezett.

Jelen vizsgálatok célja az volt, hogy megkíséreljük Fusáriummal fertőzött kukorica, ill. bú-
za vetőmagvak csirázőképességét növelni fungicid szer, ill. bioaktiv anyag ultrahangos bejuttatá-
sával, egyúttal utóbbiak hatékonyságát fokozni.
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A vizsgálatok anyaga, módszer

A kísérleteket 1977-1978-ban végeztük. Első feladat volt annak megállapítása, hogy az
egészséges, másrészt Fusariummal fertőzött kukorica csírázását hogyan befolyásolja az ultrahang
besugárzás.

Ezen kívül a besugárzásokat nem az irodalomban eddig általánosan használt és kis besugár-
zó térfogattal rendelkező ultrahang-generátorral, hanem egy KLN-gyártmányu generátorral végez-
tük, amely 0,1—0,7 W/cm2 változtatható intenzitású 21,6 kHz frekvenciájú ultrahangot állít elő
egy 4000 cm3-es térfogatú besugárzó kádban. Az átlagos intenzitást Tarnöczy (1954) módszerével
mértük.

A magbesugárzásokat vÍzben vagy a kérdéses bioaktiv anyag vizes oldatában végeztük,
20—23 °C-on.

Az intenzitáson kívül a besugárzási időt Is változtattuk 1—25 min-ig.
Minden vizsgálathoz 1200 magot használtunk, amelyeket minden esetben előzetesen külsőleg

Neomagnol 1%-os oldatában 10 perces áztatással fertőtlenítettünk, majd ultrahanggal besugároztuk.
A csiráztatást szüropapiron végeztük, amelynek kiértékelésére a 8. napon került sor.
A vizsgálatok második csoportjában Fusariummal erősen fertőzött csöveket gyűjtöttünk. Eze-

ken jól látható volt a gomba micélium szövedéke. A fertőzöttség mértékének megállapítása
Papavlzas táptalajon történt. A vizsgálatokat "Szarvasi-363" kukoricafajtával végeztük.

A vizsgálatok eredményei

A besugárzásokat az alábbi két csoportban végeztük:
A) egészséges magvak besugárzása;
B) fertőzött magvak besugárzása.
Mindkét esetben az alábbi közvetítő közeget használtuk:
1. viz;
2. Q-15 0,2%-os vizes oldata;
3. IES 0,OOJ%-os vizes oldata;
4. IES 0,001%os vizes oldata és Q-15 0,2%-os vizes oldata.

Az A és В besugárzást 0,1—0,3—0,5—0,7 W/cm intenzitás értéken 1—25 min időtartam
mellett végeztük.

Az A/1, A/2, A/3, A/4 esetekben a közvetítő közegtől függetlenül közel hasonló eredmé-
nyeket kaptunk, igy dolgozatunkban csak az A/l és A/4 esetekben kapott eredményeket mutatjuk be
az intenzitás, 111. az idő függvényében ((l/a, 1/b, 2/a, 2/b ábra).

A kísérletekből kiderült, hogy 0,5 W/cm2 és 0,7 W/cm2 intenzitás annyira csökkentette a
magvak csirázóképességét, hogy a fertőzött magvak esetén ezeket az intenzitás értékeket már nem
alkalmaztuk.

A kísérletek második szakaszában Fusariummal erősen fertőzött csöveket gyűjtöttünk össze.
A szemek fertőzöttségének mértékét Papavizas táptalajon 73,5%-nak találtuk.

Ha a besugárzó közeg víz volt az 130,3 W/cm2 esetén jelentkezett növekedés a csirázóké-
pességben (3. ábra). Ennél az értéknél az ultrahang jobban serkentette a csirázóképességét, mint
a gombák növekedését.

Kedvezőbb eredményeket nyertünk a bioaktiv anyagok oldatában végzett besugárzások esetén
(B/2, B/3, B/4). Itt a későbbiekben elhagytuk a 0,1 W/cm2 intenzitás értéken történő besugárzást
és 1=0,3 W/cm2 esetén a bioaktiv oldatokban nyert értékeket kontrollként mindig a desztillált víz-
ben történt besugárzásokhoz hasonlítottuk (4. ábra). Itt a B/4-et találtuk legkedvezőbbnek.

Fusariummal fertőzött buzaszemek ultrahangos besugárzása esetén az említett bioaktiv
anyagok bevitele mellett is a fentiekhez közel hasonló eredményeket kaptunk.

A kísérleteket nem tekintjük befejezettnek és folytatni kivánjuk. A közeljövőben szeretnénk
szabadföldi vizsgálatokkal is kiegészíteni.

Fontosnak tartottuk viszont felhívni a figyelmet az ismertetett fizikai eljárás adta lehető-
ségre, amely az egyes bioaktiv anyagok és növényvédő szerek hatásának fokozását segíti elő. így
a jövőben fontos szerepet kaphat.
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ÖSSZEFOGLALÁS

Kísérleti vizsgálatokat végeztünk abból a célból, hogy megpróbáljuk növelni Fusariummal
fertőzött vetőmagvak csirázóképességét ultrahang, ill. ultrahanggal bevitt bioaktiv szerek segítsé-
gével. Vizsgálataink kukorica és búza esetén történtek.

Az ultrahangbesugárzásokat többségében egy KLN gyártmányú 21,6 kHz frekvenciájú ultra-
hangkádban, másrészt egy Kretz gyártmányú 800 kHz-es készülékkel végeztük.

A vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy az egészséges magvak csirázási százalékát a
kis intenzitású ultrahang emeli, a nagy intenzitás és hosszú időtartam csökkenti.

Fertőzött kukorica magvak esetén a kis intenzitás nemcsak a magvak csírázását, hanem a
gombák fejlődését is stimulálta. Közepes intenzitás-értéknél találtuk kedvezőnek a serkentő hatást
a csírázásra, mert ez a gombák növekedését mérsékelte.

Vizsgálataink második része azon a kísérletileg megfigyelt tényen alapul, hogy a vékony
hártyák permeabilitása — és igy a maghéjé is — az ultrahang hatására növekszik, így az egyes
növényvédőszerek kedvezőbben és gyorsabban bejuttathatok és ezáltal hatásuk fokozható. Ezt bizo-
nyítják azok a vizsgálataink, amelyeket fusariummal fertőzött kukorica és búza esetén Q-15 (ÉMV
preparátuma) és IES-3, III. ezek kombinációjával végeztünk, amelyek eredményeként kísérletileg
megállapított optimális uh. intenzitás és koncentráció esetén a csirázóképességét 15—28%-kal is
sikerült növelni.
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I STIMULATION OF EFFICIENCY OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS
BY ULTRASONIC PERMEATION

Dr. János Nagy, Emil Széles, Dr. Oszkár Tóth

University for Agricultural Sciences, Debrecen

SUMMARY

The germination ability of Fusarium infected seed-corns was tried to increase by ultraso-
nic irradiation or with biologically active compounds permeated by ultrasonic treatment. The ex-
periments were carried out on maize and wheat kernels.

Sonication was made mostly in a 21,6 kHz KLN tank, while a 800 kHz Kretz apparatus was
also used.

The germination percentage of non-infected seed-corns was enhanced by low intensity ultra-
sonic treatment, while high intensity long term sonication decreased it.

The low intensity sonication stimulated not only the germination of the infected seed-corns
but the growth of fungi, as well.

At intermediate intensity values a favourable effect of sonication was observed as it stimu-
lated the germination of corns and inhibited the growth of fungi. The second part of the investiga-
tion was based on the experience that permeability of thin membranes, including seed-coat, is
increased under ultrasonic irradiation. In such a way seed-protectives could permeate more fa-
vourably and quickly, resulting an increase in their effect. This was evidenced by experiments
with Q-15 (ÉMV-preparation) and IES-3 and the combination of them made on Fusarium infected
maize and wheat kernels, as optimum intensity ultrasound and concentration enhanced the germi-
nation ability by 15 to 28 percent.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕСЕНИЯ ИХ С
ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКА

др. Янош Надь, Эмил Селеш, др. Оскар Тот
Университет аграрных наук, Дебрецен

Р Е З Ю М Е

Произвели опытные исследования с целью попытки увеличить способность всхожести семян, заражен-
ных Фусаримом, используя ультразвук, точнее с помощью биоактивных веществ, в несенных ультразву-
ком. Были произведены исследования с кукурузой и пшеницей.

Обучение ультразвуком в большинстве случаев производили в ультрозвуковой ванне с частотой
21,6 KHz производвства фирмы Kretz с частотой 800 KHz.

Результаты испытаний показали, что ультразвук малой напряженности поднимает процент всхожести
здоровых семян, а ультразвук большей напряженности и длительного действия снижает этот процент.

В случае зараженных зерен кукурузы малая напряженность стимулировала не только всхожесть
семян, но и развитие грибков. Средние значения напряженности определили за благаприятное ободряющее
влияние на прорастание, потому что уменьшалось возрастание грибков.

Вторая часть наших исследований обосновывалась на наблюдаемом во время опытов факте, что про-
пускная способность тонких оболочек, а также и оболочки семян возрастает под действием ультразвука,
и таким образом, некоторые средства зациты растений ьогут проникнуть благоприятнее и быстрее и бла-
годаря этому их воздействие можно увеличить. Это доказывают те наши исследования, которые мы про-
вели в случае зараженной кукурузы и пшеницы с помощью препарата О. - 15 и IES-3, вернее с их комбина-
цией, в результате которых удалось повысить на 15-28% способность всхожести при определенных во
время исследований оптимальной напряженности и концентрации.
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t

Az ionizáló sugárzás hatásának kutatása a növények növekedésére a XX. század elején in-
dult meg. Azóta számos eredményt közöltek a kisdózisu sugárzásnak a növények növekedésére
és fejlődésére gyakorolt hatásáról. Az eddigi eredményekből leszögezhető, hogy a 3 krad-ig ter-
jedő dózisok növelhetik a növények termését és befolyásolhatják azok minőségét is.

A sugárzás hatását a napraforgó növekedésére és termésére az utóbbi időben több szerző
kutatta (Savin és Stepanko - 3967, 1968, 1969, Kovacik et al. 1970, Riza-Zade et al. 1970, Riza-
-Zade és Suleimanova 1970 és mások). A napraforgó növényeknél a legtöbb esetben az 50№-1000
rad-ig terjedő dózisok váltották ki a serkentő hatást. Ez elsősorban a növények gyorsabb növeke-
désében és részben nagyobb szervesanyag-szintézisében nyilvánult meg.

Az ionizáló sugárzás hatással van a növények anyagcseréjére és ezzel kapcsolatosan vegyi
összetételére is. Eddig számos szerző tanulmányozta a sugárzás hatását az egyes enzimek aktivi-
tására, aminosav, fehérje, szénhidrát és növényi hormonok tartalmára stb. Ezzel ellentétben, igen
kevés irodalmi adat található a sagárzás hatásáról a növények olajtartalmára és azok zsirsav ösz-
szetételére. Gericke (1953) munkájában utal az Egyesült Államokban szerzett tapasztalatokra, ame-
lyek szerint a rádioaktiv trágyák használata nem befolyásolja, vagy ha igen, akkor csak nagyon
kis mértékben haszonnövényeink minőségét. Erre utalnak többek között a földimogyoróval és cukor-
répával végzett kísérletek eredményei is. A radioaktív trágyák hatására nem változott az emiitett
növények minősége, vagyis nem növekedett a cukorrépa cukortartalma, sem а földimogyoró olaj-
tartalma.

Ezzel ellentétben Corbean és Bajescu (1968) szerint a nagyobb sugárdózis hatására, kisebb
mennyiségű műtrágya használata mellett, a szója olajtartalma növekszik.

Mivel az irodalomban igen kevés adat található a sugárzás hatásáról a növények zsírsav-
anyagcseréjére, másrészt viszont ismert tény, hogy a sugárzás hatására a zsírsavak változhatnak,
indokoltnak véltük tanulmányozni a kisdózisu gamma-sugárzás hatását a napraforgó növekedésére,
valamint a nyugvó és csirázó mag zsírsavainak összetételére. A kísérleteket laboratóriumi körül-
mények között végeztük.

VIZSGÁLATI ANYAG ÉS MÓDSZER

A kísérletben öt sug-árdózis hatását tanulmányoztuk: kontroll, 500, 1000, 1500, 2000 és
ТО 000 r. A kezelést 60co eamma-suerárzással véeeztük. A növényeket homokkulturában, teljess
tápoldat jelenlétében, üvegházban neveltük az első levélpár megjelenéséig. Az igy felnevelt növé-
nyeknél meghatároztuk az egyes szervek friss súlyát.

A zsírsavak összetételét két izben határoztuk meg. A nyugvó magban, közvetlen a besugár-
zés után és öt nap múlva a csírázás kezdetétől számítva. A zsírsavak összetételét csak a kezelet-
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len cs az 500 és ЮО0 rad dózisokkal besugárzott, nyugvó és csírázó magvakban határoztuk meg.
A zsírsavak összetételét metilészterek formájában, gázkromatográfiás módszerrel Hewlett Pacrard
gázkromatograf 3352 В kompjuter rendszerrel határoztuk meg. Az egyes zsírsavak jelenlétét a
pikek területszázalékában fejeztük ki.

A kísérleteket NS-H-26RM napraforgóhibriddol végeztük.

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

A különböző dózisu sugárzás hatását a fiatal napraforgó növények növekedésére és friss-
sulyára az ] . táblázatban mutatjuk be.

1. táblázat
60

Különböző dózisu Co gamma sugárzás hatása a fiatal napraforgó növények növekedésére
és friss-sulyára

Dózis
rad

0

500

1000

1500

2000

110 000

0,05
L S D o.oi

A növények
magassága

cm-ben

10,59

12,70

11,25

11,01

10,82

9,52

0,67

0,88

mg friss-suly/növény

Gyökér

66,17

70,09

70,10

71,20

65,19

58,93

4,11

5,41

Száx"

400,60

449,90

434,60

431,13

412,53

350,61

40,32

53,14

Szik leve lek

486,30

499,86

488,76

487,30

485,70

426,69

41,03'

54,07

Első
ievélpár

88,30

93,77

88,37

86,60

87,43

87,43

8,85

11,66

Földfeletti
rész

975,26

1043,53

1011,72

1006,79

985,66

864,73

83,20

1 09,65

A kapott eredményekből kitűnik, hogy a legkisebb dózis 500 r serkentőleg hatott a növények
súlyára és növekedésére. Ez a hatás azonban eltérő volt a növények egyes szerveire. A legnagyobb
mértékben a szár súlya növekedett. Erre utal a növények magassága is.

Az 1000 és 1500 rad dózisok szintén növelték a növények maorassácrát, a szár és gyökér
súlyát, azonban hatásuk elmarad az 500 rad dózis hatásától.

A legnagyobb dózis 1000 rad p-átlóan hatott a fiatal napraforgó növények növekedésére. Kü-
lbnüsen szembetűnő a sziklevelek súlyának csökkenése.

