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Ajánlás 

„Az embernek mindössze annyi intelligenciát adott a sors, hogy felmérhesse: 
milyen kevés is tudása a létező dolgok megismeréséhez és megértéséhez. Ha az 
ebből fakadó alázatot mindenki átéreznéa világunk sokkal boldogabb lehetne." 

(Einstein, 1932) 

Nicolas Théodor de Saussure természettudós polgári családból származik. 
Édesapja a meteorológiai megfigyelések meUett, a geológiai tudományok 
alapítójának egyike. Sokrétíi ember lévén a Genf-i akadémián filozófiát is adott 
elő. 

Théodor de Saussure-t édesapja mellett a meteorológiai megfigyelések nem 
elégítették k i . Érdeklődését inkább a növény szervezettan és élettan kötötte le. 
Tevékenységét az 1804-ben megjelent „Recherches chimiques sur la végétation" 
címíi értekezésében foglalta össze, a mű a növényélettan területén korszakalkotó. 
Mimkásságának életútját művén keresztül ismerhetjük meg. Hamuanalízisével az 
agrokémiai kutatások egyik alapítója volt. 

Az értekezés megjelenésének 200. évfordulója alkalmából vettük a bátorságot, 
hogy adózzimk a nagy tiszteletben álló szerzőnek azzal, hogy a tanulmányt 
magyarra fordítsuk, és a kutatásban érdekeltek részére közkinccsé teg3mk, A 
fordítás alkalmával a tanulmányt nem akarttik sérteni, éppen ezért ragaszkodtunk 
az eredetihez értelemzavarás nélkül. 

Théodor de Saussure az ismeretlen megismerését a kor színvonalának 
megfelelő metodikával, páratlan kedvvel és szorgalommal végezte. A jelenségek 
pontos megfigyelésével és leírásával a természeti és biológiai folyamatok 
megállapításán, és analízisén túlmenően ragyogó szintetizáló képességről tett 
tanúbizonyságot. A tanulmány alapelve, hogy csakis a tények pontos ismerete a 
döntő. Életútja, melyre bevezetőjében hivatkozik, sivár és fárasztó volt, mely alatt 
a nehézségeket elviselte, mivel végső célja: a mezőgazdaság fejlesztése volt. 
Bizonyára, ha Saussure ma élne, nem értené ebben a globalizálódó vUágban, hogy 
az emberek egy része csakis a pénzt tekinti egyedül „hajtóenergiának". A 
tudományért, a szellem megvalósulásáért nem a pénz a motor, még akkor sem, ha 
ezt napjaink szemlélete bizonygatja. A pénz csupán eszköz ahhoz, hogy az 
igényeinket kielégítsük. Ő olyan személyiség volt, aki nem törekedett a vüági 
kiváltságokra, hanem a természet mind jobb megismerésére. Tette ezt minden 
valószínűség szerint neveltetésénél fogva, valamint genetikai adottságai révén. 

Théodore de Saussure munkásságának ismerete példaképül és érték
megőrzésként szolgálhat az agrokémia számára is. A hamuanalízis eredményei 
rávilágítottak, hogy: 

- a különböző fajokhoz tartozó növényeknek más és más hamuösszetétele, 
- a kortárskutatók, Pertuis és Hales kutatási eredményeit is nagyra becsülte, 

miközben a kísérleti módszertanra hívta fel a figyelmet. 
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- megállapította, hogy a fák levelében a hamutartalom a vegetáció előre 
haladtával fokozatosan nő a lombhullásig, továbbá, hogy 

- az egynyári növények hamutartalma a vegetáció előre haladtával csökken, 
sőt 

- rámutatott a levelek kilúgozódására is. 

Kísérleteivel bizonyította, hogy a hamu elemei megtalálhatók a talajban. 
Továbbá azt is, hogy müyen talajról származik a növény a hamujában található 
elemei alapján. Ezzel azt mondta k i , hogy a talaj nagy hatással van a hamu 
összetételére, vagyis a növényanalízis eredményeiből következtetett már a talaj 
tápanyagaira. 

Már két évszázaddal ezelőtt felhívta a figyelmet az atmoszférából a növényekre 
történő kiülepedésre. Észreveszi, hogy az alkalikus sók részaránya csökken a 
növények fejlődésével. Vizsgálatai rámutatnak, hogy a földfoszfátok a növényben 
csírázástól a virágzásig csökkennek, a magvak viszont sok kálifoszfátot 
tartalmaznak. Felismerte más kutatókkal együtt, hogy a búza zab, árpa szára 
kevesebb foszfort tartalmaz, mint generatív szerveik. 

Tevékenysége során nemcsak az volt a célja, hogy megismerje a növények 
hamujának összetételét, hanem a különböző növényi részekét is. 

Bízzunk abban, hogy az értekezés tud valami olyat nyújtani, amiből a fiatal 
tehetséges kutatók egyfajta specifikus érdeklődést, kreatív iskolát és olyan morált 
ismerhetnek meg, ámi ma is példamutató. 

Ebben a szellemben ajánljuk valamennyi olvasó figyelmébe a Növények kémiai 
kutatását. 

Kecskemét, 2004. február 

Dr. Cserni Imre 
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Előszó 

A gondolkodó emberi elmét minden korban foglalkoztatta a növényi fejlődés 
misztériuma. Mitől nő a termés, melyek a növekedés tényezői? Gazdag 
mezőgazdasági irodalom létezett már az ókori Rómában, mely az egzakt 
tudományok kialakulásáig, az 1700-as évek végig hatott. A római szakirodalmat 
egy kötetbe gyűjtve és sűrítve Bologna város szenátora Petrus Crescentius 
jelentette meg 1240 körül. Ez a munka „Ruralium commodorum libri duodecám" 
címmel vált ismertté és számos kiadást ért meg az évszázadok alatt. Az ismeretek 
forrását a megfigyelés és a tapasztalat képezte, melyeket az ókor gondolkodói 
rendszereztek. A kísérletezés módszeréről azonban alig volt elképzelésük. A 
haladás ezért lassú volt, tévelygéseken és zsákutcákon keresztül valósulhatott csak 
meg. 

Gyakran hivatkozunk az olasz Palissy 1563-ban megfogalmazott és ma is 
korszerűnek tekinthető állítására, mely szerint trágyázással a növények által a 
talajból felvett sókat adjuk vissza. Ha a növényeket elégetjük, sós hamut kapunk. 
Minden növény valamiféle sót tartalmaz, mely leszántva a talajt javítja. A fenti 
állítás igaz. Tudományos igazsággá azonban csak akkor vált, amikor mennyiségi 
méréseket végeztek és ezt kísérletesen is igazolták. A sokféle uralkodó nézettel 
eg3aitt ekkor még csak spekulációnak minősülhetett és el is felejtődött. 

Glauber (1656) az istállók faláról salétromot (KNO3) nyert. Helyesen feltételezte, 
hogy mivel az állatok növényevők, növények lehetnek a salétrom elsődleges 
forrásai. Kimutatta, hogy ez az anyag ugrásszerűen növeli a termést, ezért 
következtetései szerint a talaj termékenységét és a trágyaszerek értékét a salétrom 
készlete határozhatja meg. Salétrom tehát a „vegetáció princípiuma" a növényi 
növekedés okozója, motorja, alapja. Hibásan feltételezve, hogy ez az egyedüU 
növényi tápanyag. Mayow (1674) később kísérletesen is megerősítette Glauber 
állításait, talajban vizsgálva a nitrátot. Azt találta, hogy az nagyobb menn)dségben 
a vegetáció kezdetén tavasszal fordul elő, azonban nem mutatható k i az erőteljes 
növényi növekedés idején. A növény „kiszívja" a salétromot a talajból. 

Az elhalt növényi és állati maradványok talajba keverése, a trágyázás növeli a 
termést, melyre utal az az ókori mondás, hogy „a bomlás a vegetáció anyja". A 
növén3d növekedés alapelveit tisztázni kívánó első kísérletes próbálkozások során 
ezt az ősi bölcsességet az újkori kutatók gyakran szem elől tévesztették. Van 
Helmont (1652) Brüsszelben 90 kg talajban fűzfát nevelt esővízzel öntözve. 5 év 
után megállapította, hogy a kb. 23 kg fanövedék a vízből származott. A talaj 
tömege ugyanis gyakorlatilag nem változott, 60 g-mal csökkent. Utóbbi mérési 
hiba is lehetne. A víz tehát a növekedés princípiuma, a növények egyetlen 
tápláléka. A kísérlet egyszerű és meggyőző, a levont következtetés azonban 
helytelen. Két tényező elkerülte Helmont figyelmét, a levegő és a hiányzó 60 g 
talajalkotó szerepe. Boyle (1661) megismételte Helmont kísérletét egy másik 
növénnyel, egy indiai tökfélével, és hasonló következtetésre jutott. A növényt 
analizálva (desztillálva) azt találta, hogy az „sót, alkoholt, földet és olajat 
tartalmaz, melyeket a vízből készített." A levegő és a hiányzó talaj jelentőségét ő 
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sem ismerte fel. Megemlítjük, hogy a mai növénykísérletezők leggyakoribb, 
mondhatnánk klasszikus hibája szintén a talaj és az éghajlat nem kellő 
figyelembevétele. 

Woodward (1699) Angliában ellenőrizte az elméletet. Mentát nevelt 77 napon át 
különböző eredetű, szennyezettségű vízben. A növény tömege a földes 
szennyezéssel nőtt. Szerinte a növényben felfelé áramló víz nagy része az 
atmoszférába távozik a pórusokon keresztül, míg a benne oldott földes anyagok 
visszamaradnak. Ezen anyagok vízbeni mennyiségétől függ a termés. A növényi 
és állati hulladékok azért jó trágyák, mert a földes anyagból a legtöbbet 
tartalmazzák. „Az az anyag, amiből a növények képződnek a föld, nem pedig a 
víz" - vonja le végső következtetését. 

Helmont (1652) és Boyle (1661) kísérleteire támaszkodó hibás elmélet szerint 
tehát a víz az egyetlen növénp tápanyag és a növény elégetése után visszamaradó 
hamuanyagokat a növény „készíti". A tudomány haladásának lassúságát mutatja, 
hogy ez a teória csaknem 200 éven át fennmaradhatott. A berlini Tudományos 
Akadémia 1800-ban pályázatot írt k i : „Milyen vegyületekből áll a növényi hamu 
és e vegyületeket maga állítja elő vagy környezetéből veszi fel?" Schrader 
jutalmazott munkája szerint „a hamuanyagokat és az abban előforduló 
vegyületeket a növény maga készíti." Schrader a magvakat nem tiszta közegbe 
vetette, így a csírázott növények több hamut tartalmaztak, mint a vetett mag. Ma 
is gyakori, hogy a szigorú kísérleti körülményeket, tiszta edényeket és 
vegyszereket nem tudjuk biztosítani és hamis következtetésekre jutunk. 

Történeti érdekesség megemlíteni TuU (1731) Londonban megjelent munkáját, 
mely a lókapás gazdálkodás (Horse hoeing husbandry) címet viselte. A szerző 
szerint a növekvő gyökerek egyszerűen elnyelik a talajrészecskéket. A művelés, 
kapálás növeli a talaj felületét, aprómorzsás szerkezetét, így a növény 
táplálkozását. A talajrészecskék jobban „legelhetők" a gyökerek által, vízben 
jobban feloldódnak. A különböző növényeknek nincs szüksége különböző 
táplálékra, mint az állatvilágban a lovaknak és a kutyáknak. Tull a művelés és a 
talajállapot fontosságára hívta fel tulajdonképpen a figyelmet. 

Az Edinburgh Society 1757-ben felkéri Francis Home ismert vegyészt, hogy 
derítse k i , mire képes a kémia a földművelés alapelveinek tisztázásában. Ebben a 
korban általánossá válik a tudományos érdeklődés a mezőgazdaság iránt. Home 
tenyészedény kísérleteket végez és felismeri, hogy a növények táplálása több 
tényezőtől függhet, többféle tápláléka van a növénynek: víz, föld, különböző sók, 
levegő, olaj. Végül arra a megállapításra jut (mint később Liebig és Timirjazev is), 
hogy „A földművelés egész művészete egyetlen dologra összpontosul, a növények 
táplálására." A tűz (tarlóégetés) is szerepelt Home listáján, „szilárd formában" is. 

Az állati légzés, valamint az égetés és a rothadás, bomlás termékei a levegőt 
elrontják. Priestley (1775) bemutatta, hogy a növények az ilyen levegőt 
megtisztítják. Amikor az üvegharang alá egy cserép növényt tett, az egér életben 
maradt. Később felfedezte és meghatározta az oxigént is. A fény szerepét azonban 
nem ismerte fel. Ingen-Housz (1779) igazolta, hogy a folyamat csak fény 
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jelenlétében megy végbe. Fény hiányában a növények is elrontják a levegőt. 
Senebier (1782) a gázok, i l l . a levegő hatását vizsgálva a növényre arra a 
következtetésre jutott, hogy Helmont (1652) brüsszeli fűzfájának súlygyarapodása 
valójában a „megkötött levegő" rovására ment végbe. A CO2 még nem jelenik meg 
ekkor önálló fogalomként. 

A további áttöréshez új módszertan vált szükségessé, hogy Senebier szemlélete 
tovább fejlődhessen. A genfi híres tudós fia, Théodore de Saussure 1804-ben 
bevezette a mennyiségi kísérletes módszertant, mely megalapozta a modern 
élettani, agrokémiai, majd az agronómiai tudományokat. Erre épített azután 
Boussingault Franciaországban, Liebig Németországban. Lawes és Gilbert 
Angliában, Timirjazev Oroszországban stb. E módszer mind a mai napig 
kutatásaink alapjául szolgál. 

Saussure ismerte Senebier munkáit és nyomdokain haladva két fő problémát 
vizsgált. Levegő hatását a növényre, valamint a növényi hamu i l l . a növény sóinak 
eredetét. Növényeket nevelt levegő, i l l . levegő és CO2 keverékén. A gázcserét 
eudiométeres (gázmérőcső, gázelegy égetésre és térfogatcsökkenés mérésre 
alkalmas osztályozott üvegcső) módszerrel, a növényt ún. karbonizációval (O2 
abszorpció és CO2 fejlődés) kísérte figyelemmel, bemutatva a CO2 asszimilációját 
és az O2 termelését fényben. A CO2 kis mennyiségben szükséges volt a növény 
fejlődéséhez. Hiányában a növény elpusztult, mert ez a gáz biztosította nemcsak a 
C, de az O2 egy részét is. 

Saussure igazolta, hogy a víz is elbomlik, átalakul a növényben. A vízben oldott 
sók a növény testének elenyésző részét képezik, de elengedhetetlenek. Ide tartozik 
a N is, melyet a növények nem képesek közvetlenül a levegőből felvenni, valamint 
a hamuanyagok. A gyökér pedig nem egyszerű szűrő, mely bármely folyadékot 
átenged. Aktív szerve a növénynek, szelektive veszi fel a különböző sókat. A 
növényi hamu nem állandó, változik a talaj természete és a növény faja, kora 
szerint. Főként azonban alkáliák és foszfátok alkotják. A hamu összetevői a 
humuszban is megtalálhatók. Ha magot vízben csíráztatunk, a csíranövény 
hamujának tömege egyezik a magéval és csak a kis mennyiségű ráhullott porral 
g3;^arapodhat. A növény nem képes hamuelemeket előállítani. 

A korábbi kutatók, írók nehézkes, nem szabatos nyelvezete után Saussure 
logikusan érvel, sokoldalúan és világosan bizonyít, l'anait ennek ellenére sokáig 
nem fogadták el, módszerét nem követték. Thaer (1809) Németországbari közölte 
„Az ésszerű mezőgazdaság alapjai" c. nagyhatású könyvét, mely a korábban 
uralkodó szemléletet erősítette: növények a szenet és a többi tápelemet a 
humuszból nyerik. „A talaj termékenysége teljesen a humusztól függ. A vizet 
kivéve ez az egyetlen, mely a növényt táplálja. Ezért a humusz az élet terméke és 
egyben feltétele. Nélküle az individuális élet sem képzelhető el." 

Davy (1813) megjelentette Londonban „Az agrokémia elemei" c. munkáját. A 
könyv a régebbi szemléleteket tükröző utolsó nagy mű és azok összefoglalása. 
Szintén a gyökéren történő szénfelvételt hirdette nagy tekintéllyel. Az olajat pl . 
fontos trágyaszernek minősíti, mert sok szenet és hidrogént tartalmaz. Nem 
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hallgatható el, hogy Liebig előtt a kémia pápájának tartott svéd Berzelius szintén a 
humusz-elmélet hívének vallotta magát az 1838-ban megjelent „Kémia alapjai" c. 
művében. Liebig (1840) szintetizálta korának tudományos eredményeit (kémia, 
élettan), felhasználva Saussure, Boussingault és mások eredményeit és így 
nevéhez kötődik az agrokémiai tudomány létrejötte. Hatásos könyvével elsöpörte 
a régi szemléleteket. 