A kapott eredményekből leszögezhető, hogy a sugárzás nagyobb hatással volt a növények
megnyúlására, mint a friss-suly gyarapodására. Feltételezhető, hogy a kisebb dózisu sugárzás ha-
tására (500-1500 rad-ír) a fiatal napraforgó növényekben gyarapodott a növekedést serkentő hormo-
nok szintje. Ezzel magyarázható a növények gyorsabb növekedése e dózisok hatására. Ezt a felte-
vést alátámasztják Grebinskki et al. (1972) és más kutatók eredményei is, miszerint a kisdózisu
sugárzás növelheti a növényekben a gibberellinsav és más növekedést serkentő hormon szintjét.

A sugárzás hatását a nyugvó és csirázó magvak zsirsavösszetételére a 2. táblázatban il-
lusztráljuk. m

A zsírsavak összetételére csak két 500 és 1000 rad sugárdózis hatását tanulmányoztuk. Az
előző serkentette, mig az utóbbi gátolta a növények növekedését és súlygyarapodását.

A sugárzás hatására megváltozott a nyugvó és csirázó magvak zsírsavainak összetétele is.
A telitett zsirsavak Í8:O, 20:0, 22:0 és részben a 16:0 jelenléte a nyugvó magban a sugárzás hatá-
sára növekedett, míg a telítetlen zsirsavak 16:1, 18:1 és részben a 18:2 tartalma csökkent. Zicha
et al. (1966) és Wills, valamint Wilkinson munkáinak eredményei arra utalnak, hogy az állati sejt-
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organellumokban levő telítetlen zsírsavak a sugárzás hatására oxidálódnak. Ezzel esetleg meg le-
het magyarázni a telítetlen zsírsavak csökkenését a sugárzás hatására a nyugvó magvakban.

Öt nappal a csírázás megindulása után változott az egyes zsírsavak jelenléte a magban. Te-
kintettel arra, hogy a csírázás folyamán igen élénk az anyagcsere, feltételezhető volt, hogy az
egyes zsírsavak jelenléte nagyobb mértékben változik. A kapott eredményekből azonban arra lehet
következtetni, hogy a napraforgó mag csírázása folyamán az egyes zsírsavak többé-kevésbé egy-
forma ütemben használódnak fel. Ennek következtében arányuk a csírázás első napjaiban nem vál-
tozik lényegesen.

A sugárzás hatása az egyes zsírsavak szintjének alakulására észlelhető öt nappal a csírá-
zás kezdete után is. A telített zsírsavak 18:0, 20:0 és 22:0 jelenléte a sugárzás hatására csökkeni,
míg a 16:0 gyengén növekedett. A telítetlen zsírsavak jelenléte is változott a sugárzás hatására,
azonban e változásokban nem észlelhető szabályszerűség. Feltűnő, hogy a nyugvó magban és öt
nappal a csírázás megindulása után, az egyes zsírsavak szintjének alakulása a sugárzás hatására
ellenkező irányú.

2. táblázat

A sugárzás hatása a nyugvó és csirázó napraforgó mag zsírsavainak összetételére

Zsírsavak

Piamit ins av 16:1

Plamitoleinsav 16:1

Stearinsav 18:1

Oleinsav 18:1

Linolsav 3 8:2

Arahidsav 20:0

Linolénsav 18:3

Behénsav 22:0

Palmitinsav 16:0

Palmitoleinsav 16:1

Stearinsav 18:0

Oleinsav 18:1

Linolsav 18:2

Arahidsav 20:0

Linolénsav 18:3

Behénsav 22:0

D ó z i s (rad)

0

6,22

0,15

4,87

23,75

62,93

0,60

0,32

0,77

6,31

0,13

5,93

24,37

59,96

0,73

0,46

0,95

500

Nyugvó mae

5,91

0,12

5,08

23,03

63,82

0,66

0,39

0,82

Csirázó mag

6,42

0,15

5,62

26,29

57,95

0,65

0,38

0,94

1000

6,11

0,10

5,62

23,03

62,46

0,72

0,35

0,88

6,35

0,15

5,55

25,36

59,67

0,66

0,42

0,93

LSD

0.05

0,31

0,05

0,79

1,77

2,09

0,06

0,08

0,12

0,32

0,03

0,51

1,98

2,07

0,09

0,08

0,07

0.01

0,43

0,07

1,09

2,44

2,88

0,08

0,11

0,16

0,44

0,04

0,70

2,74

2,85

0,12

0,11

0,10

ÖSSZEFOGLALÁS

60Laboratóriumi körülmények között 0, 500, 1000, 1500, 2000 és 10 000 rad dózisu Co-
-gamma-sugárzás hatását vizsgáltuk a fiatal napraforgó növények növekedésére, valamint a nyugvó
és csirázó mag zsírsavainak összetételére.
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A legkisebb dózis serkentőleg hatott a fiatal napraforgó növények súlyára és növekedésére.
A legnagyobb mértékben a szár súlya növekedett 12,3%-kal. Az 1000 és 1500 rad dózisok szintén
növelték a növények magasságát és a szár és gyökér súlyát, azonban kisebb mértékben, mint a
legkisebb dózis. A legnagyobb dózis 1000 rad, gátlóan hatott a fiatal napraforgó növények növeke-
désére. Különösen szembetűnő, hogy a sugárzás nagyobb hatással volt a növények megnyúlására
mint a friss-suly gyarapodására.

A sugárzás hatására megváltozott a nyugvó és a csírázó magvak zsírsavainak összetétele
is. A nyugvó magban a sugárzás hatására a telített zsírsavak jelenléte a legtöbb esetben növekvő
tendenciát mutatott. E változások azonban nem szignifikánsak, habár sok esetben a különbségek
közel állnak a szignifikáció határához.
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EFFECT OF LOW DOSAGES OF GAMMA IRRADIATION ON GROWTH
OF YOUNG SUNFLOWER PLANTS AND COMPOSITION

OF FATTY ACIDS IN DORMANT AND GERMINATING SEEDS

Dr. Kastori R . , Vörösbarányi, I.
•jS Faculty of Agriculture Novi Sad

Pantié, S.
Faculty of Natural Sciences Belgrade

Dr. Grujié, S.

Faculty of Natural Sciences Novi Sad

SUMMARY

fiO
We studied in controlled conditions the effects of different dosages of Co-gamma rays

(500, 1000, ]500, 2000 and 10 000 rad) on the growth of young sunflower plants and the composi-
tion of fatty acids in dormant and germinating seeds to arrive at the following conclusions:

The lowest dosaere stimulated the growth and increase in weight of young sunflower plants.
The largest increase in stem weight was 12.30%. The dosages of 1000 and 1500 rad also increased
the height of plants and the weights of stems and rootd but the increases were lower than in the
case of the lowest dosage. The dosace of 10 000 rad decreased both growth and weight of plants.
The most evident decrease was in the weight of cotyledon leaves. It may be concluded on the
basis of the obtained results that the gamma irradiation affected to a higher extent the growth
than the weight of young sunflower plants.

Gamma irradiation also changed the composition of fatty acids in dormant and germinating
seeds: in dormant seeds, the quantity of saturated fatty acids increased. However, the changes
were not significant although the differences were frequently on the border of significance.

ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ НЕБОЛЬШИМИ ДОЗАМИ ГАММА-ЛУЧАЙ НА РОСТ МОЛОДЫХ РАСТЕНИЙ
ПОСОЛНЕЧНИКА И НА СОСТАВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ СЕМЯН, НАХОДЯЩИХСЯ В СТАДИИ

ПОКОЯ И В СТАДИИ ВСХОЖЕСТИ

Р. Кастори, И. Вэрэшбаратьи, С. Пантич, С. Груич,
Факультет сельского хозяйства Университета, Нови Сад

Р Е З Ю М Е

В лабораторных условиях мы испытали влияние облучения гамма-лучами дозой 0, 500, 1000, 2000 и
10.000 Рад Со на рост молодых растений подсолнечника, а также на состав жирных кислот семяя, на-
ходящихся в стадии покоя и всхожести.

Наименьшая доза оказала стимулирующее влияние на вес и рост молодых растений подсолнечника.
В наибольшей мере повысился вес стебля - 12,3 %. Дозы 1000 и 1500 Рад также увеличили высоту расте-
ний, а также вес стебля и корня, однако в меньшей мере, чем наименьшая доза. Наибольшая доза — 10.000
Рад — оказала тормозящее действие на рост молодых растений подсолнечника. Осбенно бросается в глаза,
что облучение оказало большее влияние на растягивание растений, чем на увеличение свежего веса.

Под влиянием облучения изменился также и состав жирных кислот семян, находящихся в стадии
покоя и в стадии всхожести. В семени, находящемся в стадии покая, под влиянием облучения наличие
засыценных жирных кислот в большинстве случаев показало тенденцию роста. Однако эти изменения не
сигнификантные, хотя в многих случаях разницы находятся близко в пределу сигнификантности.
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A kukorica termés alakulása
vetés előtti gamma besugárzás

és mikroelemes kezelés hatására

Dr. Szőke Pál
egyetemi adjunktus

ATE Növénytani és Növényélettani Tanszék, Gödöllő

Ismeretes, hoiry a vetőmagvak besugárzása kedvezően befolyásolhatja a növények növekedé-
sét, fejlődését és terméshozamát, többek- között kukoricánál is. Kuzin (1964), Kuzin et al. (1971),
Dégner (1975), Berezina (1965).

Számos közlemény számol be arról is, hogy a vetés előtti mikroelemes kezelés szintén ked-
vező hatású lehet a kukorica termésalakulására. Joszufova (1961), Gorjunova (1961), Prinavesi
(1967), Szentpétery (1977), Vlaszjuk (1955).

Az irodalmi adatok ismeretében felvetődött a kérdés, vajon van-e additiv hatás a kukorica
vetés előtti besugárzása és mikroelemes kezelésének együttes alkalmazása esetén.

ANYAG ÉS MÓDSZER

A kísérleteket részben a gödöllői Agrártudományi Egyetem Növénytani és Növényélettani Tan-
székén, valamint a Phylaxia Oltóanyag- és Tápszertermelő Vállalat hatvani Kísérleti Telepén állí-
tottuk be, MvSC-530-as hibridkukoricával.

Az alkalmazandó mikroelem koncentrációk megállapítása céljából laboratóriumi csiráztatás
előtt, különböző koncentrációjú és mikroelem tartalmú oldatokban áztattuk a vetőmagot 24 órán át.
A legjobb csirázási eredményeket a 4 féle mikroelemet (B, Zn, Си, Mn) tartalmazó vegyületek,
0, 01-0, 01%-os kombinált oldatában történő 24 órás áztatás (ME 0,01%), valamint bórsav-cinkszul-
fát 0,03-0,03%,-os koncentrációja adta (ME 0,03%). Ezért 1975-ben ezt a két mikroelem-kombiná-
ciót alkalmaztuk egy szántóföldi kísérletben, amikor a besugárzás és a mikroelemes kezelések
együttes hatását vizsgáltuk. Ebből az előkisérletből megállapítottuk, hogy a besugárzás, illetve a
mikroelemes áztatás sorrendje a növények növekedését és a terméshozamot számottevően nem be-
folyásolta. Ezért 1976-tól csak a legjobb — technikailag könnyebben kivitelezhető — kezelés-kombi-
nációkat alkalmaztuk, amelyeknél először elvégeztük a vetőmag besugárzását, majd a légszáraz be-
sugárzott vetőmagot mikroelemeket tartalmazó oldatban áztattuk. A besugárzásoknál alkalmazott dó-
zisintenzitás 1000 R/óra, a sugárforrás Co volt.

EREDMÉNYEK

., A szántóföldi kísérleteknél az első fontosabb megfigyeléseket kb. 2-3 hetes, 6-7 leveles
korban végeztük (3. táblázat).

Az 1. táblázat adataiból megállapítható, hogy az egyes évek eredményei nem mutatnak azo-
nos tendenciát.

Az 1976-os kísérlet P=5%-os (=X), illetve P=l%-os (=XX) szinten is szignifikáns különbsége-

302



'

kel mutatott. Ez a kiilönbsée a 7000 rad-os kezelések erős depressziós hatásában nyilvánult meg
Figyelemre méltó az is, hogy 1000 rad-nál P = 5%-os szinten bizonyítható növekedésstimulációt
tapasztaltunk.

Az 1977-es kísérlet nem volt szignifikáns, az 1978-as pedig csak P = 10%-os szinten bi-
zonyult megbízhatónak. Tekintettel arra, hogy a 3 kísérlet azonos termőhelyen, hasonló körülmé-
nyek között volt beállítva, az eredményeket — bizonyos fenntartással ugyan, de — összevontan is
lehet értékelni. Ezt tüateti fel a %-os értékek 3 éves átlaga, amelyekből ugy tiinik, hogy — leg-
alábbis egyes évjáratokban — a desztüláltvizes áztatásnak (DV) is lehet növekedésstimuláló hatá-
sa a fiatal növényekre, de ezt a hatást a mikroelernes áztatás (ME) mindenkor felülmúlja.

J. táblázat

2-3 hetes kukorica magassága cm-ben (100 növény átlagai)

Kezelés

Kontroll

DV

ME

500 rad

750 rad

1000 rad

7000 rad

500 Mü

750 ME

3 000 ME

7000 ME

1976

22,44

22,3 0

22,62

22,40

22,20

23,32X

21,10 х х

53,54ХХ

22,58

22,22

20,72ХХ

1977

34,39

4 0,82

40,94

34,84

34,11

37,30

36,20

37,79

40,30

40,63

38,01

+
1978

37,96

34,20

36,53

36,40

35,18

34,53

34,34

34,69

35,60

39,73

32,81

Az 0 ?c-ában kife-
jezett értékek
3 éves átlaga

3 00, 00

102,65

3 05,59

99,20

97,32

101,02

96,60

99,29

3 04,09

107,48

96,64

DV = deszt. vizben 24 órás áztatás
ME = H3BO3, ZnSO4, CuSO4 és MnSO4(0,01-0,01%-os) kombinált oldatában történő

24 órás áztatás
+ = P 10%-os szinten szignifikáns

Az 3000 rad kedvező hatása a 3 év átlagában is kimutatható, bár ez az érték minimális
(+1%) •

A %-os értékek átlagából megállapítható, hogy az 1000 rad és a még kedvezőbb (ME) keze-
lés együttes alkalmazásakor additív hatás is lehet, mivel ennél a kezelés-kombinációnál (1000 rad +
+ ME) ugy tiinik, hogy az egyes kezeléshatások (1+5%) összeeeződtek. Hasonló összefüggés figyel-
hatő meg a 750 rad és az {ME) kezelések hatása között is, de ennek ellenére ezt az additív hatást
koránt sem lehet véglegesnek, ill. általánosnak elfogadni, hiszen a kedvező eredmények éppen az
1977-es (nem szignifikáns), ill. az 1978-as, csupán P = 10%-os szinten szignifikáns kísérletből
származnak.

Lényegében hasonló összefüggések állapithatók meg a 2—3 hetes növények friss-sulyára vo-
natkozó adatokból is.

A kedvező, ill. gátló hatások itt viszont — a kontrollhoz viszonyított %-os eltérések alap-
ján — határozottabban jelentkeznek, minteey 2-3-szor nagyobb eltéréseket okoznak. Ebből megálla-



pithatő, hogy a — kísérleteinkben alkalmazott — kezelések nagyobb mértékben befolyásolták a 2-3
hetes növények frtss-suly hozamát, mint a magasságát. A friss-súly hozam növekedés azonban nem
fokozta jelentősen a szárazanyag produkciót.

Kísérleteink során több alkalommal mértük — Warburg-féle készülékkel — a légzés intenzi-
tást is. Már a csírázás idején tapasztalható eltérés a kezelések hatására a légzés intenzitásban
(2. táblázat).

A légzésintenzitás alakulása a csírázás folyamán
(Felvett O„ mikroliter/1 g friss csiranövény/óra)

Kezelés

Kontroll

DV

МБ

1000 rad

7000 rad

A c s í r á z á s

3. napján

181,71

162,93

175,57

215,63

209,80

7. napján

165,13

173,37

252,40XX

180,33

211,73X

2. táblázat

A 2. táblázat adatai alapján feltételezhető, hogy 1000 rad hatására a légzés intenzitása
már a csírázás kezdeti szakaszában felgyorsul. Ez a magasabb szint esetleg hosszabb időn át
fennmaradhat, amely biztosítja az élénkebb anyagcseréhez szükséges energiát. Az ME és a 7000

3. táblázat

Kukoricaievél légzésintenzitásának változása a tenyészidő eleién
(Felvett O2 mikroliter/1 g friss levél/óra)

Kezelések

Kontroll

DV

ME

500 rad

750 rad

Í000 rad

7000 rad

500 + ME

750 + ME

1000 + ME

7000 + ME

2 hetes 1 4 hetes 6 hetes

k o r b a n

356,14

367,20

360,32

357,44

395,10

393,76

355,50

397,26

371,18

345,58

337,00

197,90

204,90

256,02

276,04

316,52

338,38

224,16

197,18

222,86

253,14
242,98

222,12

219,22

254,20

210,06

260,92

254,60

226,78

229,80

260,42

269,42

245,22
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rad légzéstfokoző hatása, valószínűleg később, főleg csak a csírázás végén jelentkezik. Feltéte-
lezhető az is, hogy a nagydózisu — 7000 rad — besugárzás a csírázás kezdetén (esetleg már a
vizfelvétel, azaz a duzzadás során) valamilyen módon gátolja a légzést, később stimuláló hatású.
Mindezek igazolására még sok kísérleti adatra van szükség.

Később a tenyészidő során több alkalommal mértük a levelek légzés intenzitását (3.táblázat).
A 3. táblázat adataiból kitűnik, hogy a 750 és az 1000 rad, valamint a (ME) kissé fokozta

a légzésintenzitást, de itt csak P = 10% szinten mutathatók ki különbségek a kezeléshatások között.
A terméseredményeket (friss csőtermés, szemtermés májusi morzsoltban, szem-csutka

arány stb.) a kezelések nem befolyásolták lényegesen, kivéve a 7000 rad hatását. A kontrollhoz
viszonyított %-os eltérések 3 éves átlagában a kezeléshatások között kb. ±1—3%-os eltérések vol-
tak, ill. a 7000 rad-nál 8%-os depressziót tapasztaltunk.

ÖSSZEFOGLALÁS

A GATE Növénytani és Növényélettani Tanszékén és a Phylaxia hatvani Kísérleti Telepén
laboratóriumi, illetve szántóföldi kísérleteket végeztünk a vetés előtti gamma-besugárzás és mik-
roelemes kezelés (ME)X együttes hatásának tanulmányozására. Kezelések a következők voltak:

1. száraz (normál kontroll; 2. deszt.vizes áztatásj 3. ME; 4. 500 rad; 5. 750 rad;
6. 1000 rad; 7. 7000 rad; 8. 500 rad + ME; 9. 750 rad + ME; 10. 1000 rad + ME;
31. 7000 rad + ME.

A besugárzás, illetve a ME sorrendje a növények növekedését és a terméshozamot számot-
tevően nem befolyásolta.

Az adatokból megállapítható, hogy kísérleti körülményeinknél — MvCS 530-as iukoricácál —
a vetés előtti mikroelemes áztatás és az 1000 rad besugárzás többnyire kedvezően befolyásolta a
fiatal, 2-3 hetes növények növekedését, friss-suly hozamát. Ilven -vonatkozásban az emiitett két
kezelés között additív hatás is lehet. A 7000 rad-os kezelések ebben az időszakban legtöbbször
erős depressziót (súly- és magasságcsökkenést) okoztak. A többi kezelések nem változtatták meg
lényegesen a 2-3 hetes növények növekedését és friss-suly hozamát.

A kezdeti növekedésben — valamint a 2—6 hetes növények légzés intenzitás fokozódásába» —
tapasztalható különbségek nem befolyásolták lényegesen a szárazanyag produkciót, illetve a kukori-
ca terméshozamát. Kivételt képez a 7000 rad-os kezelés, amely még a májusi morzsoltban szá-
molt szemtermés mennyiségét is — a 3 év átlagában mintegy 8%-kal — csökkentette.

= bórsav + ZnSO4 + CuSO4 és MnSO4 (0,01-0, 01%-os) kombinált oldatában 24 órás áztatás.
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EFFECT OF PRIOR TO SOWING GAMMA IRRADIATION AND MICROELEMENT SEED
TREATMENT ON MAIZE YIELD

by Dr. Pál Szőke

Department of Botany and Plant Physiology of the University of Agricultural
Sciences, Gödöllő

SUMMARY

At the Department of Botany and Plant Physiology of the University of Agricultural Sciences
and at the Experimental Station of the Phylaxia Firm, located in Hatvan, laboratory and field in-
vestigations were conducted that the joint application of a prior to sowing gamma irradiation and
a microelement treatment (MS)X to be studied.

The following variants were involved:

1. dry (standard) control; 6. 1000 rad;;
2. soaking in destilled water; 7. 7000 rad;;
3. seed treatment in a microelement 8. 500 rad + MS;

solution; 9. 750 rad + MS;
4. 500 Rad; 10. 1000 rad 4 MS;
5. 750 Rad; П . 7000 rad + MS.

The yield and growth of plants have not been affected considerably by the sequence of ir-
radiation and MS.

From the experimental data it can be stated that at our testing conditions, in the majority
of the cases, fresh weight and growth of the young plants, at 2-3-week-old age, of MvSC 530 ma-
ize hybrid, changed positively on the influence of treatment with the common use of a prior to
sowing gamma irradiation (1000 rad) and a microelement solution.

In this respect between the above mentioned two treatments an additive effect might also
exist. At this stage of development an enhanced depression (in weight and length) was being caused
by the treatment with 7000 rad. The growth and fresh weight of 2-3-week-old plants have not es-
sentially been altered by the other treatments.

Differences can be found at the beginning of growth as well as in stimulating of respiration
intensity had not an essential effect on dry matter production and yield of maize either. The pre-
viously described statement does not relate to the treatment of 7000 rad that, in average of three
years, decreased even the grain production expressed in air dryed by some 8%.

(MS) = soaking the seeds for 24 hours in combined solution of H BO , CuSO , ZnSO , MnSO
(0,01% each). 3 d 4 4 4
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I
ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКЕ МИКРОЖЛЕМЕНТАМИ ЛОСЕВЫХ СЕМЯН НА

СФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ У КУКУРУЗЫ

др. Пал Секе
Кафедра ботаники и физиологии растений Аграрного Университета, Гёдёллё

Р Е З Ю М Е

На кафедре Ботаники и Физиологии Растений Университета Аграрных Наук и на опытной станции
PHYLAXIA в г. Хатване, а также в полевых условиях были проведены опыты по изучению взаимного воз-
действия гамма-облучения и предпосевной микроэлементной (МЭ)Х|/ обработки зерна. Обработка произ-
водилась слудующим образом:

1. сухое зерно (нормальное) - контроль, 2. замачивание в дестилированной воде, 3. МЭ, 4. 500 Рад,
5. 750 Рад, 6. 1000 Рад, 7. 7000 Рад, 8.500Рад + МЭ,9.750Рад+МЭ, 10.1000 Рад + МЭ, 11.7000Рад + МЭ.
Порядок облучения и МЭ-обработки не оказьюает значимого влияния на развитие и урожайность растений.

На основе опытов было установлено, что предпосевная обработка зерна (кукуруза MvSC-530) МЭ и
облучением с 1000 Рад положительно влияет на развитие молодых, 2—3 недельных растений и их урожай-
ность. В этом отношении можно предполагать, что воздействие двух видов обработки аддитивное. Облуче-
ние растений с 7000 Рад в этом возрасте вызывает депрессию (снижение веса и роста). Другие виды обра-
ботки не оказывали значимого влияния на рост и урожайность 2—3 недельных растений.

Обнаруженные различия в начальном развитии — а также в увеличении интенсивности дыхания 2—6
недельных растений — не оказывали существенного влияния на продуктивность сухого материала и на уро-
жайность. Исключением является облучение с 7000 Рад, которое привело к снижению количества зерна на
8%, средняя за 3 года.

ХМЭ замачивание в Течение 24 часов в комбинированном растворе: борная кислота +
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Adatok Rhizobium
és radiostimulációs vetőmagkezelések

összefüggéseihez

Dr. Soós Tivadar Dr. Maiminger Ernő
Phylaxia, Budapest MTA Talajtani és Agrokémiai

Kutató Intézet, Budapest

Bakondiné, - Zámori Éva
MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ,

Budapest

Tóth József
Phylaxia, Budapest

A radiostimuláció pozitív hatásának lehetőségét a növénytermesztésben különböző növények
vonatkozásában kísérelték meg. így a pillangósvirágú növények közül a borsónál Siínon-Soós-Pan-
nonhalmi (1978) vizsgálatai alapján a vetőmag sugárkezelése 13%-os termés többletet eredményezett.

Choudhary-Haque (1966) szerint a gamma-sugárkezelés hatására a szója szemsuiya nagyobb
lett, mig Bhattacharya-Joshi és Fendrik (1975) közlése alapján a sugárkezelés hatására a bab ter-
mésmennyisége emelkedett. Ezért tervbe vettük a Debreceni kifejtő borsőfajta (Pisum sativum L.),
az Amboy babfajta (Phaseolus vulgáris L.), a Traverse szójababfajta (Glycine max/L./Merr.) és
a Tápiószelei 1 és a Szarvasi 1 lucernafajták (Medicago sativa L.) vetőmagjainak 6 0Co izotóppal
történt besugárzásának és a vetőmaghoz adott Rhizonit oltóanyag együttes alkalmazásának hatását
vizsgálni.

ANYAG ÉS MÓDSZER

A kísérleteket a Phylaxia Oltóanyag- és Tápszer terme lő Vállalat Hatvani Kísérleti. Telepén
(csernozjom barna erdőtalajon) állítottuk be. A kísérleti területet 60 kg/ha N-el, 80 kg/ha P2O5-
tet és 100 kg/ha K2O-vaI mütrágyáztuk. Az utóbbi két műtrágyát, valamint 40 kg N-t ősszel alap-
trágyaként, 20 kg N-t pedig tavasszal fejtrágyaként adtuk. A szója vetőmagot a Bolyi Mg. Kom-
binát, a bab, borsó és a lucerna vetőmagokat a Vetőmagtermeltető Vállalat adta rendelkezésünkre.

A kísérleteket véletlen blokk elrendezésben négy ismétlésben végeztük. A borsó 8 kezelés-
sel 10,5 m2-es, a bab 6 kezeléssel 4 m2-es, a szója 6 kezeléssel 16 m2-es és a lucerna 5 keze-
léssel 8 m2-es parcel"ákon lett beállítva. A sugárkezelés 6 0Co gamma-sugárzással történt, a dó-
zisok, illetve a dózisteljesitmény az egyes növényfajtáknál a következők voltak:

a borsó 400, 800, 1200 rad, 48 krad/óra; a bab 500, 1000 rad, 10 krad/óra; a szója 500,
1000 rad, 10 krad/óra; a lucerna 800, 1000 rad, 10 krad/óra.

A Rhizonit oltóanyagot a borsó R, bükköny G jelzésű (Rhizobium leguminosarum), a lucerna
7/7, somkóró 7/5 jelzésű (Rhizobium meliloti), a szója G/3, G/6, Bi8 jelzésű (Rhizobium japo-
nicum) és a Kubában izolált Frijol 1/4 jelzésű (Rhizobium phaseoli) törzsekből készítettük. A rhizo-
bium törzseket fermentativ utón szaporítottuk el és nádasladányi lelőhelyről származó tőzeg vivő-
anyagokhoz keverve Soós (1960) szerint készítettük. A sugárkezelt vetőmagok a kezelés után 72
órára elvetésre kerültek.
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A KÍSÉRLET ÉRTÉKELÉSE

Valamennyi kísérleti növény magja 1977 tavaszán lett elvetve. A lucerna zöldtömegét csak
1978-ban értékeltük.

Vizsgáltuk a képződött gyökérgümők számát és a magtermés mennyiségét. A gyökérgümők
számának meghatározása ugy történt, hogy minden egyes kezelésből 4x10 növényt emeltünk ki, majd
vizsugárral lemostuk és megszámoltuk a fő- és mellékgyökereken talált gyökérgümők számát. Meg-
figyeléseink szerint a borsónál a virágzás 4-5 nappal korábban kezdődött.

Az 1. táblázat adatai szerint borsónál a Rhizonittal történt oltás termésnövelő hatása meg-
közelitette a szignifikancia határát.