Az 1800-as évek elejével új korszak kezdődött. A tudomány lépett a porondra, 
hatása érintette az egész társadalmat, beleértve a mezőgazdaságot is. Nőtt az 
igény az élelmiszerek hatékon)'abb termelésére, hiszen a mimkaerő egy része a 
terjeszkedő iparba vándorolt. A római kortól az 1800-as évek elejéig a 
gabonatermések nem változtak Európában, 0.5-0.8 t/ha között ingadoztak 
átlagosan. Az 1900-as évek elejére az átlagtermés megháromszorozódott, azóta a 
növekedés szinte exponenciális. A mezőgazdaságban alkalmazott módszerek sem 
változtak sokat az 1800-as évek elejéig. Döntően az ókori tradicionális ismeretekre 
épültek. A vetésforgót, ugarolást, meszezést, szerves i l l . zöldtrágyázást, 
pillangósok vetését a talajtermékenység megőrzése céljából már a római időkben 
bevezették. E módszerek tudományos alapjairól persze nem sokat tudtak a 
középkorban sem. 

; Valójában az ókori görög bölcselők gondolatai követhetők nyomon. Thalész i.e. 
600 körül azt vallotta, hogy a növények vízből táplálkoznak. Empedoklész (i.e. 
495-435) hangsúlyozta, hogy a négy őselem a víz és a föld, tűz és a levegő 
egymásba átalakulhat. Arisztotelész (i.e. 384-322) foglalta össze a legátfogóbban az 
ókor filozófiáját, hatása meghatározó volt az évszázadok folyamán. Arisztotelész 
alapvetően a talajt, annak humusztartalmát tekintette növényi tápláléknak és 
hirdette: „A növény gyökerei hasonlóak az állatok szájához, mindkettő a 
táplálékfelvételt szolgálja. A növények azért nem termelnek ürüléket, mert a föld 
és annak tüze szolgál gyomor helyett." 

Amikor van Helmont belga orvos 1652-ben ellenőrizte Arisztotelész tételét, 
cáfolta azt a brüsszeli fűzfa kísérletével. De nem volt ellentétben annak 
alapkoncepciójával, hiszen a talaj helyett a négy alapelemből pusztán egy másikat, 
a vizet jelölte meg. Helmont úgy képzelte, hogy amikor a szerves anyagok 
elbomlanak, anyagaikat a víznek adják le az égés során. Logikus volt számára 
tehát, hogy a víz hozza létre a növén}á anyagot az égéssel ellentétes folyamatban. 
Woodward szintén az arisztotelészi koncepció keretében maradt, hozzá hasonlóan 
a földet tekintette a növekedés princípiumának. TuU még közelebb került e téren 
Arisztotelészhez. Home pedig mind a négy őselemet említi, némi módosítással 
(kiegészítve az olajjal). 

Csodálkozhatunk Helmont naivitásán, de korába visszahelyezve meg kell 
állapítani, hogy következtetései helyénvalóak voltak. Minden bizonnyal hasonló 
vagy egyenértékű hibákat követünk el napjainkban, a ma uralkodó dogmáknak 
megfelelően. Kísérleti eredményeink értelmezését erőteljesen befolyásolják korunk 
szemléletei. A matematikai modellek leírhatnak egy jelenséget, de más modellek is 
létezhetnek. A megfigyelés és a hipotézis közötti egyezés nem mindig jelent 
okozati összefüggést. Ahogy nő az adatok száma, változhat a kép. Az élő 
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rendszerek rendkívül összetettek, a megfigyelések tévútra vezethetnek Ezért is 
részesítjük előnyben a hosszú távú, tartamhatású vizsgálatokat. 

Csak egyetlen tudomány van, a történelem. Az élettan vagy a növénjrtáplálás 
tudománya valójában nem más, mint az élettannak vagy a növénytáplálásnak a 
története. A megismeréshez vezető legjobb út áttekinteni elődeink tapasztalatait. 
A tudomány története egyben a tévelygések és zsákutcák története is. A k i nem 
ismeri a múltat, nem kerülheti el a megismétlést. A jelenségek, szemléletek 
történelmi gyökereit vizsgálva kialakul a krit ikai és ítéletalkotó készségünk és 
elkerülhetjük azokat a zsákutcákat, melyekkel napjaink gyorsan változó vüágában 
találkozunk. Emellett a nagy gondolkodók műveinek olvasása mindig nagy 
élményt nyújt. 

Vizsgálnunk kell, hogy milyen kérdések érdekeUék a növén3i:áplálással 
foglalkozó kutatókat a múltban? Hogyan vetődtek fel ezek a problénoák és 
hogyan vezettek el a jelenkori nézetekhez? Ezért láttam indokoltnak bevezető 
előszót illeszteni Théodore de Saussure 1804-ben megjelent könyvének első 
magyar kiadásához. Ebben igyekeztem röviden áttekinteni a növénytáplálással 
kapcsolatos szemléletek fejlődését és rámutatni Saussure munkájának 
korszakalkotó szerepére. Ő az, aki véglegesen lerakta az élettan és növénytáplálás 
alapjait. 

Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete könyvtárában rovancsolás 
közben, véletlenül került kezembe Saussure könyvének reprint kiadása. Nyomban 
felkértem dr. Cserni Imre egyetemi tanárt, hogy a nyelvi és szakmai ismeretei 
birtokában vállalja el a mű fordítását és a magyar kiadás előkészítését. Ezzel két 
évszázados mulasztását pótolhatja a magyar tudományos közélet. Az érdeklődő 
olvasók, a jövő felnövekvő generációi számára elérhetővé válnak olyan 
meghatározó tudománytörténeti munkák, melyek a fejlődés láncszemeit képezik. 
Korábban megjelentek és már az MTA TAKI honlapjáról (www.taki.uf.hu Kádár 
Imre) is letölthetők: 

1. Albrecht Thaer (1809-1821): Az ésszerű mezőgazdaság alapjai. A 
trágyázástan. Szerk.: Kádár Imre. MTA TAKI . Budapest. 1996. 

2. Heinrich Ditz (1867): A magyar mezőgazdaság. Szerk.: Kádár Imre. MTA 
T A K I . Budapest. 1993. 

3. Justus von Liebig (1841-1876): Kémia alkalmazása a mezőgazdaságban és 
a növényélettanban. Szerk.: Kádár Imre. MTA TAKI . Budapest. 1996. 

Budapest, 2004. március 

Dr. Kádár Imre 
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Emlékiratok és Művek gyűjteménye Kiadva Maurice Solovine gondozásában 

ALEMBERT Q.d') - Traité de Dinamique. (Dinamikai Tanulmány) Két kötet, XV 
fejezet,102 o. 29 ábrával ésl87 o.52 ábrával. 1921. 

AMPERE (A. M.) - Mémoires sur l'Élektromagnétisme et l'Élektodinamique. 
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BICHAT (Xavier) - Recherches Physiologiques sur la vie ét la mort (Fiziológiai 
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XI fejezet, 372 o. 1955. 

BOUGUER (Pierre) - Essai Optique sur la gradation de la lurniere. (Optikai 
tanulmány a fény fokozatosságáról.) Egy kötet, XX fejezet, 130 o.l7ábrával. 1921. 

CARNOT (Lazare) - Réflexions sur la Métaphysique du Calcul infinitésimál. 
(Gondolatok áz infinitezimális számítás metafizikájáról.) Két kötet, VIll fejezet, 117 
és 105 o. 10 ábrával. 1921. 

CLAIRAUT (A. Cl.) - Éléments de Géometrie. (A geometria elemei.) Két kötet, XIV 
fejezet, 95 és 163 0.69 és 77 ábrával. 1921. 

DUTROCHET (René) - Les Mouvements des Vegetaux. Du réveil et de sommeU 
des plantes. (A növényzet mozgásai. A növények ébredése és álma.) Egy kötet, 
VIII fejezet, 121 o. 52 ábrával. 1921. 

EINSTEIN (A.) - Sur l'Élektrodynamique des corps en mouvement (A mozgó 
testek eIektrodinamíkájárÓl.)Maurice Solovine fordításában. Egy kötet, II fejezet, 56 o., a 
szerző arcképével. 1925. 

HUYGENS (Ch) - Traité de la lumiere (Tanulmány a fényről) 156 o.74 ábrával a 
szövegben 1920. 

LAPLACE (P S.) - Essai phylosophique sur les Probabilités (Filozófiai esszék a 
Valószínűségről) Két kötet, Xn fejezet, 103 és 108 o., együtt eladó. 1920. 

LAVOISIER (A: L) - Mémoires sur la respiration et la transpiration des animaux 
(Értekezés az állatok lélegzéséről és izzadásáról Egy kötet, 8 fejezet, 68 o. 1920. 

LAVOISIER és LAPLACE - Mémoires sur la Chaleur (Értekezés a Hőről) Egy kötet, 
68 o. és 2 táblázat 1920. 

MARIOTTE (Edme) - Discours de la nature de l 'Air . De la vegetation des plantes 
Nouvelle découverte touchant la vue. (Viták a Levegő természetéről. A 
növények vegetációjáról. A látást érintő új felfedezések) Egy kötet, XI fejezet, 120 o. 
1923. 
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nyomásáról) (az 1819. évi kiadás faximile reprodukciója) Egy kötet, XXVIl fejezet, 106 o. 40 
táblázattal. 1956. 

SPALLANZANl (Lazare): - Observations et expérienses faites sur les animalcules 
des infusions. (Ázalék állatok infúziójával végzett megfigyelések és kísérletek) 
Két kötet, Vin fejezet, 106 o. és 122 o. 1920. 

- Expériences sur la digestíon de l'homme et de differentes especes d'animaux 
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A NÖVÉNYEK 

KÉMIAI 

KUTATÁSA 





BEVEZETÉS 

(eredeti) 

Nicolas-Théodore de Saussure 1767 okt. 14-én született Genfben és 1845 ápr. 18-án 
halt meg. Édesapja hatására kezdett el foglalkozni a fizikai tudományokkal, mun
katársa lett és elkísérte őt 1787-ben az emlékezetes Mont Blanc túrára. Még alig 20 
éves és édesapja fél, hogy a hosszas tartózkodás a havas környezetben árthat az 
egészségének, ezért lent hagyta a hegy lábánál Chamouny-ban, ahol meteorológiai 
megfigyelésekben vett részt. A következő évben apa és fia 17 napot töltenek a 
Geant hágón és a levegő sűrtíségét vizsgálták 25 különböző pontján a hegységnek, 
300 és 3300 méter tengerszint feletti magasság között és megerősítették Mariotte 
törvényét, hogy a légsűrűség arányos a rá nehezedő nyomással 

Théodore de Saussure nem töltött sok időt a meteorológiai jelenségek tanulmá
nyozásával. A kutatások, melyek nevét halhatatlanná tették, a növények fiziológiai 
folyamatainak vizsgálta. Arra törekedett, hogy ezeket kizárólag kémiai úton ma
gyarázza és világosítsa meg. 

Théodor de. Saussure előtt is a növények táplálkozásával több kutató is foglalko
zott. Etienne Hales (1677-1761) 1727-ben publikált művének címe „Statique 
vegetale". Charles Bonnet (1720-1793) megjelentet egy munkát 1754-ben „De 
l'utiltité des feuilles" címmel. }ean Ingen-Housz(1730-1799) 1796-ban adta k i a 
„Expériences sur les végétaux" cúnű művét. Joseph. Priestley (1733-1804) 1772-ben 
közölte a „Observation sur differentes especes d'air" című művét, amelyben a nö
vények légzésének jelenségét fedezte fel. Jean Senebier (1742-1809) megjelenteti 
1791-ben „Physiologie des plantes" 

Ezek az írások sok érdekes megfigyelést és ösztönző ötletet tartalmaznak, de 
összességükben kevésbé kielégítők, mert a témával nem teljességében és nem 
megfelelő pontossággal foglalkoznak, a valódi alapelvek és az általános magyará
zatok hiányától szenvednek. 

Miután elolvastuk az 1804-ben megjelent „Recherches chimiques sur la 
végétation" című művet, szinte elkábulunk a kísérletek és megfigyelések előter
jesztésének és pontosságának világos voltától, valamint a tények logikus meneté
től Hátha még hozzáadjuk a „Recherches" ben nagy gonddal tanuhnányozott té
nyek tömegéhez az utóbbi előtt, vagy után tanulmányozott és a mintegy harminc 
„Mémoires"-ban közölt adatot, az ember valóban elcsodálkozik azon a hatalmas 
munkán, melyet élete során végzett. Művének szilárdsága nagyrészt Lavoisier 
(1743-1793) a kémiában bevezetett és szigorúan alkalmazott kvantitatív elvek al
kalmazásának tudható be, melyeket Saussure maga is bizonyára igénybe vett. 

Mielőtt behatolnánk a témába, Saussure világosan jelzi művének célját és ajánlja 
az alkalmazandó módszert a végrehajtáshoz. „A kutatás, mellyel ebben a műben 
foglalkozom a víz, a levegő és a televény növényzetté gyakorolt hatása. Nincs 
szándékomban ennek a témakörnek teljes mélységébe behatolni. A gyakorlatot 
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meghatározó kérdésekre térek k i és elhagyom a feltételezéseken alapulókat. Csak 
a tények azok, amelyek a természetrajzban elvezetnek, az igazsághoz." 

Ezt a módszert aggályosan követte Saussure, ez az oka, hogy eredményei v i 
tathatatlanok és szilárdak. Érdeklődéssel követjük megfigyeléseinek pontos leírá
sát és kísérleteinek aprólékos gondosságát. Minden tényező és minden közlemény, 
bármily jelentéktelen legyen is az, közreműködik egy vegetatív jelenség bemutatá
sában, megemlítést nyer oly módon, hogy a bejelentett eredmények bizonyossága 
vitathatatlan, sőt már a korábban tanulmányozott tények is, köszönhetően az ala
pos kísérleteknek, amelyeknek alávetették és a kvalitatív elvek szigorú alkalmazá
sának, új fényben jelennek m.eg. 

Megállapításai, mint például a fény csírázásra gyakorolt hatása, mellyel Jean 
Senebier már foglalkozott, a gondos kísérleteknek köszönhetően olyan megoldást 
hoznak, mely ellentétes az előbbi szerzőével, de a valóságnak jobban megfelelnek. 
Hasznosnak tűnik, hogy elképzeljük eljárását, reprodukáljuk azt eredeti értelmé
ben. Sebenier az első fizikus, aki feltételezte, hogy a fény káros a csírázásra. Ez az 
elképzelés bizonyítást nyert összehasonlító vizsgálatok során, melyeket Ingen-
Housz végzett fényben és árnyékban, és talán a kertészek gyakorlata által, akik úgy 
találták, hogy a vetést véderü kell a direkt napfénytől. 

. " Nem marad más hátra, minthogy meghatározzuk, hogy ezen égitest káros 
hatása a hőjének tulajdonítható, vagy csak a fényének, mely elpusztítja a növényt. 

Itt a fény hatását vélték felismerni, mivel az összehasonlító kísérleteket, fény
ben és árnyékban, azonos hőmérsékleten végezték. Megfigyelhető azonban, hogy 
a magot tartalmazó tartályokba tett hőmérő nem jelzi azt a reális hőmérsékletet, 
mely a felületen jelentkezik a napsugarak hatására.. Ezt a hőt a környező testek 
azonnal szétszórják, és így elkerülik műszerünket. Hozzájárulhat, mint azt de 
Rumford észlelte a fehér izzás fokához. A csíranövényke annál inkább érintett, mi
vel szervei a legkisebb helyre tömörülnek, kevesebbet párologtatnak és kevesebb 
COz-t bontanak el. Tehát a kísérlet azt mutatja, hogy a fiatal palánta annál keve
sebbet párologtat, minél fejletlenebb, bizon3^tja még, hogy a fiatal levelek, azonos 
volumennél, kevesebb C02-t bontanak, mint az idősebbek. 