1. táblázat

Rhizonittal oltott és 6 0 Co izotóppal besugárzott borsó (Pisum safi.vum L.)
szabadföldi kisérlet eredménvtáblázata

Kezelések

Kontroll

Rhizonit

400 rad

800 rad

1200 rad

400 rad + Rhizonit

800 rad + RhLzonit

1200 rad + Rhizonit

S Z D 5 %

Gyökérgümők száma
1 tövön átlag

db

12,7

36,2

14,3

13,9

13,1

39,4

24,6

37,0

8,3

%

100

285

112

109

103

310

193

291

65

Maetermés

q/ha

18,8

22,3

19,3

20,3

18,3

21,1

21,6

19,1

4 , 1

%

100,0

120,8

102,9

108,8

97,3

113,7

116,7

102,0

21,9

2. táblázat
60Rhizonittal oltott és Co izotóppal besugárzott bab (Phaeolus vulgáris L.)

szabadföldi kisérlet eredménvtáblázata

Kezelések

Kontroll

Rhizonit

500 rad

1000 rad

500 rad + Rhizonit

1000 rad -i- Rhizonit

S Z D 5 %

Gyökérgümők száma
1 tövön átlag

db

17,3

38,2

16,5

17,9

37,4

40,1

11,9

%

100

220

95

103

216

231

68

Mag termés

q/ha

17,3

22,2

17,6

19,3

21,5

22,1

4 , 3

%

100,0

128,3

101,7

111,6

127,3

128,0

24,8
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3. táblázat

Rhizotiittal oltott é s 6 0 C o izotóppal besugárzott szójabab tolvcine max./L./Merr.)
szabadföldi kísérlet eredménvtáblázata

Kezelések

Kontroll

Rhizonit

500 rad

1000 rad

500 rad + Rhizonit

1000 rad + Rhizonit

S Z D 5 %

Gyökérgümők
száma

1 tövön átlag

db

8,3

6,5

7,5

Magtermés

q/ha

19,1

22,9

19,7

19,9

22,2

22,4

3,8 '

%

100,0

119,9

103,1

104,2

116,2

117,3

19,9

4. táblázat

60Rhizonittal oltott és Co izotóppal besugárzott lucerna (Medicago sativa L.)
szabadföldi kísérletek eredménvtáblázata

Kezelések

Kontroll

. .. . . 800 radTáp löszeiéi
fajta 1600 rad

800 rad + Rhizonit

1600 rad + Rhizonit
S Z D 5 %

Kontroll

800 rad
S z

f
a ™ s i 1600 radfajta

800 rad + Rhizonit

1600 rad + Rhizonit
S Z D 5 %

ZÖLDTERMÉS

1 kaszálás

q/ha

207,3

218,7

204,7

227,7

221,2

14,0

205,8

396,5

201,3

205,8

218,3

21,3

%

100,0

105,5

. 98,7

109,8

106,7

6,75

100,0

95,5

97,8

100,0

106,1

10,3

1+2 kaszálás

q/ha

343,3

353,7

339,8

375,7

374,2

34,2

349,7

333,5

350,3

361,2

370,0

43,5

%

100,0

103,0

99,0

109,4

109,0

9,96

100,0

95,4

102,0

103,3

105,8

12,4
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A 2. táblázat adatai szerint a bab magtermés a Rhizonit oltás hatására statisztikailag iga-
zolt pozitiv hatást eredményezett. Ugyancsak szignifikáns volt az 1000 rad + Rhizonittal történt
kezelés. A szójabab terméseredményeit a 3. táblázat tartalmazza, amely szerint a Rhizonit ter-
mésnövelö hatása szignifikánsnak bizonyult. A lucerna zöldtömegének értékelése szerint (4. táb-
lázat) a Tápiószelei fajta 800 rad + Rhizonittal történt kezelése a variancia analízis alapján pozi-
tiv hatást eredményezett.

ÖSSZEFOGLALÁS

Szántóföldi kísérleteket végeztünk Csernozjom barna erdó'talajon borsó, bab, szójabab és
lucerna pillangósvirágú növényekkel. A vetőmagok sugárkezelését ^°Co izotóppal végeztük. A ve-
tőmagokat vetés előtt Rhizonit oltóanyaggal oltottuk be. Vizsgáltuk a képződött gyökérgümők szá-
mát, a lucernánál a zöldtömeget, mig a többi növényeknél a magtermés mennyiségét. Megfigye-
léseink szerint a 6"co izotóppal történt vetőmagkezelés hatására a borsónál a virágzás 4-5 nap-
pal korábban kezdődött. A Rhizonit kezelés hatására több gyökérgümő képződött. A kezelések ha-
tására a babnál a Rhizonit és az 1000 rad + Rhizonit kezelés, a szójababnál a Rhizonit kezelés
szignifikánsan több magtermést, mig a Tápiószelei 1 lucernafajtánál a 800 rad + Rhizonit kezelés
szignifikánsan több zöldtermést eredményezett.
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DATA ON THE RELATIONSHIPS BETWEEN RHIZOBIUM AND RADIOSTIMULATION
TREATMENTS OF SEEDS

So6s, Т., Manninger, E., Bakondiné-Zámory, É . , Tóth, J.

SUMMARY

In our field experiments on brown forest soil we investigated the effects of irradiation with
6 0Co isotope of the seeds of round seeded peas (Pisum sativum L.) variety Debrecen. Amboy
beans (Phaseolus vulgáris L.), Traverse soybeans (Glycine max.L./Merr.) and lucerne (Medicago
sativa) varieties Tápiószele and Szarvas and also the effects of the inoculator Rhizonit added to
the seeds.

Seeds were exposed to Co gamma irradiation. Doses and dose rates respectively
for the several plant varieties were as follows: 400, 800, 3200 rad and 48 krad/hour for peas;
500 and 1000 rad for beans; 500 and 1000 rad for soybeans and 800, 1000 rad and 10 krad/hour
for lucerne.

Rhizobium bacteria inoculation was achieved with the inoculator "Rhizonit".
Green mass yield was determined for lucerne and grain yield for the other plants. Irradia-

tion induced flowering of peas 4-5 days earlier.
Bean yields increased significantly by the influence of 1000 rad irradiation plus Rhizonit

inoculation. For soybeans it was the yield response to Rhizonit that proved to be significant.
Variance analyses established that from the two varieties of lucerne the seeds of the Tá-

piószele variety responded to 800 rad irradiation and simultaneous Rhizonit treatment.

ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗЯХ МЕЖДУ РИЗОБШУМОМ И РАДИОСТИМУЛЯЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ
ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА

Т. Шоош, Е. Маннингер, г-жа Баконди Е. Замори, Й. Тот

Р Е З Ю М Е

В испытаниях, проведенных в полевых условиях мы исследовали на буром лесном черноземе дей-
ствие облучения изотопом "Со посевного материала сорта гороха Дебрецини (Pisum sativum L.), сорта фа-
соли Амбой (Phaseolus vulgáris L.), сорта сои Траверзе (Glycine max. L./Merr.) и сортов люцерны Тапиоселеи
иСарзаши (Medica go sativa), а также действие препарата Ризонит.

Облучение псевного материала проведено гамма лучами Со, а дозы и их действие у отдельных сор-
тов сельскохозяйственных культур были следующие: горох: 400, 800, 1200 рад, 48крад/час; фасоль: 500,
1000 рад; соя 500,1000 рад и люцерна: 800,1000 рад, 10 крад/час.

Посев бактериями ризобиум проведено нами препаратом "Ризонит".
У люцерны нами определена зеленная масса, а у остальных культур — урожай семян. У гороха под

действием облучения цветение началось 4—5 дней раньше.
Урожай фасоли был в результате действия посева Ризонитом и облучения дозой 1000 рад + посева Ри-

зонитом сигнификантно большим. У сои действие Ризонита на повышение урожая оказался сигнификант-
ным.

Из двух сортов люцерны облучение семян сорта Тапиоселеи дозой 800 рад + совместная обработка
Ризонитом дало, на основании анализа варианции положительное действие.
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Gamma-sugarak hatása
a fiirjtojások keltethetőségére és az embriók

fejlődésére

Oroszlány Péter
tudományos munkatárs

Phylaxia, Budapest

Dr. Sinkovicsné, Dr. Hlubik Ilona
egyetemi adjunktus

Aerártudományi Egyetem, Gödöllő

Alig néhány évvel a radióaktiv sugárzás felfedezése után a kutatók már vizsgálni kezd-
ték a röntgensugarak hatását a különböző élő szervezetekre. Vizsgálat tárgyává tették — többek
között — a madártojásban levő petesejt, illetve embrió fejlődésére gyakorolt hatását is. Ezekben
a vizsgálatokban általában a besueárzást az inkubáció alatt, az embrionális fejlődés különböző fá-
zisaiban végezték. Szinte napjainkig nem számoltak be olyan kísérletekről, amelyekben a tojásokat
a keltetés megkezdése előtt kezelték volna gamma-sugárzással. Shebaita et ai. (1975) végeztek elő-
ször ilyen kísérleteket. Eredményeik szerint a dózisok növekedésével párhuzamosan nőtt az emb-
rióhalandóság és csökkent a tojások kelte the tősége. Megfigyelték azt is, hogy a sugárzást túlélő
egyedek testsúlya a posztembrionális fejlődés 9. és 16. hete között szignifikánsan magasabb volt
mint kontrolijaiké. Simon et at. (1977) kacsatojásokon végzett hasonló vizsgálataik során a gamma-
sugárzás kárositő hatásán kivül azt is megállapították, hogy egyes sugárdózisok (a 200 rad dózisnál)
mellett a kelési eredmények növekedtek.

Vizsgálataink célja e kérdés behatóbb tanulmányozása volt. Választ kívántunk kapni az in-
kubáció megkezdése előtt végrehajtott besugárzásnak a kelési eredményekre, az embrionális fej-
lődésre, a teratológiás embriók előfordulási gyakoriságára, a kikelt egyedek életképességére, nö-
vekedési erélyére, termelőképességükre és az általuk termelt tojások minőségére, ill. keltethető-
ségére gyakorolt hatásairól.

Ezen dolgozatban a besugárzás hatásai közül csak a keltethetőségre és az embrionális fej-
lődésre gyakorolt hatásokról kívánunk beszámolni.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Vizsgálati anyagnak a már laborállatként is jól ismert, gyors fejlődésü japán fürjet (Cotur-
nix со turn Lx japonica) választottuk. A kiinduló állomány tojásait: 100, 200, 400, 800, 1000, 1200,
1400 és 1600 rad dózisu 60co sugárforrásból származó gamma-sugárzással kezeltük. Az alkalma-
zott dózis teljesítmény 1000 НД volt. A besugárzást követően — egy napos pihentetés után — keze-
lési csoportonként mintegy 600 tojást helyeztünk keltetőgépbe (Gergely 5000 tip.). A vizsgálatokat
többszöri ismétlésben végeztük, melyekhez összesen 10 357 tojást használtunk fel. Az alkalmazott
különböző dőzisu sugárkezelések hatását elsődlegesen az embrióhaladnős ágon keresztül kívántuk le-
mérni. Ennek érdekében a keltetés biológiai ellenőrzése során kieső tojások mindegyikét felbon-
tottuk és megállapítottuk az embrió elhalásának okát és időpontját.
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AZ EREDMÉNYEK ISMERTETÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

Keltethetős ég-
Mivel nem rendelkeztünk a japán fürj gasztrula-stádiumban levő zygotájának sugárérzékeny-

ségére, ill. sugárrezisztenciájára vonatkozóan adatokkal, igy első lépésként a sugárzás L D 5 0 és
L D 1 O Q értékeit határoztuk meg. A sugárkezeléseket 200—1600 r dózistartományban végeztük. A kel-
tethetdségre gyakorolt hatásukat az 1. ábrán foglaltuk össze. 1600 r dózisnál minden embrió el-
halt. Az LD 5 0 értéke 800—850 r közé esik. Figyelemre méltó, hogy a 200 r dózisu sugárkezelés
hatására a kontrollhoz viszonyítva is jobb kelési eredményt kaptunk. Az 1000, 1200 és 1400 r
dózisu csoportoknál jelentősen csökkent a tojások keltethetősége és a kikelt egyedek vitalitása.
A kikeltek nagyobb része néhány napon belül elpusztult. Ezen eredmények tették indokolttá, hogy
a további vizsgálatainkat csak 1000 r dózis alatti sugárdózisokkal folytattuk.

i
, * ••* ••# *
- I -•,

* ** .

• *

100 200 400 800 1000 1200 1400 1600 dózis (R/h)

1. ábra

Különböző dózisu gamma-sugarak hatása a keltethetőségre

Az F o , Fj és F 2 nemzedékek keltethetó'ségét a 2. ábrán kívánjuk bemutatni. Az F o nem-
zedéknél (amely a besugárzott tojásokból kikelt állományt jelenti) a keltethetőség tendenciája a ko-
rábbi vizsgálatokhoz hasonló volt. A 100 r dózis nem befolyásolta, a 200 r dózis pedig szignifi-
kánsan javította a keltethetőséget. A 400 r enyhén, a 800 r pedig igen nagy mértékben csökkentette
a kelési eredményeket.

A kikelt egyedeket kezelési csoportonként elkülönítve neveltük fel és igy módunkban állt az
általuk termelt tojások keltethetőséget is megvizsgálni. A kikelt nemzedéket Fj-nemzedéknek ne-
veztük. Kiemelkedő eredménynek tekintjük, hogy a 200 r dózisu csoport továbbra is a legjobb kel-
tethetőséget mutatta. Keltethetőségük ezen nemzedéknél kisebb mértékben multa felül a kontroll
csoportét, mint az Fn-generáciőnál. Szenbetünő volt az is, hogy a 800 rad dózisu csoport keltethe-
tősége ugrásszerűen javult az előző nemzedékbeli eredményekhez képest. A második utódnemze-
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déknél (F2) hasonló tendencia volt megfigyelhető. Csökkenő mértékben ugyan, de még mindig a
200 r csoport keltethetősége volt a legjobb. A 800 r kedvezőtlen hatása viszont egyre kisebb
mértékben jutott érvényre.

Összehasonlítva a három nemzedék kelési eredményeit megállapítható, hogy a 200 r dózisu
besugárzás hatására javult a keltethetőség, de ez a javulás az egymást követő nemzedékeknél
csökkenő mértékű. Ugyanakkor a 800 r dózisu károsító hatás már a második utódnemzedékben
nem észlelhető.

ё *
, • •

• • *
* * ,

» . "

• *

« •

• • •

—

О 100 200 400 800 0 100 200 400 800

2. ábra

0 100 200 400 800

dózis (H/h)

Az eeyes generációk által termelt tojások keltetbetősége

Embrióhalandóság

Érdekes adathoz jutottunk a fejlődésnek indult megtermékenyitett petesejt sueárérzékenysé-
gét illetően. A 3. ábrán az egyes kísérleti csoportoknál tapasztalt terméketlenséget tüntettük fel.
A közvetlen sugárhatásnak kitett tojásoknál az alacsonyabb sugárdózisok mellett csökkent, a ma-
gasabb dózisoknál pedig nőtt a terméketlennek mutatkozó tojások aránya. Miután a tojások termé-
kenysége független az alkalmazott sugárkezelésektől, a tojások terméketlensége és az egyes sugár-
dózisok között mutatkozó egyenes arányú összefüggésnek csak az tehet a magyarázata, hogy az
egyes sugárdózisok mellett a fejlődésnek indult megtermékenyitett petesejtek egy része a besugár-
zás pillanatában elhal. A besugárzáskor elhaló termékeny petesejtek aránya a nagyobb dózisoknál
nagyobb mértékű volt, mint az alacsonyabb dózisoknál.

A tojások terméketlenségét az utódnemzedékeknél is figyelemmel kísértük. A 100 rad dózisu
háttérsugárzással rendelkező egyedek tojásainál igen alacsony, a 200 rad dózisu csoport utódainál
pedig igen magas terméketlenséget tapasztaltunk. Miután a különbségek szignifikánsnak mutatkoz-
tak, azt mondhatjuk, hogy a J00 rad dózis hatására az utódnemzedék gamétáinak minősége javult,
ugyanakkor a 200 rad dózis pedig rontott a gaméták életképességén.

A keltetés alatti embrióhalandóságot nemcsak számszerüségében, de a fejlődés egyes sza-
kaszaiban is figyelemmel kísértük. Az eredményeket a 4. ábrán foglaltuk össze. A 800 rad-nál ma-
gasabb sugárdózis hatására a fejlődés első három szakaszában nő az embrióhalandóság. A fejlő-
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1 terméket lenségi
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О 100 200 400 800 1000 1200 1400 1600 0 100 200 400 800

3. ábra

A vizsgált generációk tojásainak terméketlensége

0 100 200 400 800

dózis (R/h)

embriohalandósági

0-1400 R/h

1-5 nap

gen. F,

0-1400 R/h
6 - 8 nap

0-1400 R/h

9-14 nap

4. ábra

Embrióhalandőság a keltetés különböző időszakaiban

0-1400 R/h .dózis
15-17 nap
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5. ábra

ió embrióhalandósásra a fejlődés különböző' periódusaiban

1 2 3 4 dózis

1400 (R/h)

ч-.'

—

0-800 R

15-17 nap

1 2 3 4

100

1 2 3 4

200

1 2 3

400

1 2 3 4

800

fejlődési szakai

dózis (R/h)

6. ábra

j-utódnemzedék embrióhalandősága a fejlődés különböző periódusaiban
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dés utolsó időszakában — azaz a kelést meerelőző napokban — ig-en nap-yarányu embrióhalandósáeot
tapasztaltunk a 800 rad ős az 1000 rad alkalmazása során. Jelentősen csökkent azonban az 1200
rad és 1400 rad dózisu csoportnál a fejlődés ezen időszakában elhaló embriók aránya. Ez azért
állt elő, mert ezeknél az embriók döntő többséére a fejlődés korábbi szakaszaiban halt el.

Az embriőhalandósá? ritmusát illetően meeállapitottuk, hopy a kontroll és a 100 rad dózissal
kezelt csoportnál az embriók döntő többséére az inkubáció első öt napjában és a kelést megelőző
két napban hal el (5. bára), mi? a 200 rad és 400 rad dózissal kezelt csoportnál a kelést megelőző két
napban csökken, a 800 rad dózisu csoportnál peditr ucrrásszerüen meg-nő a z embrióhalandósáer. 1000
rad dózistól felfelé eery másik tendencia bontakozik ki; az embriók többséére a fejlődés első két
szakaszában, azaz a hisztodifferenciációt és az allantois záródását jelentő fázisokban hal el.

Az utódnemzedékeknél a fejlődés különböző fázisaiban bekövetkező embrióhalandósáe- fluk-
tuáló jellepü (6. ábra). A kontrollhoz viszonyítva lényegesen kisebb embrióhalandósás- mutatkozott
a fejlődés fázisában a 100 rad és a 200 rad sueárdózisu Fj-nemzedéknél. A fejlődés ezen időszaká-
ban kiemelkedő mértékű embrióhalandósáeot csak a 400 rad dózisu csoport Fj utódnemzedéke mu-
tatott. A kelést megelőző napokban mutatkozó embrióhalandósáe a 200 rad, 400 rad és а ЯО0 rad
dőzisu csoportoknál csökkent.

Az előbbiekkel hasonló tendenciát tapasztaltunk az F2 utödnemzedék embrióhalandósáp-át
illetően is, (7., 8. ábra).

10

8 -

6 -

4

\ №• *N
0-800 R

9—14 nap

10-

8-

6-

4 -

2 -

1 2 3 4

200 R

1
1 2 3 4

400 R

2 3 4 (fejlődési
szakaszok)

800 R dózis (R/h)

7. ábra

F2-utódnemzedék embrióhalandósátfa a fejlődés különböző periódusaiban
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8. ábra

100 200 400 800 dózis (R/h)

Fejlődési rendellenességek előfordulásának gyakorisága

ÖSSZEFOGLALÁS

Fiirj tojás ok keltetés előtti, különböző dözisu gamma-sugárzással történő kezelésekor csak a
200 rad dözis mellett kaptunk szignifikánsan jobb keltethetőséget. A javitó hatás mértéke azonban
az egymást követő nemzedékekben csökkenő tendenciát mutatott.

A különböző dózisu sugárkezelések az embrionális fejlődés hisztodiffereociációs és a kelést
megelőző szakaszaiban növelték legnagyobb mértékben az embriőhalandóságot.

A nagy sugárdózisok a besugárzás pillanatában számottevő fejlődésnek indult megterméke-
nyített petesejtet tesznek életképtelenné.

A sugárkezelések utáni hatás az egymást követő nemzedékekben csökken.
A fejlődési rendellenességek átlagos gyakorisága nem változott a sugárkezelések hatására.
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EFFECT OF GAMMA IKRADIATION ON THE HATCHABILITY AND EMBRYONIC
DEVELOPMENT OF QUAIL EGGS

Péter Oroszlány

Phylaxia

Ilona S. Hlubik

University of Agricultural Sciences, Gödöllő

The Radiation Research Department of Phylaxia Veterinary Biologicals and Feedstuffs Ltd.
and the Department of Zoology of Agricultural University of Gödöllő examined the effect at diffe-
rent doses of gamma irradiation on embryonic development of quail and hen«s esers. There were
altogether 22,000 quail's and 5600 hen's eges examined. The goals of examinations were to deter-
mine the LD50 a n d LDJQQ values, to establish the effect of sinerle and multiple irradiation on
embryonic development and to eet some information on embryonation of ecres produced by quails
and their progeny grown from irradiated eggs.

Besides the examination of the main parameters of embryonic development, the effect of
different doses of irradiation was assessed observing the time and causes of embryonal mortality
and the teratological types.

It was shown that 200 rad dose has significant stimulation effect of the hatching results of
quail eggs. The LD50 and LD100 values were about 800 to 850 rad and 1600 rad, respectively. Repe-
ated irradiation on the progeny-generations proved to be unambiguously deleterious on embryo-
nation. High doses changed the rhytm of embryonal mortality, showing a peak under the irradia-
tion and in the first three days of incubation, and significantly enhanced the number of terato-
logical types.

ВЛИЯНИЕ ГАММА ОБЛУЧЕНИЯ НА СПОСОБНОСТЬ ВЫВОДА ЯИЦ ПТИЦ И НА
РАЗВИТИЕ ЭМБРИО

Петер Орослани
научный сотрудник, Филаксия

др. Илона Хлубик, др. Шинковичне
старший университетский преподаватель Университета Аграрных Наук г. Гедёллё

Р Е З Ю М Е

В 1977 и 1978 годах предметом исследования Главного Отдела Радиационных исследований и Обслу-
живания предприятия по Выработке Вакцин и Питающих Средств - Филаксия - явилось то, что какое
влияние оказывает гамма облучение различной дозы на способность вывода перепелины и куриных яиц.
Произвели исследования на 22000-ах перепелинных и 5600 куриных яиц. Целью являлось исследовать то,
что какое влияние на способность вывода оказывает облучение со значением дозы L D J Q и LD JQQ, а также
одно и повторяющееся облучение, наблюдали птицу, выведенную из обработанного лучем яйца перепела и
способность вывода яйца у его наследника.

Вместе с определением основных параметров, характеризцющих способность вывода, измерили
влияние различных доз гамма облучения посредством определения встречающихся тератологических типов,
определили срок и причину смертности эмбрио.

Было установлено, что под влиянием облучения дозой в 200 сигнификантно возрастала способность
вывода яиц перепела. Значение L D 5 Q находится между LD^g 800 R, 850 R, а значение LDjQQ - около 1600.

Повторение облучения в протяжении нескольких генераций бесспорно оказывает вредное влияние на
способность вывода. Под влиянием больших доз умерших эмбрио в минуту облучения и в первые три дня
инкубации, но определенно возросло число тератологических типов.



A halsperma radioaktív izotóppal történő
besugárzásának hatása az ikra

megtermékenyülésére és az ivadék
életképességére

Dr. Bakos János Dr. Simon József
tudományos főmunkatárs főosztályvezető

Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas Phylaxia, Budapest

Dr. Csepregi Zoltánná
kisérletvezető technikus

Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas

A tógazdasági haltenyésztés intenzív módszereinek bevezetésével a környezeti feltételek op-
timalizálása — mint a tavak polikulturás népesitése, a teljesértékü haltápok etetése, az intenzív
műtrágyázás — olyan lehetőséget biztosított a terméshozamok növelésére, amely már egyértelműen
felvetette a nagy termőképességü halfajták előállításának szükségességét.

A mesterséges halszaporitás, — melynek során hypofizis hormonos injekció hatására álta-
lunk meghatározott időben tudunk hozzájutni az ikrás hal érett petesejtjeihez és a tejes hal termé-
kenyítésre érett spermiumaihoz — korlátlan lehetőséget kinál olyan különleges genetikai eljárások
bevezetéséhez, amelyek más háziállatok tenyésztési technológiája során nem, vagy csak igen kor-
látozott mértékben alkalmazhatók.

A mesterséges halszaporitás kutatása az elmúlt három évtizedben jelentős eredményeket
adott a gyakorlat számára és ebben a munkában Magyarország élenjáró szerepet töltött be. Mintegy
tiz halkeltető házban évről évre mesterséges módszerrel állítják elő az ország pontyivadék szük-
ségletének 80%-át, a növényevő halak pedig kizárólag mesterséges utón szaporíthatok.

A szaporítás eredményességét több más produkciósbiológiai folyamat, mint az érett ikra tö-
kéletes ovulációja, a sperma aktív mozgása és termékenyitőképessége, a pontylárvák kelési száza-
léka, a zsenge ivadék életben maradása , határozza meg. Ezek sorából a sperma termékenyitőké-
pességének és az ivadék életbenmaradásának javítása, jelentős gazdasági eredményt adhat.

A különböző besugárzások alkalmazása az életfolyamatok serkentésére, különösen a növény-
termesztésben ismert. Az állattenyésztésben a haltenyésztés terén hallunk egyre gyakrabban olyan
kísérletekről, melyek során röntgen- és gamma-sugárzás hatását vizsgálták mutánsok előállítására,
nagyobb intenzitású sugárdózisok alkalmazásával. Ilyen céllal Magyarországon Csányi, az angol
Purdom, a japán Hyodo-Taguehi, a német Schroder végeztek kísérleteket 1000 — 32 000 rad sugár-
hatás alkalmazásával.

A klsdózisu radioaktív sugárzás hatásának vizsgálatához a hazai tógazdasági haltermelésben
alkalmazott tükrös pontyot (Cyprinus carplo L.) használtuk, amelynek szelektált tájfajtái és fajta-
hibridjei a szarvasi Haltenyésztési Kutató Intézetben rendelkezésünkre állnak.

A kezelésben alkalmazott sugárforrás 6 0 Co volt.Az előre meghatározott sugárdózis

3976-ban 500, Í000, 2000 rad
3977-ben 300, 500, 3000 rad
J978-ban 500 rad volt.

A pontyok ivartermékeit, az ikrát és a spermát a tenyészállatok hypofizis hormonos keze-
lése után 12 órával fejtük le, 22 °C-os vízhőmérséklet mellett. Az ikra megtermékenyítését ugy
végeztük, hogy az Ikrát és spermát sót és karbamidőt tartalmazó termékenyítő oldattal leöntve,
lassan kevertük. A termékenyített ikrát keltető Zuger üvegekbe helyeztük, ahol állandó vizátfolyás
mellett azok 3 nap múlva kikelésre éretté váltak.
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Fontos, hogy a kifejés után az ikrát azonnal megtermékenyítsük, ezért a nőstény és him
halak hypofizálását ugy időzítettük, hogy az ikra ovulációja akkor következzék be, amikor a sper-
ma besugárzása már megtörtént.

1976-ban és ]977-ben a hormonnal kezelt him halakat szállítottuk Budapestre a sugárforrás-
hoz, ahol a kémcsövekbe fejt spermát besugároztuk, majd +1 — +3 °C hőmérsékletre hűtve szál-
lítottuk Szarvasra.

1978-ban a Szarvason lefejt spermát szállítottuk lehűtve Budapestre és besugárzás után
Szarvasra.

Előző két évben a lefejés és termékenyítés között 4 óra, 1978-ban 7 óra telt el. Bár a
lefejés után a ponty sperma termékenyítő hatása fokozatosan csökken, az emiitett két módszer kö-
zött a termékenyítés hatásában eltérést nem tapasztaltunk.

A besugárzással nem kezelt kontroll spermát azonos módon szállítottuk a sugárforráshoz.
Egy ikrás pontytól mintegy 500 ezer ikrát kaptunk. A kifejt ikrát annyi részre osztottuk,

ahány különböző sugárdózissal kezelt spermával, illetve- a kezeletlen kontrollal akartuk terméke-
nyíteni.

A termékenyítés utáni második napon ellenőriztük az ikra termékenyülési százalékát SMXX
Zeiss stereo mikroszkóp alatt történt számlálással. A pontylárvákat kikelés után három nappal,
a táplálkozás kezdetén, nevelő tavakba helyeztük, csoportonként külön. Ősszel a csoportok egye-
deit (J 000—2000 db) a bőr felületére égetett jelekkel láttuk el, hogy a további kísérletek folyamán
közös tóban nevelhessük őket. 1977-ben és 1978-ban megismételve a kísérletet, csak az ikra ter-
mékenyülési százalékát tudtuk ellenőrizni, mert a kísérleti csoportok elkülönített felnevelésére
szabad kísérleti tavak hiányában nem volt lehetőségünk. Az első tenyészidő végére 86 nap alatt,
a kísérleti csoportok 50—140 g átlagsulyt értek el. A második évben étkezési hal termelő tóban
3 60 napos tenyészidő alatt 730—960 g átlagsulyt értek ei a kísérleti csoportok.

A KÍSÉRLET EREDMÉNYEI

A besugárzott spermával termékenyített pontyikra termékenyülési eredményeit az 3. táblá-
zat szemlélteti.

A három kísérleti év eredményeinek együttes értékelése során szembetűnő, hogy a besugár-
zás nélkitli spermával termékenyített ikra termékenyülési százalékaiban jelentős eltérés mutatkozik.
A mesterséges szaporítás üzemi gyakorlatában a 71,2% termékenyülés közepes, a 89,3% jó, a 90%
feletti termékenyülés kiváló eredménynek számit. A különbségek részben a különböző anyáktól szár-
mazó ikra minőségével, részben a termékenyítés során végrehajtott keresztezés életképességre
gyakorolt hatásával magyarázhatók.

Minél alacsonyabb a kontroll termékenyülés, annál magasabb a besugárzással elérhető javu-
lás a kontrolihoz viszonyítva, a termékeny ikraszemek arányának alakulásában.