„Megpróbáltam a pontosan lemért magokat ugyanazon időben csíráztatni 
egyenlő nagyságú tartályban, melyből az egyik opál a másik átlátszó volt, az 
utóbbi csak diffúz napfényt kapott, olyat, ami vastag felhőrétegen jut át. A hőmér
séklet, az érzékeny hőmérő jelzése alapján, teljesen azonos volt mindkét kísérlet
nél. Semmilyen különbséget sem találtam a csírázás alatt a két edényben. Folytat
va a próbát, az áttetsző edényben lévő csírázott mag súlya nagyobb lett, a vegetá
ció erőteljesebb és előrehaladottabb. A magok tollacskái a homályban vékonyab
bak és megnyúltabbak lettek a fényhiány miatt. Azt hiszem megállapítható, hogy 
a fénynek , elvonatkoztatva a hőtől, mely kíséri, nincs semmilyen káros hatása a 
csírázásra és a fiatal növények vegetációjára." 

A m i a gázok szerepét illeti a vegetációban de Saussure elsősorban rámutat arra, 
hogy a növény nem t u d csírázni légüres térben, vagy olyan gázban ami nem tar
talmaz oxigént és, hogy a csírázás alatt abszorbeált oxigén mennyisége egyenlő a 
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növény által képzett COz-vel. Megállapította azt is, hogy a CO2 jobban késlelteti a 
csírázást, mint a nitrogén, vagy a hidrogén. Tanulmányozta ezenfelül a CO2 hatá
sát a felnőtt növényeknél és megállapította, hogy .ez a gáz kis mennyiségben elő
segíti a fénynek kitett növények életműködését, de ha mermyisége nagyon megnő, 
a növény elsorvad. Minden más gázt és minden más kémiai anyagot, mely szere
pet játszik a növény táplálkozásában és növekedésében, de Saussure a legnagyobb 
gondossággal tanulmányozta és az általa levont következtetések a mai napig ér
vényesek. Külön megjegyzendő, hogy ő volt az első, aki megerősítette, hogy a CO2 
lebontása a zöld levelek által a napfény hatására a növény életének nélkülözhetet
len funkciója., mely nélkül a növények nem tudnának élni. Ezenkívül megállapí
totta azt a fontos tényt, hogy a növényi anyagnak csak egy kicsiny része származik 
a földben lévő vízben oldott anyagokból, a légköri CO2 és a víz alkotóelemei azok, 
ahonnan erednek a növényt alkotó fő elemek. De Saussure érdeme az is, hogy el
utasította azt a hibás koncepciót, hogy a növények ásványi anyagai csak véletlenül 
találhatók bennük és semmilyen szerepük nincs a növények életében. 

Ez az elképzelés azon alapult, hogy a növényekben csak minimális mennyiségű 
ásvánjd anyag található. De Saussure ezzel szemben azzal érvelt, hogy az emberi 
szervezetben is csak kevés ásványi anyag van és mégis nélkülözhetetlen az emberi 
léthez. 

„Les Recherches chimiques sur la végétation" fogadtatása fenntartás nélküli 
csodálat és lelkesedés volt. De Saussure-t több akadémia választotta tagjává, híres
sé vált. A geológia és ásványtan professzorává nevezték k i , de nem gyakorolta ezt 
a funkciót, a magányt és a vidéki életet szerette. Több alkalommal megválasztották 
a genfi köztársaság képviselőtanácsának tagjává. Érdekes, hogy a képviselőtanács 
egy ülésén ellenezte a természettudományok oktatásának bevezetését a kollégiu
mokban. A bölcsészeti tudományokat kedvtelésből művelte és úgy vélte, hogy ez 
hasznosabb a szellem és a jellem formálásában. 

Théodore de Saussure műve, melyet több mint 150 éve adtak k i , napjainkig sem 
vált túlhaladottá és a kísérleti tudományok legjelentősebb alkotásai közé sorolható 

M . Solovine 
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növények kémiai kutatásáról 

írta 

Théodore DE SAUSSURE 

In nova fert animus mutates dicere formás 
Corpora. Di! coeptis (nain vos mutastis et illas) 
Aspirate meis. 

OVID. Lib.l, Met. 

PÁRIZSBAN 
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Előszó 

(eredeti) 

A kutatás, amellyel ebben a műben foglalkozom a levegő a víz és a televény 
növényekre gyakorolt hatása. Nincs szándékomban ennek a hatalmas témakörnek 
teljes mélységébe behatolni. A gyakorlatot meghatározó kérdésekre térek k i és el
hagyom a feltételezéseken alapulókat. Csak a tények azok, amelyek a természet
rajzban elvezetnek az igazsághoz. Követvén ezt az utat az em.ber kénjrtelen felis
merni, hogy még hosszú ideig tarthat számot érdeklődésünkre a természetnek a 
növényvilág fejlődésére és alapanyagainak összetételére használt eszközeinek fel
derítése. E kérdések megoldása olyan adatokat igényel, amelyekkel még nem ren
delkezünk, igényli a növény egzakt analízisét és szervezetének tökéletes ismeretét. 

A víznek, a gázoknak a növények táplálkozásában játszott szerepével, ezek vál
tozásával a növények életében, foglalkozom behatóbban. Priestley, Senebier, Ingen-
Housz megfigyelései nyitották meg előttem az utat, melyet bejártam, de korántsem 
értem el a célt, melyet kitűztem. Ha a képzelet k i is tölti a megmaradt űrt, a feltéte
lezések homályossága és szembenállása mindig utal a bizonytalanságra. 
Eudiometriás vizsgálatoknál a foszfort, vagy a kálium hidroszulfátot alkalmaztam. 

(Amikor ebben a műben a foszforos eudiometriához megadtam az útbaigazításokat, ezeket 
mindig meg kellett szabadítani azoktól a hibáktól, melyek abból eredtek, hogy a nitrogén gáz a 
foszfor oldódása közben kiterjed. Bethollet nagyon pontosan meghatározta e dilatáció által igényelt 
korrekciót. Van azonban egy eset, amikor ezt a korrekciót figyelmen kívül kell hagyni: ez akkor 
van., amikor az oxigén kondenzációja eléri a maximumát, vagy a foszfor már nem bocsát ki fehér 
gőzt. A nitrogén nem kezd dilatáliü ebben az esetben, csak ha nincs többé jelen oxigén. Az oxigén 
eltűnésének első pillanatában a nitrogén dilatációja érzékelhetetlen, normális esetben csak 24 óra 
múlva jut el a legfelső határához az oxigén totáhs abszorpciója után 

Ebben a vizsgálatban a gyors égetést és a Giobert által ajáiilott visszahajlított csövet használtam. 
(Analyse des eaux de Vaudier). Meghajlítottam az eudiométert, hogy az olvadó foszfor szétterjed
jen a cső egész hosszában. A levegő analízise ily módon Vi óra alatt elvégezhető és runcs szükség 
ezen időszakban semmilyen korrekcióra). Ez a módszer lehetővé tette számomra, hogy 
olyan pontosságot érjek el, melyet elődeim sohasem tudtak a nitrogén gáz 
eudiometriás analízisében. 

Kutatásaim elvezettek oda, hogy megmutassam, hogy mennyivel jobban járul 
hozzá a levegő és a víz a termékeny talajon növekvő növények szárazanyagának 
kialakításához, mint a televény vízben oldott anyagainak a gyökerek által történő 
felszívása. 

Foglalkoztat még egy téma, mely csak feltételezésekre ad alkalmat, és ez a ha
mu eredete. Számos kísérletben kutatom azokat az alapelveket, melyek szerint a 
hamu változik mind minőségében, mind összetételében, követve az évszakokat, a 
növények természetét és a növények különböző részeit. Ez a munka sok új megfi
gyelést jelentett számomra és bizonyította, hogy minden kérdés, amit feltettem 
megoldható anélkül, hogy átalakító és teremtő erőt tulajdonítanánk a növények
nek az ismert megfigyelésekkel szemben. 
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A növényvilágról végzett kísérletekben számos különböző és váratlan ok befo
lyásolhatja az eredményeket, és sohasem lehet teljesen eltekinteni ezektől a kísérő 
körülményektől. A részletek, amelyekben e témakörben elmélyedek, arra szolgál
nak, hogy megerősítsék a kísérleteimben vetett bizalmat, elhárítsák azokat az el
lentmondásokat, melyek a különböző eljárások során keletkeztek, megmagyaráz
zák a hibákat, melyeket még i ly hosszú, nehéz kísérletezés révén sem tudtam elke
rülni, melyek talán csak az általam vizsgált növényfajtákra alkalmazhatók. Az út, 
melyet végigjártam kétségkívül sivár és fárasztó, de ha figyelembe vesszük, hogy 
a mezőgazdaság tökéletesítése a cél, az ember elviseli a nehézségeket és megbo
csátja a hibákat. 
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A NÖVÉNYEK KÉMIAI KUTATÁSA 

I. Fejezet 

Az oxigén hatása a csírázásra 

l.§ 
A csírázás 

Az oxigén és a víz az a két ágens, amit a természet egyidejűleg használ, hogy el
indítsa azt a folyamatot, amit csírázásnak nevezünk. A víz egyedül behatolva a 
sejtszövetbe növeli terjedelmét, de csírázást önmagában nem okoz. A gyököcske 
az, ami a magvak nagy részében jelzi a csírázást, de nem mindegyikben. Néhány 
közülük megduzzad a vízfelszíváskor, de nem a növekedés következtében. Nem 
vonható kétségbe, hogy egyes elhalt, vagy elöregedett magvak mégis gyököcskét 
fejlesztenek, mintha képesek lennének fejiődrü. 

A kávé például (Valmont de Bomare: „Dictionnaire d' Histoire naturelle"(kávé cikk) ismertette 
ezt a jelenséget, de ö valódi csírázásnak tartotta. A lencse elveszítve csirázóképességét sokkal ke
vésbé szembeötlőbben mutatja ezt a jelenséget.) nem tud kikelni csak ha 5-6 héttel a szüret 
után vetik el, mutatja ezt a jelenséget még sok év múlva is, nemcsak levegő nélküli 
hideg vízben, de olyan folyadékokban is, melyek képtelenek elindítani, vagy fenn
tartani a vegetációt, mint például a forró víz, az ecet, különböző telített sóoldatok. 
Az a nagyon kicsiny növekedés, mely a duzzadás következn^énye és előre látható 
a vége, nem változtatja meg sem az ízét, sem az Ulatát és semmilyen tulajdonságát 
a vetőmagnak. A víz felszívódásának, levegő nélkül, nincs niás hatása, minthogy 
kiteszi a magot a hirtelen rothadásnak. 

Több mag, mint a borsó, a lencse, a vízi növények magvai tudnak csírázni víz 
alatt, de ez a víz egyáltalán nem tiszta, illetve összetételétől idegen oxigén gázt 
tartalmaz. Egy higannyal telt edénybe forró vizet tettem, lehűlése után a borsó, a 
lencse, a hídör és a keserűfű semmi jelét nem mutatta a csírázásriak, ha a forró víz 
súlya nem haladta meg hét, vagy nyolcszorosán a magvak súlyát, de ha száz, vagy 
kétszázszor több volt, a magvak csírázni kezdtek és gyököcskéjük növekedése 
arányban állt az őket körülvevő víz mennyiségével. Talán fölösleges magyarázni a 
különbség okát, vagy emlékeztetni arra, hogy a forralás nem szabadítja meg a v i 
zet az összes oxigéntől, melyet oldott, vagy szórt formában tartalmaz; a vízmeny-
nyiség növelésével elég oxigén jutott a magokhoz, ahhoz hogy megindítson egy 
gyenge fejlődést. Azt mondják, hogy a víz alatt megduzzadt mag csírázni kezd, ha 
olajba mártják. Én több ízben véghezvittem a kísérletet, de nem tudtam elérni a 
mondott hatást. 

Humboldt úgy találta, hogy a magvak csíráznak vízzel hígított oxigenizált só
savban. Ezt a kísérletet megismételtem sötétben, a sósav, forralt vízben oldott oxi
gént tartalmazó, levegővel nem érintkező, hígításával és ugyanarra az eredményre 
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jutottam. Ez azt bizonyítja, hogy nem feltétlenül szükséges, hogy az oxigén szabad 
állapotban, a vegyületből kiszabaduitan legyen ahhoz, hogy elindítsa a csírázást, 
de mostanáig ez az egyetlen sav, mely ezt a hatást mutatja.. A hígított salétromsav, 
melynek ugyanezt a hatást tulajdonították, a levegővel való érintkezés nélkül nem 
képes rá. Sikertelenül próbáltam meg az eljárást kénsawal és még számos más 
savval melyekhez az oxigén kevésbé tapad. Azok a kísérletek sem töltöttek el 
örömmel, ahol a forralt vizet különböző fémsókkal kevertem, mint a fekete mag
néziumoxid, a vörös higanyoxid és a vörös ólomoxid. A kísérleteket forrásig heví
tett vízzel telt üvegcsövekben végeztem, miután 30 R °-ra lehűlt, beletettem a ma
gokat. A flakonokat azonnal lezártam és higanyba merítettem. A vízmennyiség 
egyik kísérletben sem haladta meg a magvak súlyának hét, vagy nyolcszorosát. A 
magvak, melyekkel próbálkoztam a következők: lencse, bab, lóbab, borsó, hídőr és 
keserűfű. 

Egy a levegő oxigénjétől elzárt, víztől duzzadt lóbab, borsó, vagy babmag, miu
tán héjától megszabadult, megmutatja nekünk, hogy müyen csodálatos szervezet. 
A mikroszkóp alatt felfedezhetjük, hogy a sziklevélről leválasztott nagyon vékony 
lemezen szögletes sejtekből alkotott szabályos szövet látható. A szövet a mag há
tán, a sziklevél oldalán foltos, szájadékok és mirigyes pórusok következtében, me
lyek oly széppé teszik a kifejlett levél felszínét (Ezt a Sprengel-től származ(> megfigyelést 
(Aiüeitung zur Kenntnis der Gewachse, B. r. 396 o.) én is csak megerősíteni tudom. Megmutatja, 
hogy ezek a nyílások nem a levegővel való érintkezés által formálódna(k.) Sokkal gazdagabban 
található ez meg a borsó magján az egymásnak fekvő lebenyek felszínén 

Amikor a magvak csírázni kezdenek az oxigéhnél Való érintkezés következté
ben, gyököcskéjük meghosszabbodása, mely nagyobb, mintha csak vízben düz^ 
zadt volna meg, jelzi egyedül a vegetációt, egyébként semmi lényeges különbség 
nem vehető észre egy tisztán vízben megduzzadt, vagy egy' csírázó mag között. 
Csupán a hosszabbra nyúlt vegetáció során mutatkoznak a különbségek, a mag 
nem rothad el, mintha megfosztanánk a levegő oxigénjétől, de íze megváltozik, 
fanyar, vagy édes lesz a mag természete szerint; a szikiével zöldül a fény hatására 
és a,_ szétágazó csövei, melyeket színes befecskendezések tudnak kimutatni, k i 
ürülnek á fejlődő növényben. 

•:L..„.,-..:n, .1 : IL§ 

., Oxigén felhasználás a csírázásBán 
A növények iejlődésének okát, szerveződésük végső botárát kutató eszközeink 

korlátozottak;: nehéz; megmagyarázni, hogy müyenis a .vegetáció/ hogy hogyan 
kerülik el a rothadást, vagy a pusztulást, melyhez úgy tűnik, hogy kölcsönös affi
nitást mutatnak az alkatrészeik. Láttuk, hogy oxigénre szükség .van a iGsírázáshoz, 
csak arra szorítkozunk, hogy kutassuk, hogy az oxigén módosítja-e a magot egye
sülve vele^ vagy elvon tőle néhány elemet, serkentő, vagy gátló tényezőként is sze
repelhet;, de nem fogok foglalkozni azzal a titokzatos és bizonytalan hatással, me
lyet nem vethetünk alá semmilyen ellenőrző kísérletnek. 
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Amikor oxigénben csíráztatunk egy magot, az oxigén eltűnik és C02-vel helyet-
tesítődik. Rollo, (Annales de Chúnie t25, p.37.) aki megfigyelte e hatást az árpánál, azt 
hitte, hogy az elfogyasztott oxigén legnagyobb részét a mag abszorbeálta és a 
magban lévő szénnel hozta létre a C02-t. Gyanítom, hogy ezt a véleményt semmi
féle pontos analízis nem alapozta meg. 

Úgy gondoltam, hogy nem árt egy pillantást vetni arra, hogy mi is történik a 
csírázásnál, összehasonlítva az elfogyasztott oxigén és az ugyanekkor keletkezett 
CO2 mennyiségét. Ha az oxigén mennyisége meghaladta a folyamat alatt a C02-be 
jutó oxigénét, akkor megállapítható, hogy a mag abszorbeálta azt, ellenben ha 
megegyezik arra következtethetünk, hogy az oxigént nem abszorbeálta a mag ha
nem kizárólag arra használta, hogy kivonja a növényből a szenet és ez utóbbival 
C02-t alkosson. 