1. táblázat

A sperma besugárzásának hatása az ikra termékenyülésére

Sugár dózis

0 kontroll

300 rad

500 rad

1000 rad

2000 rad

1976

Terméke-
nyülés

%

Ti,2

98,2

87,5

81,8

Eltérés

%

0

+27,0

+ 16,3

+10,6

1977

Terméke-
nyülés

%

89,3

91,7

96,4

95,5

Eltérés

*

0

+2,4

+7,1

+6,2

1978

Terméke-
Dyüiés

%

92,9

98,7

Eltérés

%

0

+5,8
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Az eltérő su?árdózisok hatása a vizsgált dózistartományban következetes tendenciát mutat.
0-500 rad között a termékenyülés százaléka no (J. táblázat 1977), 500-2000 rad között a sperma
termékenyitó' képesséee fokozatosan csökken (1. táblázat 1976), de méer 2000 rad esetén is 10,6%-
kal felülmúlja a kontroll eredményét (1. ábra).

100-

90i-

80-

70-

98.7

95.5

81.8

71.2

0 300R 500R 1000R 20O0R

J. ábra

A sugárdózis nagysága és az ikra termékenyülésének összefüggése

Más jellegű genetikai kísérletek céljából 100 000 rad sugárdózissal kezelt sperma teljesen
inaktív, a vele kezelt ikra termékenyülése nem következik be.

Az 500 rad sugárkezelés mellett mindhárom évben jelentős javulás mutatkozott a sperma
termékenyítő hatásában.

A lárva kikelési folyamatában rendellenességet nem tapasztaltunk. A kikelt lárva között a
normálistól eltérő torz testalakulásu egyedeket figyeltünk meg 1000 rad feletti besugárzás esetén,
amelyek jellegzetes formája a fej és farok rendellenes növekedésében, a gerincoszlop hátirányban
meggörbiilt alakjában nyilvánult meg.. Az ilyen lárvák a kelés utáni 2. és 3. napon elpusztultak.
A torz fejlődési alakok megjelenésének gyakorisága egyenes arányban állt a sugárkezelés intenzi-
tásával.

A 4 napos zsenge pontyivadékot az eltérő sugárkezelésekkel kialakított csoportoknak megfe-
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leló'en külön-külön nevelő tavakba helyeztük ki. A tavak eltérő termőképessége miatt a csoportok
első éves növekedőképességét és életbeamaradási százalékát összehasonlítva, jelentős eltéréseket
találunk, amelyek valószinü elfedik a besugárzás hatásaként várható különbségeket, így azokat nem
is vizsgáltuk.

A második éves jelölt pontycsoportok közös tóban nevelve mind életképességben, mind súly-
gyarapodásban, egymástól eltérő eredményt adtak (2. táblázat).

2. táblázat

A sperma besugárzásának hatása a pontyok életképességére és súlygyarapodására (1976-1977)

Sugárdózis

0 kontroll

500 rad

1000 rad

2000 rad

Kihelyezés

db

324

240

550

300

átlagsuly
g

63,8

50,8

93,0

121,6

Lehalászás

%

72

Í00

95

86

átlagsuly
g

834

731

879

958

gyarapodási
hányados

13,0

14,3

9,4

7.8

A második évben mért életbenmaradási százalék jelentős eltérést mutat a besugárzott cso-
portoknál a kontrolihoz viszonyítva. Az 500 rad kezelés utóhatásaként 28 százalékkal kedvezőbb
lehalászási eredményt kaptunk mint a kontroll, ugyanakkor az 1000 rad-nál 23%, 2000 rad-nál
pedig Í4% többlet-halmegmaradás mutatkozott, ami igen jelentős eredmény.

A súlygyarapodásban észlelt eltérések értékelése már nehezebb, mivel a csoportok start-
sulyai jelentősen eltértek egymástól. Különösen a 2000 rad-os csoport, melynek kihelyezési átlag-
sulya kétszerese volt a kontroll, illetve az 500 rad-os csoporténak. így a mérhető lehalászási át-
lagsulyok helyett a súlygyarapodási hányados értékeit hasonlítjuk össze, amely azt mutatja meg,
hogy az egyes csoportok a kihelyezési súlynak hányszorosát érték el a második éves tenyészidő
alatt. Az 500 rad-os csoport hányadosa 3,3-mal kedvezőbb mint a kontrolié, majd a többi cso-
portoké a sugárdózis növekedésével csökkenő tendenciát mutat. Ez utóbbi összehasonlítás további
kísérletek beállítását teszi szükségessé, hogy a kapott eredmény igazoltan elfogadható legyen.

ÖSSZEFOGLALÁS

- A sugárkezelt sperma termékenyítő hatásában 500 r esetében kaptunk következetesen kie-
melkedő eredményt, a kontroll termékenyülésétől függetlenül.

-Az 500 rad sugárdózis eredményeként kapott 96,4, 98,2, 98,7% termékenyülés kiemelke-
dően jó eredmény a ponty mesterséges szaporításának gyakorlatában.

- A második éves étkezési halelöállitás időszakában jelentős mértékben megnőtt a besugár-
zott csoportok életbenmaradási százaléka. Ez az érték 500 rad sugárdózis esetében 28% többletleha-
lászási darabszámot jelentett.

- A pontyok súlygyarapodása a lefolytatott kísérlet alapján nem mutatott igazolható javulást.
- Szükségesnek tartjuk a kísérletek beállítását más tenyésztett halfajokkal is és magyará-

zatot keresni a sperma sugárkezelésének hatásmechanizmusára, a jelenség szélesebb körű felhasz-
nálása érdekében.
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THE EFFECT OF MILT IRRADIATION ON BOTH ROE FERTILIZATION
AND PROGENY VIABILITY

Dr. János Bakos, Dr. József Simon, Mrs. Dr. Z. Csepregi

Research Institute for Fish-Breeding, Szarvas

SUMMARY

The more important results of the lecture:

Carp sperm was irradiated with 300, 500, ]000 and 2000 rad doses during 1976—3978.Com-
pared to the control a 2 to 30 percent increase in fertilization was shown with the irradiated
samples of sperm. Prominantly favourable results were observed us in? 500 rad irradiation treatment
in every year. The survial rate of the second-summer propeny was enhanced by Í9 to 39 percent,
compared to the control.

In the increase of weight there was no significant positive difference shown.

ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ СПЕРМЫ РЫБЫ НА ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ИКРЫ И НА
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПОТОМСТВА

др. Янош Бакош, др. Шимон, др. 3. Чепреги

РЕЗЮМЕ

В 1976-77—78 годах сперму карпа обрабатывали облучением дозой 300, 500, 1000, 2000 R. Опло-
дотворение икры, оплодотвореннойобработанной спермой, по сравнению с необработанным контролем на
2-30 fr было лучше. Ежегодно выделяющийся хороший результат дало облучение 500 R. Процент рыб, ос-
тающихся на второе лето был на 19—39% благоприятнее, чем у контрольной группы.

Позитивный результат относительно прибавления веса на был определен.

if
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Előzetes jelentés kisdózisú gamma besugáizás
stimulációs hatásáról kacsatojásokon

Dr. Simon József Kiss András
Phylaxia, Budapest Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas

Babvos Béláné Oroszlány Péter
Haltenyésztési Kutató Intézet, Szarvas Phylaxia, Budapest

A vizsgált dózis tartományban (200-1600 rad) a kacsatojások keltetés előtti besugárzása (ösz-
szesen 5095 db tojás) a dózisok növekedésével csökkentette a kelési eredményeket. A kikelt egye-
dek súlynövekedésében és takarmányértékesitésében nem volt szignifikáns eltérés. Az utódnemze-
déknél nem következett be konzekvens változás sem a kelési eredményekben, sem a növekedésben,
sem a takarmányártékesitésben. . *
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PRELIMINARY REPORT ON THE EFFECT OF LOW DOSES GAMMA IRRADIATION
OF DUCK EGGS

Simon J.
Phylaxia Veterinary BioLogicals and Feedstuffs Ltd.

Mosonyi G.
Research Institute for Fish-Breeding, Szarvas

Mrs. Bobvos, B.
Research Institute for Fish-Breeding, Szarvas

Oroszlány P.
Phylaxia Veterinary Biologicals and Feedstuffs Ltd., Budapest

ID the examined dose-range (200-1600 rad), the gamma irradiation before incubation of 5095
duck eggs reduced the hatching results. The body weight and feed efficiency of the hatched indi-
viduals did not change. At the issue-generations there were any consequent change neither in the
hatching results nor in the body weight and feed efficiency. •

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД О ВЛИЯНИИ ГАММА ОБЛУЧЕНИЯ МАЛОЙ ДОЗЫ НА
УТКИНОЕЯЙЦО

Й. Шимон, А. Кишш, Б-ие Баовош, П. Орослань

Основные темы:
1. Влияние облучения на способность вывода яиц утки.
2. Влияние облучения на развитие выведенных дневных утлк.на прибавки веса, на усваиваемость корма.
3- Влияние гамма облучения на производство и развитие наследства облученных в яйце племенных уток.
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Radiostimulációs kisparcellás kísérletek
1978. évi tapasztalatai

Dr. Pannonhalmi Kálmán
Phylaxia, Budapest

A Phylaxia Oltóanyag- és Tápszertermelő Vállalat Radiációs és Környezetvédelmi Főosz-
tálya Hatvan-Nagyteleki szántóföldi kísérleti terén 1978-ban 13 növényfaj 41 fajtájával összesen J8
ha területen végeztünk radiostimuláciős kísérleteket. Ebben a néhány perces előadásban nem vál-
la lkozha torn arra, hogy minden kísérletünket ismertessem. Megtehettem volna, hogy csupán a po-
zitív sugárhatást kiemelve, azokra a növényfajokra koncentráljam mondandómat, melyek egyértel-
műen demonstrálják az ionizáló sugárzások hasznosságát. Ugy gondolom azonban közös ügyünknek,
a nukleáris energia mezőgazdasági alkalmazásának érdekében, a kritikus esetek bemutatása elen-
gedhetetlenül fontos. Ezért esett választásom a kukoricára, a sárgarépára, a fűszerpaprikára és
az uborkára. Tekintettel arra, hogy a példaként felhozandó adatokat csupán a probléma bemutatá-
sára szánom, csak a kezeletlenhez viszonyított relatív százalékokat tüntettem fel táblázatokban.
Az adatok minden esetben 6 ismétléses kísérlet átlagai. A statisztikai értékelést számitógéppel vé-
geztük el.

Tekintsük át elsőként a kukorica esetében szerzett tapasztalatainkat. Az irodalomban gyak-
ran találkozhatunk olyan adatokkal, melyek egyértelműen igazolják a stimuláciős hatás kialakulását
különböző kukorica-hibrideknél. Kis túlzással azt is mondhatnánk, a kukorica az egyik legsokolda-
lúbban tanulmányozott tesztnövényiink. Es mégis, amikor a kísérletek pozitív eredményeinek gya-
korlatba történő átültetéséhez kezdünk, szinte mindent meg kell ismételnünk és valójában elölről
kell kezdenünk. Csak példaként említem, a kísérletek döntő többsége 6 0 Co izotóppal történt besugár-
zás hatását vizsgálja. A gyakorlatban felhasználható sugárforrások azonban gazdaságossági szem-
pontból 137£S izotóppal dolgoznak. A két izotóp lényegesen eltérő energiaspektruma ismert, még-
sem vesszük kellően figyelembe minden esetben. Erre a későbbiekben még visszatérek. A követ-
kező három kukoricahibrid példáján a hibridek viselkedése közötti eltérést, a dózisintenzitás jelen-
tőségét és a dózisok szerepét szeretném bemutatni.

A Pioneer SC 3784-S hibrid kiválóan szemlélteti a besugárzások serkentő hatását (1. táblázat).

1. táblázat
A 6 0 Co besugárzás hatása a Pioneer SC 3784 hibrid termésére

Kezelés

Kontroll
500 rad

1000 rad
1500 rad
2000 rad

10 krad/h

100,00%
110,09%
106,16%
108,95%
102,32%

22,4 krad/h

100,00%
106,68%
100,00%
102,23%
104,64%

39,1 krad/h

100,00%
108,53%
102,04%
102,78%
100,93%
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:

Szinte minden kezelés termésnövelő hatású volt. Szembetűnő azonban, hogy a maximális termés-
mennyiség a 10 krad/h dózisteljesitményü besugárzásoknál adódott. Az optimális dózis 500—1500
rad körül mutatkozott. A BCSK 6625 hibrid ettől teljes egészében eltérően viselkedett (2. táblázat).

2. táblázat

A 6 0Co besugárzás hatása a BCSK 6625 hibrid termésére

Kezelés

Kontroll

500 rad

1000 rad

1500 rad

2000 rad

10 krad/h

100,00%

95,48%

98,86%

98,07%

100,60%

22,4 krad/h

100,00%

95, 00%

94,88%

98,79%

99,82%

39,1 krad/h

100,00%

93,25%

93,67%

98,79%

97,17%

Stimulativ hatásról itt nem beszélhetünk. A dózis intenzitás módositó szerepe alig mutatható ki.
(39,1 krad/h mellett néhány százalékos csökkenés figyelhető meg a kisebb dózisintenzitásu kezelé-
sekhez viszonyítva). Az előző két hibrid mellett a BCMSC 418-as hibrid azzal tűnik ki, hogy a leg-
nagyobb terméstöbbleteket a nagyobb (22,4, ill. 39,] krad/h) dózisteljesitménynél adta (3. táblá-
zat). Igaz, hogy a serkentő hatás nagyon csekélyke.

3. táblázat

60Co besugárzás hatása a BCMSC 418 hibrid termésére

Kezelés

Kontroll

500 rad

1000 rad

1500 rad

2000 rad

10 krad/h

100,00%

102,17%

99,19%

100,61%

100,81%

22,41krad/h

100,00%

100,83%

103,59%

102,78%

100,54%

39,1 kradA

100,00%

102,44%

101,90%

103,93%

101,56%

fiO
Az első három esetben Co izotóppal kezeltük a vetőmagvakat. A kísérletben 1 3 7 C s izo-

tóp azonos dőzisu gamma-sugárzásának tettük ki a magokat (4. táblázat). Az eltérés a két izotóp
biológiai hatásában nagyon jelentős. Termésnövekedés kevesebb esetben mutatkozott. A serkentő
dózis 2000 rad körül alakult (6 0Co izotóp esetében 500—1500 rad-nál). A fajták viselkedésében is
eltérés tapasztalható. Amelyik hibridnél a 6 0Co gamma-sugárzás nem volt stimulativ (BCSK 6625)
a 1 3 7 C s gamma-spektruma termésnövelő, ahol termésnövekedést adott a 6 0 Co gammakezelés, a
1 3 7 C s hatástalan maradt (BCMSC 418); míg a Pioneer SC 3784 hibrid mindkét esetben stimulativ
megváltozást is jelzett. A példaként feltüntetett 3 másik hibrid közül a KSC 360-as a 1 3 7 C s gam-
makezeléssel kiváltható serkentést szemlélteti.