A Journal de physique 7. számában részletesen ismertetem az e tárgykörben 
végzett kutatásaimat. Elvégeztem, üvegharang alatt és higannyal lezártan, csak 
nagyon kevés vizet tettem bele, annyit, amenn)d éppen elegendő a csírázáshoz, 
azért, hogy a folyadék észrevehetően ne tüntesse el a csírázás alatt keletkezett 
C02-t. Elvégeztem ezt a kísérletet a borsó, a lóbab, a bab, az árpa, a búza, a saláta, 
a porcsin és a kerti zsázsa magjaival, mind azt az eredményt hozta, melyet már 
elmondtam. 

A szén összekapcsolódása az oxigénnel az égés során észrevehetően nem vál
toztatja meg ez utóbbi volumenét; a számítások azt mutatják, követve Lavoisier 
adatait (Lavoisier úgy találta, hogy a szén elégetése oxigénben ez utóbbinál egy kis csökkenést 
mutat, mely arányos volumenének kb. 1/100-val. Ez a különbség annak tudható be, hogy a szenet 
nem tudjuk teljes mértékben megfosztani a hidrogéntől; ez a csökkenés aimál kevesebb, minél tisz
tább és szárazabb szenet használunk. (Mémoires de 1' Academie des Sciences", 1781)), hogy 100 
köbhüvelyk CO2 49,67 grain oxigént tartalmaz, ami 98 köbhüvelyk oxigént jelent. 
A csírázó mag, valamint az égő szén nem változtatja meg észrevehetően az oxigén 
volumenét amikor átalakul C02-vé. Mikor például csírázik a mag 100 hüvelyk^ 
levegőben, mely 21 hüvelyk^ oxigént, 79 hüvelyk^ nitrogént tartalmaz, azt találjuk, 
hogy 14 hüvelyk^ CO2 keletkezik a csírázás folyamán, és csak7 hüvelyk^ szabad 
oxigén marad a környezetben, vagy ha 7 hüvelyk^ CO2 képződik a tartályban, ak
kor 14 hüvelyk^ oxigén marad A keletkezett CO2 mennyisége megegyezik az elfo
gyasztott oxigén mennyiségével. Ez az eredmény, mely mindez ideig kivétel nél
küli, egy olyan megfigyelésnek az eredménye, mely megvilágítja az oxigén fel
használását a csírázás folyamán, bármi legyen a vélemény a CO2 alkotóelemeinek 
arányáról. 

Az általam közölt eredmény csak úgy figyelhető meg, ha a magvak közvetlen 
érintkezésbe kerülnek az oxigénnel, ha egy réteg víz válassza el őket, vagy nagyon 
összeszorulnak, akkor megrothadnak, hidrogént és C02-t szolgáltatnak, a csírázás 
alatt azonban csak szenet veszítenek. 

Rollo, aki látta, hogy a nedves magvak oxigén nélkül C02.-t szolgáltatnak, arra a 
következtetésre jutott, hogy termelik ezt a gázt, vagy két összetevőjét, amikor oxi
gén van jelen, de nincs semmi analógia egy oxigén hatására csírázó mag és egy 
oxigéntől megfosztott, elbomló mag között. 
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Az oxigén hatása a sziklevéke, még ha az a föld alatt is van, mint a lóbabnál, 
vagy a babnál, hasznos a növény csírázás utáni vegetációjára, mert amikor vízben 
csíráztatjuk a magot, a növény, amely így csírázott, nem tud nőni a levegőn, csak 
amennyiben a szUdevelek a folyadék felszíne felett vannak. 

Azok a magvak, melyek azonos körülmények között egy tiszta oxigénnel telt 
tartályban víz segítségével csíráznak sokkal több C02-t termelnek, mint egy at
moszférikus levegővel telt tartályban. Úgy tűiük, hogy a CO2 minden arányban 
káros a csírázás kezdetére; amikor nedvesített oltatlan meszet levegővel telt 
edénybe helyezünk, ahol a magokat csíráztatjuk oly módon, hogy egyáltalán ne 
érintkezzenek ezzel az anyaggal, a gyököcske növekedése egy kissé meggyorsul. 
Egy kevés C02-t, bármily kevés is hozzáadunk a közönséges levegőhöz, amiben 
csíráznak a magok, jobban késleltetjük a csírázást, mintha azonos mermyiségű 
hidrogént, vagy nitrogént adtui\k volna hozzá. 

Semmüyen különbséget sem találtam a magvak csírázásában közönséges leve
gőn, vagy tiszta oxigénben történő csírázás idejében. Ugyanúgy nem volt különb
ség a szabad levegőn, két szivacson csírázó búza, borsó és zsázsamagok között, 
melyekből az egyiket egy kompressziós pumpa segítségével erősen oxigenizált 
vízzel, a másikat forralt vízzel locsoltunk. Amikor a kísérletet prolongáltam és a 
gyököcskét forralt i l l . oxigenizált vízbe mártva tartottam, az utóbbiban állandóan 
kevésbé nyúlt meg. Ez az eredmény két különböző okkal magyarázható: az egyik, 
hogy a tiszta oxigén túl nagy mennyiségű szenet von el a magtól, a másik, hogy a 
bőségesebb CO2 káros a fejlődésükre. Általában ez utóbbi gáz nem tűnik hasznos
nak a növények számára, csak amennyiben lebonthatják; a magok a rügyecskejük 
kifejlődése előtt úgy látszik nem képesek erre. 

Talán fölösleges észrevételezni, hogy a magok fajuk szerint különböző mennyi
ségű oxigént igényelnek a csírázáshoz: azonos súly mellett a bab, a lóbab, a saláta 
többet fogyaszt, mint a borsó és ezek többet, mint á búza, az árpa, a porcsin. Na
gyon nehéz teljes pontossággal megállapítani ezt a mennyiséget, mivel a csírázási 
idő mindig rejt magában némi bizonytalanságot. A csírázás megindulásához szük
séges oxigén mennyisége azonosnak tűnik a babnál, a lóbabnál és a salátánál, kb. 
súlyuk 1/100 része., míg a közönséges búzánál, árpánál és a porcsinnál a mag sú
lyának 1 vagy 2/1000 részé, a szén, amit elveszítenek nem több, mint kb. 1/3-a 
ennek a menn5dségnek. 

Ugyanezen magvak által a csírázásnál elhasznált oxigén mennyisége súlyukkal 
és nem számukkal arányos azonos körülmények között. Kiválasztottam 4 nagy 
lóbabmagot, melyek súlya azonos volt 23 kicsiével és két külön, higannyal lezárt 
edényben csíráztattam őket ugyanazon időben, az oxigénfogyasztásuk azonos 
volt. Egy nagyméretű mag tehát több oxigént igényel a fejlődéséhez, mint az azo
nos fajú kisebb mag, tehát ez utóbbiak a talaj mélyebb rétegében is tudnának csí
rázni szemben az előbbivel. Ha a kísérlet azt mutatja is, hogy a nagy magok fej
lődnek olyan mélységben is, ahol a kis magvak elpusztulnak, ez nem azért van, 
mert ez utóbbiak nem csíráznak, hanem azért, mert gyengébb rügyecskejük nem 
bírja felemelni a felettük lévő talajréteget. 
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III.§ 
A mag csírázás alatt elszenvedett módosulásai 

A csírázásban nem figyelhető meg olyan hatás, mely feltételezné, hogy a víz el
bomlik, mivel a szemek nem bocsátanak k i sem hidrogént, sem oxigént, ez utóbbi 
részét képezi a keletkező CCfe-nek, de hozzátartozik a mag csírázás előtti légkör
éhez is. 

A vízbe merített magvak, vagy e folyadékkal tiszta nitrogén gázba helyezettek 
C02-t, hidrogént és nitrogént bocsátanak abba. Azonban ez a gázkibocsátás elhatá
rolódik a mag erjedés alatti állományától, és csak a rothadás alatt figyelhető meg, 
sohasem a vegetáció, vagy a fejlődés alatt sőt, mint mondtam az olyarl fermentáció 
alatt sem, amikor a mag közvetlen kontaktusba kerül az oxigénnel. (Mint mondtam 
közvetlen kapcsolatba, mivel az atmoszférikus levegő érintkezése a vízzel, melyben a holt magvak 
varrnak, emeh a hidrogén kibocsátíst. A kevés vízbe tett magvak, melyek fölé még egy réteg olajat 
is helyezünk, vagy olaj nélkül, kevés vízben egy higannyal lezárt edényben, csak nagyon kevés 
hidrogén gázt bocsát ki, legfeljebb 3-, vagy 4-szeresét térfogatának, a növény sem változik észreve
hetően, de ha eltávolítjuk az olajréteget, vagy a higanyt, a gázkibocsátásnak nincs más határa, csak 
a mag anyagának csaknem teljes eltűnése. Az olaj, vagy a higany mechaiükai nyomása akadályoz
hatja a gázkibocsátást, de kísérleteimben nem volt jelentős ez a hatás, mert egy vízoszlop, melynek 
súlya azonos ezekkel a más folyadékokéval nem állítja le a gázkibocsátást. Azt hiszem, hogy a CO2, 
melyet a víz visszatart, amikor nincs érintkezésben a levegővel, antiszeptikumként szolgál a mag 
számára.) 

Sok mag kerül a levegőn való csírázás alatt nyálkás állapotból cukrosba. Rollo 
megfigyelte, hogy ez az íz változás nem jön létre tiszta vízben, vagy oxigén mentes 
környezetben; az analízis már régen kimutatta, hogy a cukor több oxigént tartal
maz, mint a nyálka, összesítve a két megfigyelést megállapítható, hogy a cukor 
akkor jön létre a csírázó magban, ha összevegyül az oxigénnel, nielyet vagy az at
moszférikus levegőből, vagy az őt körülvevő víz lebontásával nyer. 

Ezek a következmények, vagy magyarázatok egyáltalán nem szükségesek: a 
magvak nyalkája hidrogénből, oxigénből és szénből alakul k i , az oxigén aránya 
jelentősen növekedhet, akár más elemet (szén) vonunk k i belőle, akár idegen oxi
gént adunk hozzá. 

Amikor egy zárt edényben a végső fokára kiszárított magot vízben csíráztattam, 
a magot a csírázás után is kiszárítottam, a csírázott és kiszárított magnak kevesebb 
lett a súlya, mint a csírázás előtt és ez a CO2 szénveszteségének tudható be, melyet 
vagy a vegetáció, vagy a kiszáradás alatt veszített, sőt egy nagyon kis mennyiség
ben a fejlődéséhez szükséges vízbe került nyálkába is juttatott. 

Ez a különös eredmény úgy hiszem nem magyarázható, csak ha feltételezzük, 
hogy a mag vizet veszít saját állományából. Nem marad más hátra, minthogy 
meghatározzuk, hogy a vízvesztés a csírázás alatt, vagy a kiszáradás alatt követ
kezik-e be. Nekem úgy tűnik, hogy ez utóbbi művelet alatt, mivel ha kétszeresére, 
vagy háromszorosára emeltem a vegetáció idejét a mag súlyvesztesége ugyanany-
nyi maradt, ha viszont a szárítás idejét növeltem meg a súlyveszteség sokkal jelen
tékenyebbé vált. Hetvenhárom, 5 éve betakarított és több hét óta 20 R°-on melegí
tett , szárítókosárba tett borsószem súlya összesen 200 grain, ezeket egy atmoszfé-
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rikus levegőt tartalmazó, üvegdugóval valamint higannyal lezárt, saját súlyuknak 
ötszörösét kitevő desztillált vizet tartalmazó edénybe helyeztem. A második nap 
végén kivettem a magokat és úgy találtam, hogy csaknem mind kicsírázott és a 
folyamat alatt 4 >4 hüvelyk^ CO2 jött létre, mely Lavoisier szériát 0,85 grain szenet 
tartalmaz. A flakonban maradt vizet mérsékelt hőn elpárologtatva 0,75 grain nyál
ka vagy extraktum maradt. 

Ezeket a magokat egy lapos edényben, ugyanabban a készülékben, ahol csíráz
tattam őket, szárítottam és más magokon is véghezvitt összehasonlító kísérletekkel 
vizsgáltam környezetük módosulását a szárítás alatt, úgy találtam, hogy nem fej
lesztettek hidrogén gázt, viszont csírázás közben a környező oxigénnel CO2 fejlő
dött anélkül, hogy a teljes COz-t saját állományukból képezték volna. A holt ma
gok által vesztett szén mermyisége nekem kevesebbnek tűnt, mint ugyanazon idő 
alatt és ugyanolyan körülmények között a vegetáció során elvesztett széné; a ma
gokat 2 napig, vagy ugyanannjd ideig, mint ameddig csíráztak, szárítottam. Felté
telezem, hogy a széimiermyiség, melyet a két művelet alatt veszítettek, azonos. A 
száradó magok nem mutattak sem ízben, sem más tulajdonságokban, sem külső 
megjelenésükben semmilyen rothadásra, vagy változásra utaló jelet, csak térfoga
tuk csökkent szembeötlően. Ezek a magvak, a csak általam közölt eredmények 
szerint, szárazan 200-0,85 x 2-0,75= 197,5 grain-t kell, hogy nyomjanak, én úgy ta
láltam, hogy 189 grain-t nyomnak; mást nem veszthettek csak vizet és az általam 
már említett egyéb elemeket, és a vesztett víz kb. 8 grain-nyi. 

Megismételtem a kísérletet ugyanazon a hőmérsékleten, teljesen hasonló mag
vakon de két nap helyett négy napig hagytam a flakonban vegetálni, vagy csírázni 
őket, csaknem kétszer armyi szenet vesztettek, de csak 8 grain vizet, mint az előző 
kísérletben. A szárítás ideje ugyanannyi volt. A vesztett víz mennjásége emelke
dett, ha a szárítás ideje hosszabb, a hőmérséklet alacsonyabb, a hely nedvesebb 
volt. 

Ezeket a kísérleteket megismételtem bab és lóbab magokkal is, az eredmények 
azonosak. A száraz, csírázott mag kevesebbet nyomott, mint a száraz nem csírá
zott mag és ez a különbség sokkal nagyobb, mint amennyit a szén és az extraktum 
vesztése okozhat. 

Mivel a száradó, vagy csírázó mag nem változtatja légköre térfogatát, és mivel 
az elvesztett oxigén mennyisége szigorúan azonos a keletkezett COa-ben lévő oxi-
gériével, feltételezhető, hogy a levegő oxigénjének nincs közvetlen szerepe e víz 
kialakulásában, vagy másképp, nem vegyül a növény hidrogénjével, hogy vizet 
képezzen, tehát teljes egészében a mag állományából származik. 

A mag tehát a víz módosulása alatt elveszíti oxigénje és hidrogénje egy részét, 
ez a veszteség arányosan növelheti más anyagok, például a szén, mennyiségét. 
Valójában úgy találtam, hogy 100 rész tiszta oxigént tartalmazó zárt edényben csí-
ráztatott mag több szenet tartalmaz, mint ugyanaz a fajta száraz, nem csíráztatott 
mag. Átlagolva több kísérlet eredményét 100 font borsómag az elszenesítés által 
17% font szenet, ugyanakkor 100 font azonos, száraz, csírázó mag 18 font szenet 
termelt, zárt edényben, oxigénben. 
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A vízvesztés és az ezzel arányos szén mennyiség növekedés csak a növény 
halála után jön létre. Az a növényi mag, mely tiszta oxigént tartalmazó zárt edény
ben fejlődik, nem veszíti el az előzetesen rögzített vizet és nem is rögzíti, nem ve
szít csak szenet. Az oxigén hatása a'holt magokra (itt nem beszélek azon hatásokról, me
lyek a rothadás utolsó periódusában zajlanak, érne majd visszatérek a későbbiekben) és a csífázó 
magokra lényegében azonos, arra szorítkozik mindkét esetben, hogy szenet vonr 
jon el, de a következmények különbözőek, a holt mag fixált vizet veszít, lehet az 
oxigén és hidrogén formájában is, a csírázó mag viszont visszatartja. 

IV.§ 

A fény hatása a csírázásra 
Senebier volt az első fizikus, aki feltételezte, hogy a fény káros a csírázásra. Ez az 

elképzelés bizonyítást nyert összehasonlító vizsgálatok révén, melyeket Ingen-
Housz végzett fényben és árnyékban, és talán a kertészek gyakorlata által is, akik 
úgy találták, hogy a vetést védeni kell a direkt napfénytől. 

Nem maradt más hátra, mmthogy meghatározzuk, hogy a Nap káros hatása a 
hőjének, mely elpusztítja a növényt, vagy a fényének tulajdonítható-e. 

Itt a fény hatását vélték felismerni, mivel az összehasonlító kísérleteket, fényben 
és árnyékban, azonos, hőmérővel ellenőrzött, temperatúrán végezték. Megfigyel
hető azonban, hogy a magot tartalmazó edénybe tett hőmérő nem jelzi azt a reális 
hőmérsékletet, mely a felszínen jelentkezik a napsugarak hatására. Ezt a hőt a kör
nyező testek azonrtal szétszórják és így elkerülik műszerünket. Hozzájárulhat, 
mint de Rumfordt észlelte a fehér izzás fokához. (Essais politiques, économiques et 
phylosophiques t. 2, p.273) A csíranövény nagyon érzékeny mivel szervei a legkisebb 
helyre tömörülnek -kevesebbet párologtat és kevesebb C02-t bont le.(A CO2 elbomiá-
sa hideget, míg keletkezése hőt termel). Tehát a kísérlet azt mutatja, hogy a fiatal palánta 
annál kevesebbet párologtat, minél fejletlenebb, bizonyítja még, hogy a fiatal leve
lek egyenlő volumennél kevesebb C02-t bontanak, mint az idősebbek. 

Megpróbáltam ugyanabban az időszakban pontosan lemért magokat csíráztatni 
egyenlő nagyságú tartályokban, melyből az egyik opál, a másik átlátszó, ez utóbbi 
csak diffúz fényt kapott, olyat amely vastag felhőrétegen jut le. A hőmérséklet az 
érzékeny hőmérő jelzése alapján teljesen azonos volt mindkét kísérletnél. Nem 
találtam semmilyen különbséget a csírázás alatt a két edényben. Folytatva a pró
bát, az áttetsző edényben nehezebb súlyú lett a mag, a vegetáció erőteljesebb és 
előrehaladottabb. A magok rügyecskéi a homályban vékonyabbak és megnyúltab
bak a fényhiány miatt. Azt hiszem megállapítható, hogy a fénynek, elvonatkoztat
va a hőtől, amely kíséri, nincs semmilyen káros hatása a csírázásra és a fiatal nö
vények vegetációjára 

Le Febvre (Expériences sur la Germination des plantes) megfigyelte, hogy a napfény 
nem csak a kiszárítással káros a csírázásukra, mert azt észlelte, hogy a víz alatt 
végzett műveletnél a csírázás árnyékban gyorsabb volt, mint napfényben. Bár az 
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okok, melyekkel magyaráztam, hogy milyen nehéz megbecsülni a nagyon intenzív 
hő hatását, amelyet a szabad levegőre kitett mag felülete felvesz, i t t is alkalmazha
tók, de nem csak ezek az egyedüli okai a szerző által elért eredményeknek. A víz 
alatti vegetáció napfényen talán elhúzódóbb, mert a vízben szétszóródott levegő, 
aminek segítségével csírázik a mag árnyékban, részben felszabadult a napfény 
hatására. 
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II . Fejezet 

A CO2 hatása a növényekre 
Követhettem vohia talán egy módszeresebb sorrendet az oxigénnek a fejlett nö

vényekre kifejtett hatásának vizsgálatánál, mielőtt rátérek a CO2 hatásának vizsgá
latára, mivel ez csak másodlagos és csak az oxigén közreműködésével jön létre, de 
ez utóbbi hatásának ismerete előzetes adatokat feltételez és ez a természetes sor
rend felcserélésére kötelezett. 

' • ! • § ' 

A CO2 hatása a csírázásra 
A tiszta C02-ben a magok nem csíráznák. Egy nagyon kis mennyisége e gáznak 

(1/12 rész) az atmoszférikus levegőhöz keverve a napfényen, elősegíti a kifejlett 
növény vegetációját, de károsítja a csírázást mind fényben, mind árnyékban és 
jobban, mint azonos mennyiségű hidrogén, vagy rűtrogén gáz. Amikor egy 
edénybe, ahol a magok tiszta vízben és atmoszférikus levegőben csíráznak, bete
szünk káliumot, vagy olyan anyagot, ami képes abszorbeálni a COz-t, ami a kör
nyező oxigénnel képződik, a fejlődés kissé felgyorsul. Nekem mindig úgy tűnt, 
hogy a csírázás jobb volt nedves homokban, vagy két átitatott szivacsréteg között, 
mint kerti földben, hiszen ez utóbbi C02-t szolgáltat. Általában e gáz nem tűnik 
fontosnak a növények számára csak annyiban, hogy lebonthatják; a magok fejlő
désük első pillanataiban érzékelhetően nem veszik hasznát e lebontásnak. Meg
jegyzendő, hogy a magok nagy meimyiségű C02-t termelnek a csírázás folyamán, 
és így nem lehet teljesen elvonni azt, ezért lehetetlen meghatározni, hogy abszolút 
hiánya káros, vagy hasznos számukra. 

IL§ 

A CO2 hatása a kifejlett növényre 
Amikor az előzetesen csíráztatott magokat kevés C02-t tartalmazó vízzel táplál

juk, úgy tűnik, hogy ez kevésbé kedvező számukra, mint fejlődésük előző szaka
szában. Két széles szájú edényben magokat lebegtettem, az eg3ákben desztillált 
vizet, a másikba CO2-0S vizet tettem (Ez a víz az első pillanatokban kb,,saját,si^lyápak Vt-t 
kitevő COa-t tartalmazx)tt, de mivel napon szabad levegőnek tettem ki, a 6 hétigi tartó, Jtísérlet fo
lyamán csak lényegesen kevesebb CO2 maradt benne; ezen idő alatt négyszer felújítptfam a CO2-0S 

vizet.) Egy 24 l)aikú lemez szolgált a borsómagok fenntartására a desztillált vízben. 
Gyököcskéjük a kísérlet kezdetén 6mm (2}4 ligne) volt. 

A 10. nap végére a desztillált vízzel érintkező gyökerek 1,3 dm-re(5 hüvelyk) 
nyúltak, hosszabbra, mint a gázos vízben lévők, hasonlóképpen a szárak és a leve
lek is fejlettebbek voltak. Az első hónap végére azonban a gázos vízben lévők fej
lődtek jobban és nem különböztek többé a desztillált vízben lévőktől, amelyek 
több nappal előbb érték el fejlődésük maximumát, sőt meg is előzték azokat, mert 
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a gázos vízben fejlődő borsópalánta a 6. hét végére 46,4 grammnyi (12 gros+10 
grain) növekedést ért el, míg a tiszta vízben fejlődő 4, 55 granramyit (11 gros+66 
grain) (Ruckert (Annales de Crell), úgy találta, hogy azok a lóbab és ibolya palánták, melyeket 
kerti földet tartalmazó cserépben neveltek, jobban fejlődtek ha olyan vízzel locsolták őket, mely 
súlyának 1/3-t kitevő COa-t tartalmazott, mint azok, melyeket desztillált vízzel locsoltak Én nem 
találtam szembeötlő különbséget elvégezve a kísérletet búzaszemmel; lehetséges, hogy az én kerti 
földem több trágyát tartalmazott és így több C02-vel szolgált a növénynek). FontOS megje
gyezni, hogy Senebier úgy találta, hogy a fiatal levelek, azonos idő alatt és azonos 
mennyiségben, kevesebb C02-t bontanak le, mint a felnőttek. 

A kísérletekben, amelyekről beszámoltam, a növények szárai a szabad levegőn 
nőttek és csak gyökereik révén jutottak idegen gázhoz, melyet vízben oldva jutta
tunk el hozzájuk. Nem maradt más hátra, mint megvizsgálni, hogy ez a gáz hasz
nos-e számukra ha a növények atmoszférájául szolgál. 

Perríval (Mémoires de la Société de Manchester, vol . 2.) megfigyelte, hogy az a 
vízzel táplált menta, mely C02-vel kevert légáramlatnak volt kitéve jobban fejlő
dött, mint a hasonló, de csak tiszta atmoszférikus levegőjű légáramlatnak kitett 
növény. 

Próbáltam igazolni ezen első észrevételt és meghatározni a CO2 dózisát, melyet 
a levegőhöz kell keverni, hogy elősegítse a vegetációt. 

Borsómagokat csíráztattam vízben egészen addig, míg nagyságuk elérte az 
Idm-t (4 hüvelyk), súlyuk az 1 grammot (20 grain). Vízzel telt talpas pohárba he
lyeztem őket, hármat minden egyes kísérletre, oly módon, hogy csak a gyökerük 
ért a vízbe, az egészet edénybe tettem különböző mértékben C02-t tartalmazó kö
zönséges levegővel, a víz belsejét egy réteg olajjal elzártam, amikor már volume
nének 1 /2-t kitevő C02-t tartalmazott. A három borsópalánta azonos mértékű, 990 
cm3 (50 hüvelyk^) légtérben volt, az általuk kiszorított levegő nem haladta meg a 
4/100 részt. Öt-hat órán át direkt napfén)^ kaptak, melyet gyengítettem, ha na
gyon erős intenzitású volt. Ugyanabban az időben és ugyanazon a helyen elhe
lyeztem egy hasonló készüléket, melyet gyenge, diffúz sugárzásnak tettem ki . Ez 
utóbbi módon elhelyezettet „árnyékos megvilágításnak" neveztem el. 

Eredmények a napon 

A növény súlyának átlagos növekedése 10 nap alatt a napfényen, tiszta atmosz
férikus levegőn 425 mg (8 grain) volt minden egyes borsónál (Ez a súlynövekedés 
nagyrészt, vagy talán teljes mértékben, a levelekben lévő vegetációs víznek tulajdonítható, amelyek 
a kísérlet során kifejlődtek, és szilárd anyagukat az ekkor még nagy és a növényhez tapadó szikle
vélből merítették. A sziklevél háromszor, négyszer kevesebb vegetációs vizet tartalmaz, mint a 
levelek. Vissza fogok térni még erre a témára, amelyiknek nincs semmilyen kapcsolata a jelenleg 
tárgyalttal). 

Ezek a növények elhervadtak azonos megvilágításnál, ha érintkezésbe kerültek 
tiszta C02-vel. 

Hasonló sorsra jutottak, ha az atmoszférikus levegő saját volumenének % -t, 
vagy 2/3-t kitevő qÖ2-t tartalmazott. 

34 



A növények 7 napig vegetáltak a felerészben C02-t tartalmazó atmoszférikus 
levegőjű edényben, utána a vegetáció megszűnt. 

Azok a növények, melyek légtere csak Yi rész C02-t tartalmazott 10 napig tartot
ták magukat, tehát egészen a kísérleti idő végéig, de csak kis mértékben fejlődtek. 
Mindegyik mag csak 265 mg-mal (5 grain) gyarapodott. 

Egy nyolcad CO2 tartalomnál a növekedés 371 mg (7 grain) volt. 

Végül minden növény átlagos növekedése 1/12 rész CO2 tartalmú közönséges 
levegőn 583 mg (11 grain) volt. Többször megismételtem a kísérletet és a növények 
mindig jobban fejlődtek, mint a tiszta atmoszférikus levegőn. Ez utóbbi körülmé
nyek között tenyészők nem változtatták sem tisztaságukat, sem volumenüket, míg 
a mesterséges körülmények között tenyészők a C02-t oxigénné alakították. 

Végeztem egy másik kísérletet is az igazolásra, ami azt bizonyította, hogy a ker
t i föld hasznos a növényeknek nemcsak azáltal, hogy a gyökerek révén belőle táp
lálkozik a növény, hanem úgy is, hogy hatást gyakorol a növény környezetére (ha
tást, ami mint tudjuk abból áll, hogy C02-t hoz létre). Felfüggesztettem felső ré
szénél fogva egy edényt, mely kb. 3 liter (150 hüvelyk^) atmoszférikus levegőt, 61 
g (2 once) nedves kerti földet tartalmazott és lefedtem ezzel a vízzel lezárt edény
nyel a részben kifejlett borsópalántákat, melyeknek gyökerei tiszta vízben voltak a 
kísérlet folyamán. A 10. nap végére ezen növények, melyek gyökerei egyáltalán 
nem érintkeztek a kerti földdel, 1/3-al nagyobb növekedést mutattak napfényben, 
mint az ugyanazon időben hasonló, de kerti földet nem tartalmazó edényben fej
lődők. Meg kell azonban jegyeznem, hogy 24 óra alatt kétszer megújítottam az 
edény légtartalmát, mert e művelet nélkül a kerti föld jelenlétében fejlődő növé
nyek kevésbé növekedtek volna, egyrészt, mert túl sok CO2 termelődik, másrészt a 
kerti föld párolgása és mérges kigőzölgése, valamint ismeretlen ok miatt, a nem 
felújított légtérben káros hatások érik a vegetációt. 

Eredmények az árnyékban 

Az árnyékban tartott edényekben az atmoszférikus levegőhöz adott legkisebb 
mennyiségű CO2 is káros volt a vegetációra; az Vi rész C02-t tartalmazó levegőben 
a növények a 6. napra elhaltak. Az 1/12 részt tartalmazó levegőben 10 napig tar
tották magukat, de növekedésük csakl59 mg (3 grain) volt, inig a tiszta levegőn 
fejlődőké 265 mg (5 grain). 

Megállapíthatjuk, hogy a fejlődő növény levegőjébe mesterségesen adagolt na
gyon kevés CO2 napfényben elősegíti a vegetációt, de ezt az áldásos hatást csak 
szabad oxigén jelenlétében fejti k i . Ugyanúgy, azok a növények, melyek tudnak 
tenyészni nitrogén gázban, elhalnak még napfényen is ha C02-t is kapnak, mely 
egyébként szabad levegőn elősegíti fejlődésüket 
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ni.§ 
A CO2 feldolgozása a levelek által szükséges a napfényen történő 

vegetációhoz 
A részletesen ismertetett kísérletekkel, mdyeket az atmoszférikus levegőn fej

lődő borsóval végeztem, azonos eredmtoyeket a4ott, ha a levegőt mészvízzel ke
zeltem és így az eltávolította azt a nagyon kevés t:Ö2-t, melyet az természetesen 
tartalmaz. Ha azonban a növény környezetébe C02-t abszorbeáló anyagot helyez
tem nagyon eltérő eredményekké jutottam. A felső részénél fögvk felfüggesztettem 
a borsót fedő edényeket/ 7, Vágy 8 ^'{2-3 gros) me&zet oltottBÍm vízzél/majd hirte
len a forró víz'hőjéVelkiszárííiottáirt iAz edéhy nyűSsát á mészríózzel telt'esészealjra 
helyeztem. 

A második nápÖhW napnak kitett készülékben á növények atmoszférája csök
kent. A 3. napon az alsó levelek sárgtilni kezdték; az 5.-6. nap között a szárak el
haltak, vagy teljesen elhullajtották leveleiket. A növények levegőjét megvizsgálva 
ezen időszakban, romlottnak találtam azt és csak 16/100 rész oxigént tartalmazott. 
A borsó, mely a mésznélküli'edény alatt fejlődött ugyanazon időben, közönséges 
levegőben, nem változtatta sern tisztaságát, sem volumenét és minden része ép és 
egészséges volt. A mésszel végzett kísérlet, ahol volt abszorpció és következés
képpen CO2 képződés, megmutatja, hogy az az anyag, mely abszorbeál csak a 
gázzal lép akcióba. Láthatjuk^ hogy a CO2 jelenléte, vagy inkább feldolgozása a 
levelek által szükséges a napfényen történő vegetációhoz. (Azt hihetnénk, hogy az at
moszférikus oxigént tartalmazó íftészben lévő C02-ből kivont oxigén az oka a vegetáció megszűné
sének, de a borsó fejlődni tud átiszta nitrogén gázban is. A mész, vagy a kálium a mocsári növé
nyekre fejt ki káros hatást, melyek ugyanolyan jól fejlődnek nitrogén gázban, mint atmoszférikus 
levegőn. Megfigyeltem, hogy a mésznek, vagy káliumnak nincs hatása a zsíros levelű növényekre, 
mivel a vastagabb parenchimájuk és kevésbé porózus epidermájuk más növényeknél jobban visz-
szatartja a COj-t. Ugyanezen oknál fogva a növények szárai sokkal kevésbé érintettek, mint a leve
lek a kísérletben). Végül is úgy találtam, hogy nem is vesszük észre a mésznélküU, 
közönséges levegőn tenyésző növények CO2 képzését, mert olyan arányban bont
ják le azt, amilyen, arányban a környező levegő oxigénjével képzik. 