Ez utóbbival csupán azt szerettem volna jelezni, hogy nagy szükség lenne eltérő energia
spektrumú gamma-sugárzó izotópok összehasonlítására.

Meggyőződésem, hogy kell lenni optimális energiaspektrumnak, melynek ismerete számos
vitatott kérdés tisztázását segítené elő.

A sárgarépa növénnyel kapcsolatos kisparcellás kísérleteink mindenben igazolták az iroda-
lom állításait.
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4. táblázat

137Г

Cs besugárzás hatása a kukoricahihrLdek termésére

Hibrid

Pioneer 3784

BCSK 6625

BCMSC 418

MSC 3515

NKPX 32

KSG 360

Kontroll

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

K e z e l é s e k

500 rad

96,45%

97,69%

94,13%

100,15%

97,09%

101,20%

1000 rad

98,38%

95,67%

90,Jl%

92,38%

100,42%

104,96%

Í500 rad

100,59%

99,J3%

92,58%

96,04%

97,09%

104,44%

2000 rad

103,10%

105,48%

94,28%

101,47%

102,49%

106,67%

Dózisteljesitméoy: 40 krad/h

Mindkét fajta esetében megállapítható a stimulativ dózis. A Nantesi fajtánál különösen szé-
pen rajzolódott ki a görbe (5. táblázat).

A tenyész időszak hosszúságának változtatására példaként a fűszerpaprikát hozom fel (6. táb-
lázat) .

5. táblázat

60
Co besugárzás hatása a sárgarépa termésére

Fajta

Danvers Danro

Nantes i

Kontroll

] 00,00%

100,00%

K e z e l é s e k

500 rad

96,28%

98,95%

1000 rad

105,27%

113,50%

2000 rad

98,96%

112, 06%

4000 rad

100,35%

104,98%

Dőzisteljesitmény: 10 kradA

60

6. táblázat

Co besugárzás hatása néhánv füszerpaprikahibrid termésére

Hibrid

KM-622

K-504

K-57-23]

Kontroll

érett

100,00%

100,00%

100,00%

összes

100,00%

100,00%

100,00%

K e z e l é s e k

800 rad

érett

106,90%

113,40%

98,75%

összes

99, 08%

106,01%

94,53%

1200 rad

érett

98, 61%

111,84%

74,80%

összes

115,89%

96,13%

108,57%

1600 rad

érett

79,42%

105,61%

97,42%

összes

Д29,34%

103,71%

118,79%

Dózisteljesitmény: 10 kradA
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A bemutatásra kerülő három fajta, három különböző sugárhatásra következő tény ész idő mó-
dosulást jelez.

A K-57-23J fajtánál a betakarított érett csövek mennyisége minden kezelés esetében csök-
kent. Az összes termés mennyisége azonban az 1200—1600 rad dózisoknál jelentősen növekedett
jelezve, hogy bár a virágok kötése jobb volt, a termés beérni nem tudott.

A KM-622 fajtánál az alkalmazott nagyobb dózisoknál hasonló jelenséget figyeltünk meg.
800 rad hatására azonban a termés érése gyorsult, hiszen azonos összes tó'termés mellett több
érett volt.

A harmadik fajta a K-504-es minden kezelése az érett termést tekintve serkentő és több-
nyire az összes termés mennyisége is növekedett.

A fűszerpaprikánál megfigyelt tenyészidőszak változások a Budai csemege uborka fajtánál is
jelentkeztek (7. táblázat), (500 rad-nál a 3—5 szedés idején). Figyelemreméltó, hogy ennél a faj-
tánál a koraiság mellett a termés mennyiségének növekedése is megmaradt. 1500 rad elsősorban
a termés súlyában okozott gyarapodást, míg a termések száma kevésbé növekedett. 500 rad ese-
tében a termések száma és súlya kb. azonosan változott.

7. táblázat

60Co besugárzás hatása a Budai csemege uborka termésére
(Kontroll: 100,00%)

Szedés

1.

2 .

3.

4. •

5.

6.

7.

8.

9.

10.

n.

500 rad
db

150,00%

99,50%

112,28%

H2,]6%

130,09%

107,91%

108,38%

106,12%

108,68%

107,63%

107,29%

kg

137,77%

104,47%

111,67%

110,62%

107,64%

106,36%

106,94%

105,52%

106,38%

105,27%

105,50%

K e z e l é s e k

1000 rad

db

134,70%

95,28%

99,71%

99,18%

99,73%

98,86%

100,28%

100,80%

100,37%

101,46%

101,36%

kg

129,46%

97,99%

103,41%

103,21%

102,49%

101,96%

102,85%

102,75%

101,84%

101,62%

101,18%

1500

db

128,57%

94,29%

103,03%

104,53%

105,72%

103,41%

103,60%

101,18%

102,63%

102,16%

102,52%

rad

kg

135,14%

97,16%

106,51%

112,99%

110,74%

107,62%

107,97%

107,42%

106,68%

106,26%

106,50%

Dózis teljesítmény: 10 krad/h

A Nimbus uborka fajtánál gyakorlatilag radiostimulációt nem kaptunk (8. táblázat). Szeret-
ném jelezni azonban, hogy ugyanez a két fajta 100 ppm giberellin savval történő kezelésekor pon-
tosan fordított h;tás mutatkozott.

A gibereliin kezelés a Nimbus fajta termését növelte és a Budai csemege fajtáét pedig nem.
Az additiv hatás vizsgálatára 1979-ben került sor.

Előadásomban csupán néhány 1978-ban végzett kísérletünket ismertettem vázlatosan. Szeret-
tem volna rámutatni, hogy a gamma-sugárzás mezőgazdasági alkalmazása érdekében szükségszerű
az alapkisérleteket is olyan energiaspektrum sugárforrás felhasználásával végezni, amely a későb-
biekben esetleg széles körű alkalmazásra kerülhet. Ellenkező esetben az adatok ujabb adaptálásra
szorulnak, gyakorlati jelentőségük csökken.
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60
Co besugárzás hatása a Nimbus uborka termésére

(Kontroll: 100,00%) 8. táblázat

Szedés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

500 rad
db

55,76

99,49

Ш.95

106,37

98,46

102,36

99,59

102,50

101,92

101,64

100,62

kg -

62,08

90,92

95,59

99,91

91,92

98,94

100,98

98,57

98,07

98,66

98,20

K e z e l é s

1000
db

94,59

112,24

106, 93

104,37

103,00

101,50

102,01

102,63

102,78

101,53

100,17

e к (%-ban)

rad
kg

98,34

109,12

100,39

99,04

97,81

99,53

104,62

100,79

101,01

100,76

100,18

1500 rad
db

59,47
111,22

91,99

93,88

96,76

97,06

96,53

98,75

99,96

98,83

98,06

kg

51,16

113,66

93,72

94,76

95,96

95,15

99,04

96,52

96,63

96,24

96,51

Dózis teljesítmény: 10 krad/h

Tapasztalataink szerint hazai körülmények között is a sárgarépa besugárzott vetőmaggal
történő termesztése indokolt. A tenyészidőszak hosszúságában jelentkező változás a fűszerpapriká-
nál és az uborkánál fajtától és dózistól függő.

ÖSSZEFOGLALÁS

1978-ban 13 növényfaj 41 fajtájával összesen 18 ha területen végeztünk radiostimulációs kí-
sérleteket. Az ismertetésre került doieozat a kukorica, sárgarépa, fűszerpaprika és az uborka nö-
vényekkel folytatott munka néhány kérdését elemzi.

Kukorica esetében megfigyeléseink szerint a stimulációs hatás kialakulása szempontjából a
dózis intenzitás módosító szerepét meghaladja az eltérő energiaspektrumu gammasugárzó izotópok
alkalmazása. Egyes hibridek a l : ^ C s , mások a 6°Co gamma-kezelés hatusára mutattak termés-
többletet.

A sárgarépa termésmennyisége sugárkezeléssel egyértelműen és számottevően növekedett.
A fűszerpaprika-hibridek tenyészideje és termésmennyisége a fajtától függően változott meg.
A vizsgált két uborkafajta eltérően reagált a sugárkezelésre. A Budai csemege fajtánál koraiságot
és nagyobb termést kaptunk. A Nimbusz fajta stimulációs hatást nem mutatott. Gibberellin-sav ha-
tására a Nimbusz fajta termése növekedett, mig a Budai csemege fajta termése nem változott.
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I
EXPERIENCES OF RADIOSTIMULATION SMALL-PLOT FIELD

EXPERIMENTS IN 1978

Pannonhalmi K.

Phylaxia Veterinary Biologicals and Feedstuffs Ltd., Budapest

SUMMARY

In 1978 radiostimulation experiments were conducted on a total of 18 ha, using 41 varieties
of 13 plant species. This paper deals with some aspects of the work in relation to maize, carrots,
paprika for spice and cucumbers.

According to our observations the importance of gamma irradiating isotopes with different
energy spectra exceeded that of dose intensity in the case of maize. In some hybrids yield res-
ponse was obtained with 1 3 7 C s gamma treatment, in others with 6 0 Co gamma treatment.

Carrot yield exhibited an unambiguous and considerable increase by the influence of irradia-
tion. Changes in the growing season and crop yield paprika for spice were dependent on veriety.
The two cucumber varieties studied responded differently to irradiation. Earliness and increased
yield was obtained for the Budai gherkins. The Nimbus variety exhibited no stimulation effect.
The addition of gibberellinic acid resulted in larger yield for the Nimbus variety vfhile no response
was obtained with the Budai gherkin variety.

ОПЫТ ПОЛЕВЫХ РАДИОСТИМУЛЯЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ В 1978 ГОДУ НА
МЕЛКИХ ДЕЛЯНКАХ

К. Паннонхалми,
предприятие ветеринарных биопрепаратов и кормовых концентратов ФИЛАКСИЯ, Будапешт

РЕЗЮМЕ

В 1978 г. проведены радиостимуляционные испытания с 41 сортами 13 сельскохозяйственных куль-
тур на площади величины 18 га. Данная статья занимается анализом нескольких вопросов работы, прове-
денной с кукурузой, морковью, пряным стручковым перцом и огурцами.

Что касается кукурузы, на основе наших наблюдений применение изотопов, выпускающих гамма-
лучи с различным спектром энергии, превосходит, с точки зрения создания стимуляционного воздействия,
изменяющую роль интенсивности дозы. Отдельные гибриды дали более высокий урожай в результате облу-
чения с Cs гамма-лучами, другие же гибриды - в результате облучения с Со гамма-лучами.

В результате облучения урожай моркови увеличился единогласно и в большой мере.
Вегетационный период и урожай гибридов пряного стручкового перца изменялся в зависимости от

использованного сорта.
Испытанные два сорта огурцов реагировали различно на облучение. У сорта Будаи чемеге обнаружены

скороспелость и более высокий урожай. Сорт Нимбус не проявил стимуляционного действия. В результате
применения гибереллиновой кислоты урожай сорта Нимбус повысился, а урожай сорта Будаи чемеге ос-
тался неизменным.
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Őszi búza stimuláriós kísérlet
radioaktív besugárzással

Dr. Bozó János
növényterm. főmérnök, klsérletvezető

Felgyó'i Állami Gazdaság, Felgyő

A Békés-Csongrád megyei Állami Gazdaságok Főosztálya 1977 őszén megbízta a Felgyői
Állami Gazdaságot, hogy 8—10 ha területen állítson be egy őszi búza radlostimulációs termesztési
kísérletet.

A munka megvalósítását gazdaságunk elvállalta, amelynek irányítását a Phylaxia Oltóanyag-
és Tápszertermelő Vállalat Radiációs és Környezetvédelmi Főosztálya végezte.

A kísérlet beállításának az volt a célja, hogy megvizsgáljuk hogyan reagál az őszi búza kü-
lönböző dőzisu radioaktív besugárzásra, változik-e tenyészideje, betegségekkel szembeni reziszten-
ciája, van-e számottevő eltérés a termés mennyiségében.

A vetést a gazdaság legdélebbi tábláján végeztük el. A gazdaság, s azon belül is a kijelölt
tábla megválasztásánál az egyik leglényegesebb szempont az volt, hogy minél közelebb legyen a
jugoszláv határhoz.

Erre azért volt szükség, mert a kísérletet jugoszláv kollégáink figyelni kívánták, tekintettel
a kísérlethez való csatlakozási szándékukra.

ANYAG ÉS MÓDSZER

A kísérletre beállított őszi búza Jubilejnaja-50 volt, II. szaporulati fokkal. A jelzett fajta
kiválasztására azért került sor, mert ujabb, ígéretesebb fajták beszerzésére a kísérlet beállításá-
nak eldöntése idején már nem volt lehetőség.

A vetőmag 94% csiraképességü, 93,5% használati értékű, 47,8%g ezermagsulyu volt.
Hektáronként 260 kg került elvetésre, 5,5 millió magszámmal és 5,1 millió csiraszámmal.

A vetőmag Chinoin-Fundazol és Quinolate-15 csávázószerrel volt csávázva. A vetést megelőzően,
]977. október 17-én került sor a búzavetőmag besugárzására.

A müvelet a Phylaxia Oltóanyag- és Tápszertermelő Vállalat Zil típusú tehergépkocsira sze-
relt mobil sugárforrásával lett végrehajtva. A KOLOSZ jelzésű berendezés energiaforrása Cézium-
-337-es izotóp volt.

A besugárzást a vetőmag energiaforrás melletti átáramoltatási idejének szabályozásával, kü-
lönböző dózisokban végeztük. A vetőmag zöme, összesen 11,0 q 500 rad sugáradagot kapott, amely
4,2 ha terület bevetésére lett előkészítve.

A mikroparcetlás kísérlethez 0,2 ha-ba összesen 0,55 q mag 1000 rad és 0,2 ha-ba szin-
tén 0,55 q mag 1500 rad sugáradagot kapott.