Árnyékban más eredményre jutottam, a meszet ül. mészvizet tartalmazó 
edényben a növények nemcsak hogy nem haltak el, hanem még jobban is fglöd-
tek, mint az ezen anyagot nem tartalmazókban. 

Az átlagos súlynövekedés a meszet is tartalmazó vegetációnál 371 mg (7 gram) 
volt 10 nap után. Azedény levegője 1/100 rész CCh-t tartalmazott a kísérlet végén. 
Közönséges levegéffi, mész nélkül a súlygyarapodás csak 212 mg (5 grain) volt 
minden egyes borsónál: A mészvízben kimutatható CO2 11/100 rész volt. 

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy nem tudjuk elbírálni a CO2 abszolút el
vonásának hatását árnyékban, mivel képződése sokkal jelentékenyebb annál, hogy 
a mész teljes mértékben lekösse, de egy részleges megvonás kifejezetten elősegíti a 
vegetációt. 

Ugyanezen oknál fogva a napon, vagy tiszta oxigénben fejlődő növények levél 
huUatását sem a mész okozza. Ebben a környezetben újra megtalálható a bőséges 
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C02 mennyiség, amit az alkalikus talajnak nem volt ideje képződésekor azonnal 
abszorbeálni. 

Az előző megfigyeléseket csak tiszta vízben fejlődő növényeknél végeztem, fon
tos lenne megtudni, hogy azonos eredményre jutunk-e olyan esetben is, amikor a 
növény gyökerei kerti földben vannak Ezt a földet azonban nem lehet az edény alá 
helyezni, mert túl nagymennyiségű COa-t termel és a mésznek nincs ideje elvonni 
a növényi feldolgozás elől. , . 

Egy üvegballonba az előző kísérletnél használttal megegyező 31 g (1 once) me
szet tettem. Enyhén megnedvesítettem, hogy megszüntessek minden skrupulust 
szárítóképességével kapcsolatban. Aztán ebbe a napra kitett ballonba, mely kb. 4 
liter (200 hüvelyk^) kapacitású volt tettem egy leveles faágat, (A növények, melyekkel 
a kísérleteket végeztem a lonc (Lonicera caprifolium), a szilva (Pnmus domestica), a fagyai 
(Ligustrum vulgaie) és az őszibarack (Amygdalus persica) voltak.) melyeknek a gyökere kerti 
földben volt. Gondosan ügyeltem arra, hogy a levelek ne érintsék sem a meszet, 
sem a ballon falát, melynek nyakát tömítette az ág. Egy hasonló készüléket illesz
tettem egy ághoz, de mész nélkül és az előző mellé helyeztem. Ez az ágacska több 
mint 2 hónapig megőrizte frissességét, ellenben a meszet tartalmazó edény alatt 
fejlődő más eredményt mutatott; levelei 12 napig maradtak zöldek, aztán száradni 
kezdtek és a 3. hét végére mind lehullottak. Az ág nem halt meg, 1 hónap múlva a 
ballonba, melyet nem nyitottunk k i , új leveleket hozott. Ebben az időszakban 
azonban a mésznek már nem volt hatása a környező levegőre, felszíne szénsavval 
telítődött. Kivettem és úgy találtam, hogy savval összehozva pezseg. 

Ezek az új eredmények mutatják, hogy a levélhullás nem az oxigén hiányának, 
mely a részben visszatartott COa-ben található, hanem egyedül az utóbbi hiányá
nak tudható be. Ha ezekben a kísérletekben a hatás lassabban alakult k i , mint az 
előzőekben, ez azért volt, mert a növények nem voltak mentesek a CO2 aktivitásá
tól, gyökereik révén a talajból hozzájutottak, de csak külső hatása volt a gáznak a 
levelekre. 

IV.§ 

A CO2 lebontása a növények zöld részei által 
Priestley volt az első, aki felismerte, hogy a leveleknek meg van az a tulajdonsá

ga, hogy képesek javítani a mérgezett levegő minőségét, elégetés, vagy légzés ál
tal, de nem adta okát a jelenségnek. Sebenier felfedezte, hogy a levelek lebontják a 
C02-t, kisajátítva a szenet és eltávolítva az oxigént. Megfigyelte, hogy a napra k i 
tett friss levelek forrásvízben, vagy C02-vel enyhén átitatott vízben oxigént ter
melnek, olyan hosszan, amíg a víz C02-t tartalmaz. Azt látta, hogyha e gáz elfo
gyott, vagy desztillált vízbe helyezték a növénji: a levelek nem termeltek több le
vegőt, mint amermyi saját volumenükben lehetett. Azonban egyáltalán nem anali
zálta a CO2 lebomlásának hatását, sem azt, hogy az eltávolított oxigén mennyisége 
több, kevesebb, vagy ugyanarmyi a savgáz kialakulásában résztvevőnél. E kérdé
sek megoldására irányulnak a következő kísérletek Ebben a témakörben hossza-
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san és gondosan belemerülök a részletekbe, e nélkül az eredmények csaknem je
lentéktelenek lennének 

I. kísérlet 

A meténgröl (Vinca minor L.) 

Amikor a foszforos eudiometer 21/100 rész oxigént jelzett, készítettem egy 
C02-t és közönséges levegőt tartalmazó mesterséges atmoszférát, mely 5,746 üter 
(290 cm^ ) űrtartalmú volt. A mészvíz 7]á századnyi C02-t bontott le benne. A le
vegőszerű keverék egy átnedvesített higarmyal és vékony vízréteggel lezárt 
edénybe került, a víz megakadályozta, hogy a fém érintkezésbe kerüljön a növén}^ 
környező levegővel, mivel megállapítottam, hogy e kontaktus, amint azt a hoUand 
kémikusok is kijelentették, nagyon káros a vegetációra a prolongált kísérletek so
rán. 

Ebbe az edénybe behelyeztem 7 db. 2 dm (8 hiívelyk) nagyságú melenget, mely 
egészében 10 cm^-t (1/2 hüvelyk^) szorított k i légteréből; gyökerük egy elkülöní
tett vázába merült, mely 10 cm^ (3/4 hüvelyk^) vizet tartalmazott, az edény alatti 
folyadék menn)ásége elégtelen volt arra, hogy a C02-t érzékelhető mértékben 
abszorbeálja főleg a helyszín hőmérsékletén, mely sohasem volt kevesebb, mint + 
17 R°. 

Ezt a készüléket, 6 egymást követő napon, direkt napfényre helyeztem k i reggel 
5h-tól l l M g , gyengítve a sugárzást, ha nagyon mtenzív volt. A hetedik napon k i 
vettem a növényeket, melyek semmilyen módosuláson nem estek át. Atmoszférá
juk, elvégezve minden sziikséges korrekciót, nem változtatta térfogatát, legalább is 
egy 1,3 d m (5 hüvelyk) átmérőjű edényben, ahol 20 cm^-nyi (1 hüvelyk^) különb
ség csaknem észrevehetetlen, de a hiba nem mehet efölé. 

A mészvízben CO2 nem volt kimutatható, az eudiometer 24V̂  század oxigént 
mutatott. Készítettem egy hasonló készüléket, mely tiszta atmoszférikus levegőt 
tartalmazott, azonos számú növénnyel és azonos idejű expozícióval, ez utóbbi sem 
tisztaságát, sem volumenét nem változtatta meg. 

Az eudiometriás vizsgálatok, melyeket a fentiekben ismertettem, azt mutatják, 
hogy a közönséges levegő és a CO2 keveréke a kísérlet előtt a következő: 

4199 cm3, vagy (211,92 hüvelyk^) nitrogén gáz 

1116 cm3, vagy (56,33 hüvelyk^) oxigén gáz 

431 cm3. vagy (21,75 hüvelyk^) CO2 

5746 cm3, vagy (290 hüvelyk^) 
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Ugyanaz a levegő a kísérlet után: 

4338 cm3, vagy (218,95 hüvelyks) nitrogén 

14o8 cm3, vagy (71,05 hüvelyk^) oxigén 

0 cm3, vagy (0 hüvelyk^) CO2 

5746 

A meténgek tehát feldolgoztak, vagy eltűntettek 431 cm^ (21 % hüvelyk^) C02-t, 
ha kivonták vokia belőle az összes oxigént, a volumen megegyezett volna az el
tűnt CO2 gázéval, de csak 292 cm^ (14 hűvelyks) oxigén szabadult fel, tehát 139 
cm3 (7 hüvelyk^) oxigént asszimiláltak a CO2 lebontásakor és 139 cm^ (7 hüvelyk^) 
nitrogént termeltek. 

Egy összehasonlító kísérlet bizonyította számomra, hogy a 7 db, meténg, me
lyeket a kísérletben használtam a CO2 lebontása előtt szárazon 2,707 grammot (51 
grain) nyomott és tűzön, zárt edényben történő elégetésénél 528 mg (9,95 gram) 
szén keletkezett. A növények a CO2 lebontása után hasonló módon szárítva és el
égetve 649 mg (12,23 grain) szenet produkáltak, tehát a CO2 lebontása 120 mg (2,28 
grain) szenet eredményezett. 

Elszenesítettem CO2 mentes levegőben tenyésző meténgeket is, és úgy találtam, 
hogy a szén aránya inkább csökkent, mint növekedett volna a kísérlet ideje alatt. 

II. kísérlet 

A vízi mentáról (Mentha aquatica. L.) 

Közönséges levegő és CO2 keveréke, szolgált környezetül két 3,5 dm. (13 hü
velyk) magas vízi mentának, mely egészébenlO cm^-t (1/2 hüvelyk^) szorított k i 
légteréből és 6,5 litert (238 hüvelykS) foglalt el.. A mészvíz 7 yí század C02-t jelzett. 
Ez utóbbi hozzáadása előtt a közönséges levegő 21 század oxigént tartalmazott. A 
készülék elrendezése az előzőével megegyezett. 

A tizedik nap végére a növények Idm-nyit nyúltak és hosszú gyökereket eresz
tettek, de atmoszférájuk térfogata nem változott. A mészvíz nem jelzett ebben az 
időszakban, a mesterséges környezetben csak 2}^ század C02-t. Ez utóbbi kivoná
sa után 23>4 /100 oxigént tartalmazott a légtér. 

A közönséges levegőn, keverék nélkül, ahol két menta ugyanabban az időben 
fejlődött semmilyen változás nem történt, sem a tisztaságot, sem a volument ille
tően. A menták az előző kísérletben eltűntettek 309 cm3 (15,6 hüvelyk^) C02-t, el
távolítottak belőle 224 cm^ (11,26 hüvelyk^) oxigént, feldolgozván a C02-t vissza
tartottak 86 cm3 (4,34 hüvelyk^ ) oxigént és helyettesítették az abszorbeált oxigént 
csaknem azonos mennyiségű nitrogénnel. 

Úgy találtam, hogy elszenesítéssel a növények növelték a szén mennyiségét eb
ben a .kísérletben és ez a növekedés nem volt több, mint azoknál a növényeknél, 
melyek tiszta atmoszférikus levegőt tartalmazó edény alatt tenyésztek 
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kísérlet 

A réti füzényről (Lythrum salicaria) 

A közönséges levegő és a CO2 keveréke, mely e kísérletben szerepelt, 1,4861. (75 
hüvelyk^) volt és a mészvíz 10/100 C02-t jelzett benne. Ez utóbbi hozzáadása előtt 
a közönséges levegő 21/100 rész oxigént tartalmazott. A réti füzény 2,8 cm3 (1/7 
hüvelyk3) szorított k i légteréből. Az elrendezés azonos volt az előző kísérletével. A 
kísérletnél használt edény átmérője 9 cm (3,5 hüvelyk) volt és térfogatának megbe
csülésénél csak 5 cm^-t (1/4 hüvelyk^) téveszthettem. 

A kísérlet 7. napjának végére a réti füzény egyetlen levele sem sárgult el. A lég
tér 10 cm^-nyit (1/2 hüvelyk^) csökkent. C02-t nem tartalmazott és az eudiometer 
IVyí század, oxigént mutatott. 

Egy másik réti füzény, mely azonos időben azonos körülmények között de tisz
ta atmoszférikus levegőben tenyészett sem légterének tisztaságát, sem volumenét 
nem változtatta. 

A fenti eudiometriás eredmények szerint az a növény, mely mesterséges keve
rékben tenyészett 149 cm^ (7 >4 hüvelykS) C02-t tűntetett el és eltávolított 121 cm3 
(6,13 hüvelyk^) oxigént; 27 cm^ (1,37 hüvelyk^) oxigén asszimilálódott a savgázban 
és 21 cm3 (1,1 hüvelyk^) nitrogén képződött 

ÍV. kísérlet 

A fenyőről (Pinus genevensís) 

A közönséges levegő és a CO2 keveréke 5,549 litert (280 hüvelyk^) foglalt el, a 
mészvíz 7/100 COz-t mutatott benne. Egy 2,4 d m (9 hüvelyk) magas fiatal fenyőt 
tartottam benne 18 napig, amelyik 10 cm^-t ( hüvelyk3)szorított k i légteréből A 
kísérleti idő után a légtér 39 cm^- el (2 hüvelyk^) csökkent, amint azt megítélhettem 
az 1,6 dm (6 hüvelyk) átmérőjű edényben. 

Az eudiometer IY2 század C02-t jelzett, ez utóbbi kivonása után 24>4 század 
oxigént; 

Égy másik fenyő ugyanazon idő alatt, egy; közönséges levegőt tartalmazó edény 
alatt tenyészve, semmilyen észrevehető módosulást nem okozott. 

A mesterséges keverékből a növény 306 cm3 (15 Y^ hüvelyk^) C02-t távolított el, 
abból felszabadított 246 cm^ (12 Y2 hüvelyk^) oxigént és visszatartott 60 cm^ (3 hü-
velyk3) oxigént a CO2 lebontásából, végül 20 cm^ (1 hüvelyk^) nitrogént termelt. 

V. kísérlet 

A fügekaktuszról (Cactus opuntta) 

A levegő és a CO2 keverék 3,012 litert (155 hüvelyk^) foglah el, a mészvíz 
10/100 C02-t jelzett. A kaktusz 22 cm3-t (1 1/10 hüvelykS) szorított k i légteréből. 
Nyolc napig maradt a teljes intenzitású napsugárnak kitett edény alatt. Ezt a ha-
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tást a többi növénynél mérsékeltem, mert azpk ezen elővigyázatosság nélkül megr 
szenvedték volna a napsugárzást, de ebben az esetben üyen veszély nem fenyege
tett, mert erős fény nélkül a CO2 lebontása nagyon lassú lett volna. 

Mikor kivettem a nővénlégteréhék volumene lényegében nem változott, az 
eudiometer 4/100 C02-t mutatott, ez utóbbi kivonása után 24/100 oxigént. Egy 
azonos kaktusz, mely ugyanabban az időben hasonló volumenű 21/100 oxigént 
tartalmazó tiszta atmoszférában tenyészett, semmilyen módosulást nem mutatott. 

A növény eltűntetett a mesterséges keverékből 184 cm^ (9,3 hüvelyks) C02-t, 
ebből eltávolított, 126 cm^ (6,4 hüvelyk^) oxigént és asszimilált a CO2 lebontásánál 
57cw? (2,9 hüvelyk^) oxigént, az abszorbeált oxigént kb. azonos mennyiségű nitro
génnel helyettesítette. 

A kísérletek eredményei azt mutatják, hogy a növények miközben lebontják a 
C02-t oxigénjük egy részét asszimilálják. 

A tíszta vízzel táplált növények a szabad levegőn szenet nyernek az 
atmoszféránkban lévő kis mennyiségű COz-ből. 

Az előző megfigyelések azt bizonyították, hogy a növények zárt edényben le
bontják a C02-t ha sokkal nagyobb arányban keverjük az atmoszférikus levegő
höz, mint ahogy az természetes állapotában előfordul. 

Most pedig ülik megkeresni, hogy ez a lebontás megvalósul-e szabad levegőn, 
ami csak 1/100 rész C02-t tartalmaz. Hassenfratz azt próbálta megállapítani a 
„Mémoires sur la nutrition des végéteaux" (Annales de Chimie, vol.l3.) c. műben, 
hogy a tiszta vízben és szabad levegőn növekvő növények csak a víz közreműkö
désével növelik voltunenüket és kifejlődésük után abszolút mértékben kevesebb 
szenet tartalmaznak, mint a vetőmag. Több kísérletet végeztem e tárgyban ellen
kező eredménnyel, mint a szerző. íme két példa: 

1. kísérlet Több borsmenta (Mentha piperita) gyökerét desztillált vízzel telt pa--
lackba merítettem és a növényeket a napon, a külső ablakpárkányon tenyésztet
tem, hogy védve legyeáék áz esőtől. Néhány ugyanazon időben és ugyanazon 
helyről kihúzott tiövéhyt megszárítottam és megállapítottam, hogy á desztillált 
vízben tenyészett növény 100 súlyrésze 40,29 súlyrész szárazanyagot tartalmazott 
és elszenesítésnél 10,96 SÚlyrész(a desztillált vízben tenyésző növény abszolút súlya 7,6 g (3 
gros) volt) szenet lehetett kivormi belőle. 

A 100 rész menta 2,5 hónapi szabad levegőn tenyészés után zölden 216 részt 
nyomott, de ez a súlygyarapodás mindez ideig nem jelent semmit, mivel betudha-; 
tó a növény vegetációs vizének, mely mindig gyarapodik a növényben, ha átültet
jük egy ní^dvesebb helyre, mint ahol előzőleg tenyészett. A külső hőmérséklet szá
rító hatása révén súlya 62 súlyrészre csökken. A növények tehát a víz és a szabad 
levegő segítségével szárazanyag tartalmuk 21,71 súlyrésszel növelték. A 62 súly-
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rész az elszenesítésnél 15,78 súlyrész szenet szolgáltatott, ami 4,82 résszel több, 
mint amermyivel rendelkezett a desztillált vízben történő tenyésztés előtt(E műve
let során végzett eljárást lásd az V. fejezet végén.) Ha ezeket a növényeket Ugyanazon kö
rülmények között, csak kevésbé megvilágított helyen tenyésztettem úgy találtam, 
hogy szenük egy kis részét elveszítették. A fény hiánya lehet az oka Hassenfratz 
eredményeinek. 

2, kísérlet: Négy 6,368 g (120 grain ) lóbab magot kovakavicsot tartalmazó üveg
csészébe helyeztem, desztillált vízzel locsoltam. A 3 hónapos tenyészidő elteltével 
napon, nyílt mezőn, azonnal a virágzás után a lóbab súlya zölden 87,149 g (1642 
grain) volt. Szárítás útára súlya 10,721 g (202 grain), vagyis a tenyészidő alatt szá
razanyag tartalmát csaknem teljesen megduplázta. A növények zárt edényben tör
ténő elszenesítés után 2,703 g (51 grain) szenet szolgáltattak; míg négy azonos sú
lyú lóbab mag, mint a kísérletben, 1,209 g (22 % gram) szenet adott. A lóbab több 
mint megduplázta széntartalmát, mialatt szabad levegőn, vízben tenyészett. Két
ségtelen, hogy ez nem a levegőben lévő CO2 lebontása révén mehetett végbe; lát
ható az előző részben, hogy azok a növények, melyek nem megújított atmoszféri
kus tíszta levegőt tartalmazó edény alatt tenyésznek, egyáltalán nem növelik szén
tartalmukat. 

Utólagos megjegyzés a növények CO2 lebontásáról. 

Ingen-Housz (Expériences sur les végéteaux, vol 1, p.36, et vol.2,p.l67 ) Úgy találta, hogy 
azok a zöldnövények, melyeket sötétben, mesterséges hőmérsékleten tenyésztett, 
mely megfelelt a szabadon tenyészők napfény által kapott hőmérsékletének, tisz
tátalan levegőt szolgáltattak, míg a napfényen tenyészők éppen ellerJcezöt. Azt az 
elméleti következtetést vonta le ebből., hogy az oxigéngáz termelés ez utóbbi 
esetben egyedül csak a fénynek a következménye és nem a kísérő hőé. Ez a követ
keztetés talán egy kissé elhamarkodott, mivel a fényt kísérő hő és a sötétben a 
mesterséges hő nem ugyanolyan hatású. 

A fényt kísérő hő csak a növényt melegíti átlátszatlanságának arányában, és alig 
melegíti a növény környezetét áttetszősége miatt, ez utóbbi a növénytől elvonja a 
napsugártól kapott hő egy részét és elméleti megfontolás alapján mérsékli azt a 
hatást, mely a növényt károsítaná. 

A sötétben a hő egyenlő arányban melegíti az áttetsző folyadékot és a növényt, 
ez utóbbi szenved, mert nem tudja átadni környezetének a kapott hőt. 

Nagyon valószínű, hogy a növények az atmoszfériktxs levegőn a fény közbejöt
te nélkül lebontják a CO2 egy részét, melyet a környező oxigérmel ők maguk alkot
tak.. Ezt a hatást ném lehet direkt módon bizon)^taiü. Láttam a mocsári növénye
ket, mint a Polygonum persicaria, a Lythrum salicaria, nitrogénes környezetben, 
gyenge diffúz fén)mél oxigént bocsátanak k i , de teljes sötétségben soha. Feltételez
hető, hogy a következő megfigyelések szermt a növények lebontják a COz-t. Két 
azonos, közönséges levegőt tartalmazó edény alatt teljes sötétségben tenyésztettem 
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borsót, füzénjrt és örménygyökeret Minden nap felfrissítettem a növényeket, hogy 
ne szenvedjenek. E kísérleteket megduplázva végeztem. Az egyik edény oltatlan 
meszet, vagy káliumot tartalmazott, a másik nem. A 4-5. nap végére mindkét at
moszféra károsodott, de tigy találtam, hogy a meszet, vagy kálimnot tartalmazó 
edényben kevesebb oxigén volt, mint az alkálit nem tartalmazóban, ebből arra le
het következtetni, hogy a növény kevesebb lebontható C02-t talált, mint ahol nem 
volt mész, vagy alkáli. 

Egy másik dolog is utal a CO2 lebontására a sötétségben, ez az az enyhén zöld 
árnyalat, melyet a fénytelen körülmények között fejlődő levelek nyernek. Ez a szín 
Senehkt szerint a CO2 lebontás következménye. Ez azonban csak nagyon halvány 
és csak indirekt bizonyíték, ezért általában vegyük úgy, hogy a CO2 lebontása csak 
vUágos helyen zajlik 

Senebier felismerte, hogy a növények nem zöld részei, ntínt a faszövet, a gyökér, 
a legtöbb szirom, a levelek fehér foltjai és az ősszel teljesen sárguló, vagy pirosodó 
levelek nedveik változása miatt nem lélegeznek k i oxigént. Ebből azonban nem 
kell arra a következtetésre jutni , hogy a zöld szín csak azon növénjd részek sajátja, 
melyek lebontják a C02-t, vagy szükséges eredménye e folyamatnak, mert például 
az Artiplex hortensis egyes változatainál, amelyiloiél minden zöld részt piros, 
vagy bíborvörös helyettesít forrásvízben 5-6 óra alatt volumenének hét
nyolcszorosát szolgáltatta oxigénből, amelyből a nitrogén csak 0,15 volt. Egy má
sik változata e növénynek, melynek a levelei zöldek, nem szolgáltatott tisztább és 
bőségesebb oxigént. 

A CO2 lebontása nem azonos sajátsága az összes levélnek. A Lythrum salicaria 
egy nap alatt volumenének hat-hétszeresét bontotta le belőle. A Cactus opuntia és 
más pozsgás növények csak érmek a mennyiségnek 1/5, vagy l / l O - t . Anélkül, 
hogy e különbségnek minden okát kifejteném, megjegyzem, hogy a zöld növényi 
részek lebontják a C02-t, de nem a térfogatuk, hanem a felületük játszik ebben sze
repet. A nagyon keskeny hosszasan szabdalt levél, anü tulajdonképpen csak egy 
szál, azonos körülmények között a legtöbbet bontja le. A húsos növények, szárak, 
gyümölcsök, melyek csak kis felülettel bírnak azonos térfogatnál kevesebb COi-t 
bontanak le 

A levelek, amikor oxigént lélegeznek k i , mindig felszabadítják a nitrogén gázt 
is, de csak fényben keletkezik jelentős mermyiség, csaknem a lebontott CO2 ará
nyában. Azok a növények, melyek a legjobban tűrik a nedves környezetet, azok 
termelik a legtisztább oxigént, ezek a mocsári növények. Bármely növénnyel is 
végezzük a kísérleteket, az első szakaszban mindig tisztább oxigént képeznek, 
mmt a kísérlet végén. Ez azt jelzi, hogy a nitrogén is a növény anyagából szárma
zik. Szeretném hinni, hogy ezt a gázt, melynek affinitása van a tiszta oxigénhez, a 
növény belsejéből vonja k i az oxigén és annál nagyobb mennyiségben, mmél elhú
zódóbb a vegetáció. Levonható a következtetés, hogy az a levél, mely olyan leve-
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gőn fejlődik, melybe nem kevertünk CQz-t, kevesebb tiszta nitrogént fejleszt, mivel 
nem érintkezik a tiszta oxigérmel és telítődik a nitrogénnel, mely természetesen ott 
található. 

Összefoglalás 
Az atmoszférikus levegőhöz bizonyos arányban hozzáadott CO2 elősegíti a vegetációt, 

de csupán azáltal, hogy lebontja azt. Ugyanazon arányban káros a csírázásra, de hasznos 
a fejlődő növényre, elősegíti az utóbbi vegetációját, de károssá válik számára sötétben. 

A CO2 jelenléte, vagy inkább feldolgozása nélkülözhetetlen napfényen a zöld növényi 
részeknek, elhalnak, ha elvonják tőlük világos körülmények kőzött a COz-t, melyet a kör
nyezőoxigénnel képeznek. 

A zöldnövények, melyek szabad levegőn, desztillált víz segítségével tenyésznek, nagy 
mennyiségű szenet szereznek a levegőből. 

A növények miközben lebontják a CO2-Í a benne lévő oxigén egy részét asszimilálják 
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IILKejezet 

Az oxigén hatása a kifejlett növényekre 

l-§ 

Az oxigén változásai a levelekkel való érintkezés során 
Amikor a V I . részben tárgyalni fogom a zöld növények fejlődését olyan környe

zetben melyet előzetesen megfosztottunk az oxigéntől, meg fogom mutatni, hogy 
nem fejlödnek csak e gáz jelenlétében. A zöld részekre kifejtett hatásának kéinial 
eredményei képezik jelerúegi kutatásaim tárgyát 

Egy derűs nyári napon leszedett egészséges leveleket egy éjszakára atmoszféri
kus levegővel telt edény alá helyeztünk, az őket körülvevő oxigén, a növény ter
mészete szerint, különböző változáson esett át. 

1) . A tölgy (Quercus robur), az indiai gesztenye, a fehér akác, a varjúháj és a 
legtöbb növény levelei csökkentik atmoszférájuk volumenét. Oxigénjük egy része 
eltűnik és szabad CO2 keletkezik, kevesebb, mint a kísérlet folyamán elfogyasztott 
oxigén. 

2) . A Cactus opuntia, a Crassula cotyledon, a Sempervivium tectorum, az 
Agavé americana, a Stapelia variegata levelei, vagy zöld részei csökkentik atmosz
férájuk térfogatát az oxigén abszorpciója révén, anélkül, hogy szembeötlő meny-
nyiségű CO2 keletkezne. Ebben az esetben, mint az előzőben is, első látásra feltéte
lezhető, hogy atmoszférájuk térfogatának csökkenése az oxigén növény általi asz-
szimilációjának következménye. 

Ahhoz, hogy megfigyelhessük a sötétben lévő leveleket körülvevő levegő kon
denzációját az szükséges, hogy teljesen egészséges legyen és a környező levegő 
heted-huszad részét kiszorítsa. Ha kevesebb teret foglal el a hatás nem érzékelhe
tő, ha nagyobb részt foglal el, akkor környezetében kevesebb lesz az oxigén, ame
lyet megszenved. Az is szükséges, hogy naplementekor szedjük és azonnal vizsgá
lat alá vessük és 12 óránál tovább ne tartsuk az edény alatt; mivel kísérleteimnél a 
növények nem hervadtak el, nem feltételezem, hogy változásuk befolyásolta volna 
eredményeimet. Nem feltételezhetem, főleg abban az esetben, amikor nem képző
dött CO2, mert minden levélnél, amely elhervadt, képződik egy bizonyos mermyi
ség. 

Kétséges, hogy az éjszaka folyamán az egészséges levelek által asszimilált oxi
gén a növényi szubsztancia növelésére szolgál, mint az száraz állapotban megfi
gyelhető; mert ha napra tesszük k i az oxigént abszorbeáltakat azt láthatjuk, hogy 
kb. azonos mennyiséget visszaszolgáltatnak. Látható, hogy amikor elég nagy a 
vegetációs erő és a levelek egészségesek maradnak több egymást követő napon az 
edény alatt, minden éjszaka csökkentik atmoszférájuk térfogatát, nappal pedig 
növelik, kb. hasonló mértékben 
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Ezt a váltakozó hatást kilégzésnek és belégzésnek neveztem el; ez az elnevezés 
talán nem teljesen tökéletes, mert feltételez a növénynél egy összehúzódást és k i 
tágulást, amelyet a megfigyelések eddig nem igazoltak. Ezt az elnevezést csak 
azért tartom meg, mert a gáz felszívódás ,illetve kibocsátás az utolsó analízisben 
bizonyos mértékben az áUatok légzésére hasonlítanak, bár megjelenése és eszközei 
mások. Ha mint anatómus vizsgálja az ember az állatokat és növényeket, eltéved 
az összehasonlításban, de ha csak a lényeges fiziológiai vonásaikat nézi, mint a 
táplálkozás, a kiválasztás, a reprodukció, az oxigén, a légzés hatása létezésükre 
figyelmen kívül hagyva az erre használt eszközöket, a hasonlóság szembeötlő. 

Az ilyen, szigorú bizonyítást nem igénylő megfigyelésekről a pontos beszámo
lók tanulságosabbak, mmt az általános következtetések, melyek gyakran a megfi
gyelő látásmódjának varrnak alárendelve. Ezen szempontok szerint fogom részle
tezni a Cactus opuntia-val végzett kísérleteimet. Eredményeit kis módosítással 
könnyedén alkalmazni lehet más növények leveleire, sőt egyéb zöld részeire is, 
bár nem mmdegyiknek van elég vegetációs ereje, hogy ellenálljon az azonos pró
batételnek. 

n§ 
A) Cactus opuntia belégzése 

Napnyugta után egy 951 cm^ (48 hüvelyk^) C02-tól megfosztott atmoszférikus 
levegőt tartalmazó edényben kaktusz leveleket, vagy ágakat függesztettem fel, 
amelyek abból 119 cm^ (6 hüvelyk3)-t szorítottak k i . Víz egyáltalán nem volt az 
edényben,(E növény csodálatos vegetációs erejéről fogok itt beszámolni. A kaktusz gyökerét, 
mely 3 héten keresztül kísérletnek alanya volt, akár iiapon, akár ámyékbarv vagy sötétségben tar
tottam víz és talaj nélkül egy szekrényben, télen 8 R foWsal a 0 alatt, nyáron + 22 R fokon, 14 hónap 
után szárakat és gyökereket hozott a felszínén, és egyetlen része sem vesztette el vegetációs erejét, 
bár megráncosodott, mivel elvesztette vegetációs vizének csaknem felét. Kivétele után desztillált 
vízben, napon, volumenének 1/3-t kitevő 1/34 oxigént; 1/66 rész nitrogént tartalmazó levegőt 
produkált. Kerti földbe kiültetve megduzzadt, visszanyerte eredeti méreteit és líj hajtásokat hozott) 
amit higannyal lezártam. 

Másnap napkeltekor úgy találtam, a hőmérsékletnek és a nyomásváltozásnak 
megfelelő korrekció után, hogy a növény légtere 79 cm^ -e l (4 hüvelyk^) csökkent. 
Megvizsgáltam e levegőt, nem tartalmazott csak 14/loo rész oxigént, míg a kak
tusz behelyezése előtt oxigén tartalma 21/loo volt, a mészvíz egyetlen atom COz 
jelenlétét sem jelezte. Ezen felül ha a kaktusz mellé egy éjszakára mészvizet he
lyeztem az edény alá, az nem mutatta k i CO2 jelenlétét. Az eudiometriás vizsgálat 
a növény atmoszférájában az alábbi változásokat mutatta. 

Belégzés előtt: 198 cm^ (1 hüvelyk^) oxigén 

Belélegzés után: 119 cm^ (6 hüvelyk^) oxigén 

Belégzés: 79 cm^ (4 hüvelyk^) oxigén 
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A légkör volumenének csökkenése éjszaka tehát egyenlő az oxigén volumené
nek csökkenésével. A növény nem abszorbeált szembeötlően nitrogént csak oxi
gént, volumenének %-t . Nem minden kaktusz lélegzett ilyen mértében az éjszaka 
folyamán, mértéke csak a növényi volumen felét tette k i . Ez a különbség nemcsak 
a növény állapotától függ, ha életerős többet abszorbeál, de a hőmérséklettől is. A 
belégzés nagyobb 2o-25 R° között, mint lo-15 R° között. 