A vetésre 1977 , október 18-19-én került sor, a gazdaság Levelényi kerületének L/12-es
tábláján. A terület talaja réti öntés, Arany-féle kötöttségi száma 56, pH-ja 6,5, szénsavas mész-
tartalma gyakorlatilag nincs. A humusztartalom 2,9%, a hídrólitos aciditás 3,8. N-nel közepesen,
P2O5-dal gyengén és K 2Odal jól ellátott talaj. A táblában lucerna volt, s feltörésére 1977 juliu-
sában került sor. A vetés előtt a talajelőkészités során alapmütrágyaként 6,0 q 8-2]-21%-os
N - P - К hatóanyagú összetett műtrágya került bedolgozásra. A vetés Lajta 32-es vetőgéppel

336



J. tíiblázat

A terméseredmények alakulása

г

1

2

3

4

5

6

Összesen:

Középérték:

Termés
q/ha-ban

Termés kg-ban

Standard

150,0

372,0

190,0

152,0

170,0

204,0

1038,0

173,0

54,1

500 r

183,0

370,0

380,0

380,0

170,0

200,0

3083,0

180,5

56,3

1000 r

200,0

196,0

130,0

170,0

160, 0

203,0

1059,0

176,5

55,0

1500 r

200,0

182,0

3 60,0

172,0

170,0

265,0

1349,0

191,5

59,7

Összesen

733,0

720, 0

660, 0

674,0

670,0

872,0

4329,0

180,3

56,3

2. táblázat

A sugáradag és a Fusarium-fertőzöttség összefüggése

r

3

2

3

4

5

6

Összesen:

Középérték:

Fusariumfertőzöttséff %-ban
Standard

31

15

9

10

12

85

3 62

27

500 r

25

6

26

10

3

2

72

12

1000 r

20

2

13

7

18

9

69

31,5

1500 r

4

17

10

13

3

15

60

10

Összesen

80

4 0

58

38

36

111

363

15,1

történt. A kísérlet makro- és mikroparcellákon lett beállítva, randomizálássál. A makroparcellák
területe 1 ha volt parcellánként és néey ismétléssel lettek elvetve. Ez négyszer 1 ha 500 rad su-
gáradaggal kezelt és nógyszer 1 ha kezeletlen standard parcellát, összesen 8 ha területet jelentett.
A mikroparcellák területe 320 m2 volt parcellánként és hat ismétléssel lettek elvetve. Ez hatszor
320 m2 500 rad-dal, hatszor 320 m2 1000 rad-dal, hatszor 320 m2 1500 rad-dal kezelt és hatszor
320 m2 kezeletlen kontroll, összesen 24 db mikroparcellát jelentett.

A hosszantartó őszi szárazság miatt a mag sokáig elfeküdt, a kezelés csak november végén
indult meg és januárban fejeződött be. Március hónapban növényszámlálást végeztünk.

A vegetációs idő alatt közös megfigyeléseket végeztünk a Békés-Csongrád megyei Állami
Gazdaságok Szakszolgálati Állomásával. Elsősorban növényegészségügyi szempontokat figyeltünk.
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A tavaszi fejtrágyázás során két menetben J-] q 34% hatóanyagtartalmu ammóniumnitrát
került kiszórásra.

A betakaritás aueusztus 1-én Claas Dominátor 1 05-ös kombájnnal történt. Az 1 ha-os par-
cellák aratása különösebb nehézség nélkül valósult meg.

A mikroparcellák esetében egy-egy parcella betakarítása után a kiürítésnél a teljes kitáro-
lás után minden alkalommal egyformán, azonos fordulatszám mellett két percig még tovább folyt
a kiürítő csigák forgatása.

EREDMÉNYEK

A növényszámlálás során meerállapitottuk, hogy a bokrosodás, de a tőszám is azonos volt
minden parcellán. A tőszán m^-enként 408 db volt.

A parcellákból vett levélminták eombafertőzöttségének mértékében nem volt szignifikáns kü-
lönbség. A tavaszi csapadékos időjárás hatására a ritka növényállomány az átlaerosnál erőteljesebb
bokrosodással besürüsödött, s a közepesnél valamivel jobb termést adott.

Az 1 ha-os parcellákon a négy standard terület össztermése 173,9 q volt, ha-onként 43,87 q
átlaggal.

Az 500 rad sugáradagot kapott vetőmagból termett növényállomány a négy ha-on 174,7 q bú-
zát termett. Az átlagtermés 43,67 q/ha volt, vagyis 20 кг-mal termett több, mint a kontroll egy
ha-ján. A kapott terméstöbblet differencia nem szignifikáns.

A mikroparcellák termésének lemér legelése és szabványtermésre való átszámítása után meg-
kaptuk a sugárdózisok nagyságából, eltéréséből eredő differenciákat.

A standardhoz viszonyítva az 500 rad sugáradagot kapott vetőmaggal bevetett parcellák ter-
mése nem adott megbízhatóan többet.

Az 1500 rad-os kezelésnél elvégzett variancia analízis esetében viszont P = 1%-os megbíz-
hatósági szintű szignifikáns differencia volt.

Az 1500 rad-os parcellák ha-ra vetitve 5,62 q-val többet teremtek, mint a standard par-
cellák. Ez 10,39% terméstöbblet.

A keze lésenként i termést parcellánként az 1. táblázat mutatja be. A termés értékelése mel-
lett elvégeztettük a kombájnnyers termésből vett átlagmintákból a magvak belső* fusarium fertőzött-
ségére célzott vizsgálatot.

Az eredmények értékelése során SZDp 0,1% szintű megbízható eltérést kaptunk. A standard-
hoz viszonyítva a sueráradag növelésének arányában fokozatosan csökkent a magvak belső fusarium
fertőzöttsége, a legkisebb az 1500 rad sugárdőzisnál volt.

A szám szerinti eredmények a 2. táblázat szerint alakultak. A 2. ktábtázatból leolvasható
az eredmény viszonylag1 nagy szórása, amely különösen indokolttá teszi a hat ismétléses megfigye-
lést. Látható, hogy az 1500 rad-os kezelésnél 63%-kal kisebb volt a magvak belső fusarium fertő-
zöttsége.

ÖSSZEFOGLALÁS

A következtetések során hangsúlyozni kell, hogy a megállapítások egy év eredményéből let-
tek, s a statisztikailag is bizonyított pozitív eredmények az összegezett évjárat és egyéb kihatások
nélkül még tendencia jelleggel sem ruházhatók fel.

A termés elemzéséből kitűnik, hogy az 500 rad-os sugár dózis nem elég ahhoz:, hogy ter-
méstöbbletet adjon.

Az 1500 rad-nál egyértelműen pozitív eredmény született, s célszerű volna nagyobb dózisok
hatását is megfigyelni. A magtermés belső fusariumfertőzöttséee feltűnő mértékben csökkent, ha
1500 rad sugárdózist kapott a vetőmag.

A búzatermés belső fusariumfertőzöttsége élelmezési és takarmányozási szempontból egya-
ránt nagyon fontos tényező. A maximális sugáradag hatására igen nagy megbízhatósági szintű vé-
dettség alakult ki a fusarium magfertőzéssel szemben.
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WINTER WHEAT STIMULATION EXPERIMENT WITH IRRADIATION

Dr. Bozó, J.

SUMMARY

With respect to the conclusions that can be drawn from this research it is necessary to
emphasise that the results relate to one year, and even the statistically proved positive results
are insufficient to establish tendencies without consideration of an aggregate of year and other
effects.

The analysis of crop yield shows that a dose of 500 rad is insufficient to induce higher yield.
A dose of 1500 rad gave a definite response, and it would be desirable to observe the

effects of larger doses too.
The reduction in internal fusarlum infection of the grain yield was striking when the seed

had been exposed to a dose of 1500 rad.
Internal Fusarium infection of the grain yield wheat is a very important factor for both hu-

man nutrition and animal feeding. The maximum irradiation dosage provided immunity against Fu-
sarium infection of the grain as a high level of reliability.

СТИМУЛЯЦИННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ОБЛУЧЕНИЕМ ГАММА-ЛУЧАМИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

др. Я. Бозо

Р Е З Ю М Е

При выведения заключений об экспериментах, проведенных автором, следует подчеркнуть, что они
основываются на результатах, полученных за один год, и что статистически доказанные положительные ре-
зультаты не могут иметь даже ни характер тенденции без суммирования годовых и прочихвоэдеиствии.

Из анализа урожая явствует, что доза лучей 500 рад недостаточная для повышения урожая.
В случае дозы 1500 рад получен однозначно положительный результат, и было бы целесообразно уста-

новить также и действие больших доз.
Внутренняя зараженность семян фузариумом в большой мере снизилась в том случае, если посевный

материал был облучен дозой 1500 рад.
У пшеницы внутренняя зараженность семян фузариумом является очень важным фактором как с

точки зрения снабжения продвольствием, так и с точки зрения кормления. Под действием максимальной
дозы лучей создалась очень достоверная защищенность от заражения семян фузариумом.

Г
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137 Cs izotóppal kezelt borsó vetőmagok
vizsgálata

Dr. Lépőid József
Mezőgazdasági Kombinát, Boly

Dr. Soós Tivadar
Phylaxia

A gyakorlat számára fontos, az elmúlt évben végzett vizsgálataink igazolták, hogy a radio-
stimulácios borsó vetőmagkezelés egyes fajtáknál 5—7% term és többletet eredményezett. Ezért terv-
be vettük 3978 évben két borsőfajtának (Maró, Debreceni) a vizsgálatát. A kísérlet célja annak
megállapítása volt, hogy 1 3 ' C s izotóppal sugárkezelt borsó vetőmag milyen hatással van a termés
mennyiségére és annak beltartabni értékeire.

A kísérlet a Bolyi Mezőgazdasági Kombinát Károlymajori és a Siklósi Termelő üzemeiben
történt. A kísérlethez a Debreceni világos és a Maró száraz borsó fajtákat használtuk fel.

A tóisérlet hat kezeléssel, négy ismétlésben véletlen elrendezésben 10 000 m2-es parcellá-
kon került beállításra. A tápanyag utánpótlás N-ből 40 kg/ha, P2C>5-ből 100 kgAa és K2O-ból
J00 kg/ha volt. A vetőmag sugárkezelése 1 3 7 C s izotóppal töltött KOLOSZ mobil sugárforrással
történt 10 és 15 Gray .dózisokkal 480 Gray/h dózis teljesítmény mellett.

A növényállományt az egész tenyészidó'szak folyamán figyelemmel kisértük. Megfigyeltük a
kelés és $ virágzás időpontját. A kelés és a virágzás időpontjának azt az időpontot vettük, amikor
a növényállomány 50%-a kikelt, illetve virágzott. A virágzás alakulásában szemmel látható eltérés
az egyes kezelések között nem volt. Vizsgáltuk továbbá a tőszám alakulását 1 m 2 területen, a ter-
més nedvességtartalmát, a termés mennyiségét és a termés beltartalmi értékeit.

A parcellák betakarítása ID kombájnnal történt.
A termésátlag kiszámítása a Maró fajtánál a kombájnnal történt betakarítás során nyert

szemmennyiség súlya alapján, a Debreceni fajtánál az ismert tőszámból 4x100 tő termésének ki-
cséplése után nyert adatokból számítással történt. A termésmennyiséget matematikai módszerrel
értékeltük.

A kelés alakulását vizsgálva az 1. táblázat adataiból megállapíthat, hogy a kelés időpontjá-
ban mindkét fajta esetében a kontrollhoz viszonyítva növekedett a kikelt növények száma, a Maró
fajtánál 9,1%-kal, a Debreceni világosnál pedig 7,3%-kal. Ez lényegében a kelési erély növekedé-
sét jelzi a kelés ideje alatt. A legnagyobb értéket a 15 Gray dózisnál éri el.

A 2. táblázatban az 1 m2 területen megszámolt tőszámot, a termés nedvességtartalmát, a
termés mennyiségét és a mag nyersfehér P 2 O 5 , K2O százalékos értékeit tüntetjük fel.

A kezelés hatására az 1 m 2 területen megszámolt tövek száma mindkét fajtánál több volt.
A termett mag nedvességtartalma alapján megállapítható, hogy a Debreceni fajtánál a kezelt par-
cellák nedvességtartalma volt a legnagyobb.

A Maró fajtánál ez már nem igy jelentkezik, mivel a kontrollhoz viszonyítva a termés ned-
vességtartalma 10 Gray dózis esetében a legnagyobb, a 15 Gray dózisnál pedig megközelíti a
kontroll értékét.

A beltartalmi értékek vizsgálati eredményei azt mutatják, hogy a kelés hatására egyedül a
nyersfehérje százalékos emelkedésében jelentkezett pozitív hatás.

Az adatokból látható, hogy a kezelés hatására a Debreceni fajtánál szignifikánsan termésnö-
vekedés tapasztalható, amely a 10 Gray kezelésnél 11,4%-os, a 15 Gray kezelésnél 20,9%-os volt.

340



1. táblázat

137
Cs izotóppal kezelt borsó kelésének alakulása

Fajta
meg-

nevezése

Maró

Debreceni

K e l é s a l a k u l á s a %

Kontroll

IV. 12.

100

100

IV. 24.

100

100

1000 r

IV. 12.

105,3

104,5

IV. 24.

103,8

102,4

1500 г

IV. 12.

109,1

107,3

IV. 24.

105,7

105,8

2. táblázat

137
Cs izotóppal kezelt borsófaiták terméseredményei és beltartalmi értékei Ц978)

Kezelések

Maró

Kontroll

1000 r

3500 r

Debreceni

Kontroll

1000 r

1500 r

Tőszám

db/m2

64,57

67,02

68,25

89,50

91,70

94,70

Termés

q/ha

26,59

27,03

27,63

1,63

22,79

25,41

27,57

3,75

nettó

%

101,6

103,9

111,4

120,9

Nedv.

15,05

37,35

35,10

17,60

19,02

19,90

Nyersfeh.

23,02

23,85

23,60

22,15

22,30

23,45

P2°5

1,36

1,35

1,34

1,55

1,53

1,54

K 2 O

í,40

1,44

1,44

1,50

3,43

1,48

ÖSSZEFOGLALÁS

Szabadföldi kísérletekben vizsgáltuk a Maró és a Debreceni világos szárazborsó (Pisum sa-
tivum L.) fajták vetőmagjainak 1 3 7 C s izotóppal történt besugárzásának a hatását.

A vetőmagvak sugárkezelése 1 3 7 C s izotóppal töltött KOLOSZ mobil sugárforrással történt
10 és 15 Gray dózisokkal, 480 Gray Л dózisteljesitmény mellett.

A kelés alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a kelés időpontjában mindkét fajta esetében
a kontrollhoz viszonyítva növekedett a kikelt növények száma, a Maró fajtánál 9,1%-kal, a Debre-
ceni világosnál pedig 7,3%-kal.

A legnagyobb értéket a 15 Gray dózisnál éri el.
Megvizsgáltuk az ] m 2 területen megszámolt toszámot, a termés nedvességtartalmát, a ter-

més mennyiségét és a mag nyersfehérje, P2O5, K2O százalékos értékeit.
A kezelés hatására az 1 m 2 területen megszámolt tövek száma mindkét fajtánál több volt.
A termett mag nedvességtartalma alapján megállapítható, hogy a Debreceni fajtánál a kezelt

parcellák nedvesséertartalma volt a legnagyobb.
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A Maró fajtánál ez már nem ipy jelentkezik, mivel a kontrollhoz viszonyítva a termés ned-
vességtartalma 10 Gray dózis esetében a legnagyobb, az 15 Gray dózisnál pedig megközelíti a kont-
roll értékét.

A beltartalmi értékek vizsgálati eredményei azt mutatják, hogy a kezelés hatására eeyedül
a nyersfehérje százalékos emelkedésében jelentkezett pozitív hatás.

Az adatokból látható, hogy a kezelés hatására a Debreceni fajtánál szignifikánsan termésnö-
vekedés tapasztalható, amely a 10 Gray kezelésnél 11,4%-os, a 15 Gray kezelésnél 20,8%-os volt.
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