Ha a növényt továbbra is sötétben tartjuk továbbra is folytatja, bár lassabban, a 
gáz felvételt kb. saját volumenének 1 J4-ig. Ezután a terminus után, ami kb.36-4o 
óra után jelentkezik, légkörének volumene nem csökken és nem növekedik, 
ameddig szabad oxigén marad, bármily nagy az edény kapacitása, vagy bármilyen 
hosszú a kísérlet időtartama, amely eltarthat akár 1 hónapig, vagy a növény halá
láig. 

B) Az oxigénnel telített levél a sötaben C02-t szolgáltat 

A légzés által oxigénnel telített kaktusz, a környezet oxigénjére is hat, amikor 
már nem tud több oxigént abszorbeálni, a legkisebb változás nélkül szabad COz-t 
formál saját szenéből és a környezet oxigénjéből, a vegyület, mint azt armyiszor 
megfigyeltem, nem változtatja meg a növény atmoszféráját. Megjegyzendő, hogy 
az így telített levelek, a gáz kialakulásának ideje alatt, a belégzésnél fogyasztott 
oxigén felével kevesebb oxigént fogyasztanak. 

A legtöbb levél, s főleg amelyek nem húsosak, szabad CCh-t formálnak abban 
az időben amikor belélegzik az oxigént. Légzésük mérsékeltebb és sohasem na
gyobb, mint a kaktuszé. 

C) A belélegzett oxigént a kaktusz nem tudja pneumatikus vákuumszivattyú 
által kilélegezni 

A kaktusz, vagy bármely más levél által belélegzett oxigén ott marad, egy erős 
vonzás következtében és még az atmoszférikus nyomás sem tudja észrevehetően 
kÍSZabadítanÍ.(Ezen eljárással zöld gyümölcsökből, mint az alma, körte még érésük előtt kivon
tam nagy rnennyiségű C02-t tartalmazó levegőt; de a levelek nem szolgáltattak jelentősebb meny-
nyjséget, hacsak nem oxigéntől megfosztott környezetben voltak). 6 hüvelyk^ kaktusz, anü 
egy éjszaka alatt 4 hüvelyk^ oxigént lélegzett be, nem lélegzett k i a kis mermyiségű 
víz alatt vákuumban csak 1 hüvelyk^ levegőt a sötétben, ami 15/loo oxigént, 
85/loo nitrogént és l / l o o COz-t tartalmazott: A belégzés előtt ez a növény, hason
ló eljárással előző nap sennmi, vagy ugyanermyi gázt szolgáltatott, amelynek ösz-
szetétele 19/loo oxigén és 81 /loo nitrogén volt. 

A kis tisztaság különbség, ami a két levegő kivonatban volt belégzés előtt i l l . 
után, annak tudható be, hogy a levelekben lévő levegő mindig függ a környezet 
levegőjének tisztaságától. Ha az edény levegője, ahova a növényt behelyeztük a 
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sötétben, szennyeződött a kilégzés miatt, akkor a növényé is. Nagyon valószínű, 
hogy csak a növényben lévő szabad levegő vonható k i pneumatikus szivattyúha
tással, és mindig úgy találtam, hogy kevésbé tisztajiríint az atmoszférikus levegő a 
szabad levegőn tenyésző növényekben. Amikor az oxigénnel teljesen telített kak
tuszból kivonjuk vákuummal a levegőt, az 2-3/100 rész G02-t tartalmaz, ami nem 
ekvivalens a belélegzett oxigén 1'/50-vel. 

A sötétben a nvelegnek, amely azonban még nem károsítja a növényt, nem volt 
nagyobb hatása a belélegzett levegő kiszabadítására, mint a vákuunmak. Hat hü-
velyk3 kaktusz; ami 15* R fokon 4 hüvelyk^ oxigént abszorbeált, a sötétben nem 
lélegzett k i sem.enn))! gázt a 30-35 fokra felmelegített atmoszférikus levegőt tar
talmazó edény alatt. Ebben a két esetben csak kombiriálták szenüket a környező 
oxigénnel, a légtér térfogat megváltozása nélkül. Negyven fokon sárgultak és az 
eredmény jelentéktelenné vált. Arrdkor az oxigénnel telített leveleket az árnyékban 
hasonló hőrnérsékletű vízbe tettem saját volumenüknek 1/6-t kitevő levegőt sza
badítottak tó, ami 89/100 nitrogént és ll/lOOCOz-t tartalmazott. 

D) A levelek a szabad oxigéntől megfosztÜtt gáznemű környezetben semmine
mű érzékelhető belégzést ném Végeznek 

A napnyugtakor szedett kaktusz(vagy a többi más levél) akár nitrogént ,akár 
hidrogént, vagy CO,2-t tartalmazó edény alá helyezve nem csökkenti légtere vo
lumenét az éjszaka folyainán, sőt tágítja a?;t, hozzáadván a CCh-t, mennjdsége pe
dig a kaktusz életerejétől függ, normálisan egy éjszaka alatt a növény volumené
nek 1/3, vagy 1/4-e. Nem kétséges, hogy e gáz kis mennyiségben behatol a nö
vény belsejébe. Az éjszaka folyamán tiszta hidrogénben lévő kaktuszból a pneu
matikus szivattyúval nyert gáznemű anyag, mely a növény súlyának 1/6-t tette k i , 
40 rész hidrogént, 40 rész. nitrogént és 20 rész COj-t tartalmazott. 

A napnyugtakor szedett és az éjszakára hidfögén gázba helyezett kaktusz nem 
végzett, mint már mondtam, semmilyen érzékelhető belégzést, de ha ebből a kör
nyezetből kivettük és közönséges levegőt tartalmazó edény alá tettük a sötétség
ben, saját volumenének egyszeresét lélegezte be oxigénből, vagy majdnem azonos 
mennyiséget mintha nem lett volna hidrogén gáz alatt. 

Ha a hidrogént a kísérlet alatt C02-vel helyettesítjük majd'fcpzör\séges levegőt 
tartalmazó edény alá helyezzük a sötétben, a növény kezdi kitágítani légterét, k i 
bocsátva bele volumenének 1 / 6-t kitevő C02,-t/ majd azután a GO2 kibocsátásnak 
megfelelő mennyiségű oxigént lélegzik be. Ez után az utolsó'aktus után a kaktusz 
nem változtatja tovább környezetének volumenét csak annyiban; hogy vegyíti sa
ját szénét a környezeti oxigénnel. A növény 2-3 napot eltölthet az edény alatt tiszta 
C02-ben anélkül, hogy elpusztulna. 
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E) A kaktusz belélegzi a COz-t ugyanazon okból, mint az oxigént, ha egy kis 
mennyiséget hozzá keverünk 

Az oxigén belégzésről az A. pontban ismertetett kísérletnél a környezetből k i 
vontuk a C02-t. Felvetődik a kérdés, hogy a növény nem tudná-e ^z utóbbit köny-
nyebben abszorbeálni, mint az oxigént. Következésképpen egy kaktuszt közönSé-, 
ges levegőt tartalmazó edény alá tettem, amelyhez még COz-t is jutattam és úgy 
találtam, hogy a növény mindkét gázt belélegezte; csupán a belégzés gyorsabb 
volt, mintha nem lett volna CO2. íme e kísérlet részletei: 153,6 cm^(7 % hüvelyk^) 
kaktuszt dél elmúltával 43 n hüvelyk^ levegőt tartakríazó, lúganiTyál lezárt edény 
alá helyeztem, mely 74 rész nitrogén gázt, 19 rész oxigént és 7 rész C02-t tartalma
zott. Tizenkét órás sötétben való tartózkodás után, a 100 résznek megfelelő levegő 
volumene 81 részre csökkent, a növény tehát belélegezte volumenének lyí -t Ana
lizálva a levegőt úgy találtam, hogy 13^ rész oxigént és 5/4 rész C02-t lélegzett be. 
A növény tehát mindkét gázt belélegezte azonos mértékben, vagy %-t egyiknek is, 
másiknak is. Ezek után telítve lett és már nem csökkentette atmoszférája volume
nét az elhúzódó sötétségben. 

F) A kaktusz nem tűnik oxigénnel telitettnek a sötétben eltöltött néhány nap, 
vagy szabad levegőn meghatározatlan idő után 

Az A és D pontok alatt elmondtam, hogy az atmoszférikus levegőt tartalmazó 
higannyal lezárt edény alatt , sötétségben lévő kaktusz 30-40 óra alatt saját volu
menének 1 1/4 - t kitevő oxigént abszorbeál, s ez után az intervallum után nem 
csökkenti légkörének térfogatát, bármeddig is tart a kísérlet. Azt gondolnánk, e 
megfigyelés alapján, hogy az előzővel ugyanazon időben szedett kaktusz a sötét
ben, szabad levegőre, vagy edényen kívülre, több napra, kitett kaktusz nem csök
kenti légkörének térfogatát, amikor behelyezzük egy víz nélküli sötét helyen lévő 
edénybe. Azonban e körülmények között a növény légzése 24 óra alatt volumené
nek yi-t teszi k i , telítődik, és nem lélegzik tovább. Ha kivesszük a kaktuszt zárt 
környezetéből, és sötétben szabad levegőre tesszük, majd visszahelyezzük eredeti 
sötét helyére, az előzővel megegyező mértékű a légzése. Tizenöt nap alatt többször 
megismételve e kísérletet úgy találtam, hogy ugyanaz a levél állandó sötétségben 
abszorbeálja volumene többszörösét vagy egy meghatározatlan mennyiségű oxi
gént. A következőkben magyarázatát fogom adni e jelenségnek, amely általános a 
növényekre, vagy legalább is a pozsgás részükre. 

G) A lebomlott kaktusz az atmoszférikus levegőn semmilyen légzést nem végez 

Hat hüvelyk^ napnyugtakor szedett kaktuszt péppé morzsolva, azonnal a mű
velet után egy éjszakára tiiganhya! lezárt atmoszférikus levegőt tartalmazó edény
be helyeztünk; nem változtatta atmoszférája volumenét, nem abszorbeált oxigént. 
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de veg5^tette saját szenét az oxigénnel COi-t képezve, és a növénynedv 
koagulálódott. A CO2 képzéshez felhasznált oxigén mennyisége sokkal kevesebb 
volt e kísérlet alatt ,mint amenn3rit a légzésnél fogyasztott a növény( Ez a tétel csak a 
növény halálának első szakaszára igaz; amikor rothadni kezd sokkal több oxigént fogyaszt, mint 
lélegzésnél.) mivel az egészséges kaktusz, azonos körülmények között, 3-4 hüvelyk^ 
oxigént fogyaszt, míg a felbomlott kaktusz e mennyiség 1/4-t használja fel a CO2 
képzéshez 

A péppé zúzás után azonnal tiszta hidrogént, vagy tiszta nitrogént tartalmazó 
edény alá helyezett kaktusz úgy viselkedik, mmt az ép, tágítja e gázokat, kibocsát-
ván a COz-t, hozzáadva utóbb a nitrogént és hidrogént 

II. Az előző megfigyelések következményei: a sötétségben a levél ál
tal belélegzett oxigén COz-á alakul 

Nagyon valószínű, hogy a kaktusz és a levelek által belélegzett oxigén a növény 
parenchimájában marad a CO2 módosításával. Bár ez a vélemény nincs bizonyítva 
direkt kísérletek által, ez tűnik a megfigyelt jelenségek egyetlen valósztaű magya
rázatának. 

A levelek belégző és kilégző képessége alá van rendelve CO2 lebontó képessé
güknek. A növények zöld részei, amelyek általában az egyetlenek, amelyek ezt a 
lebontást végzik, és amelyek a nap és az éjszaka hatására, nünt majd látm fogjuk, 
az egynaásra következő be-és kilégzést végzik. Úgy tűnik, hogy e két funkció 
egymásnak oka és következménye is, mint ahogy az mgamozgásnál az inga leesé
se az újabb elmozdulás okának tűnik. 

Amikor egy napnak kitett levelet azonnal sötétre helyezünk, nem tartalmaz 
C02-t, mivel lebomlott a napfény hatására. A levegő szabadon áthatol rajtuk, mmt 
ahogy láttuk azt a hidrogén gáz esetében (D); az atmoszférikus oxigént magához 
veszi saját szene által és C02-t képez, ami elveszti elasztidtását és térfogatát a ve
getációs vízzel való egyesülés során. A növényi szervezet által egy bizonyos nyo
más alá kerül, amelynek azonban megvan a határa, mert a növény saját volume
nének 1 Yi-nél nagyobb mennyiséget nem képes abszorbeálni. Az oxigén hatása 
csak látszólag változik a levél telítődése előtt vagy után, abszorbeálódni látszik, 
amermyire a telítődés előtt (A) sűrítette, vagy abszorbeálta az oxigérmel képzett 
C02-t és szabad C02-t formált a telítődés után, (B) mivel a telítődött levél nem tud 
több C02-t felvenni. 

Vajon miért nem t u d a levél C02-vel telítődni, miután a sötétségben határtalan 
ideig szabad levegőn volt.(F)? Váltakozó, edény alatti és szabad levegőn, tartóz
kodásuk miért abszorbeáltatja velük volumenük többszörösét, vagy egy határozat
lan mermyiségű C02-t a folyamatos sötétségben? Meg fogom válaszolni, hogy ez 
az utóbbi hatás tulajdonképpen csak illúzió, amit a szabad levegőnek a levélben 
lévő C02-re kifejtett hatása vált k i . Az atmoszférikus levegőnek valódi affinitása 
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van a C02-höz, és a telítődésnek vannak határai, mint a legtöbb vegyületnél. Talán 
nem felesleges emlékeztetni a bizonyítékokra. 

Amikor egy C02-t tartalmazó edény alá tiszta vizet helyezünk ez a víz nem telí
tődik sem több, sem kevesebb mértékben, mint saját volumene. Ha ezt a telített 
vizet egy flakonba zárjuk különböző mennyiségű atmoszférikus levegővel együtt, 
megválik a C02-tól, a levegő kitágul olyan arányban, amilyen arányban kivonja a 
C02-t a vízből. Ha le akarjuk bontani e gáznemű vegyületet az anyag, melyet erre 
alkalmazunk több vagy kevesebb C02-t magával visz aszerint, hogy milyen az 
affinitása a gázhoz; a mészvíz többet, mint a desztillált víz és a kálium többet, 
mint mészvíz. E hatások okait megemJíti C. Berthollet a művében.(Mem.oires de 
rinstitut National, sciences et arts, vol.3.) 

A tiszta atmoszférikus levegő telítettsége nem egyezik meg a levél telítettségé
vel, vagy ami saját volumenének 1 H l tartalmazza és csak egy nagyon kis meny-
nyiséget vesz el tőle. Látható tehát, amikor egy oxigénnel vagy CCh-al telítődött 
kaktuszt egy újabb tiszta atmoszférikus levegővel telt edény alá helyezünk, ez 
utóbbi volumene növekedrü kezd, a telítődött gáz kibocsátása következtében (D). 
Ezután a kibocsátás után a növény a környező oxigérmel újra COi-t képez, melyet 
belélegez, mivel a telített atmoszférikus levegő nem képezi akadályát a levél telí
tődésének. Kivétele után a szabad atmoszférikus levegő elveszi a CO2 egy részét, 
amelyet előzőleg megszerzett és edény alatt újból abszorbeálhatja azt, amit elvesz
tett szabad levegőn. A CO2 vagy az oxigén tehát nem halmozódik fel e kísérlet so
rán. (Az általam feltételezett affinitást az atmoszférikus levegő és a CQ2 között Ddton vitatta, de 
ragaszkodjunk a kísérlethez. Ha 1 hüvelyks vizet behelyezünk egy 90 hüvelyk^ atmoszférikus levegőt 
és 10 hüvelyk' C02-t tartalmazó, vagy más mennyiséget tartalmazó keverékbe, majd kivéve a vizet 
sötétben szaliad levegőre tesszük, a visszahelyezéshez a keverékbe ezt a műveletet többször megismé
teljük ugyanazzal a yízzel, s így megfosz^uk a 10 hüvelyk' COa-től a keveréket; a víz tehát úgy hat, 
mint a kaktusz., úgy tűnik abszorbeálta volumenének tízszeresét CCDz-ból, miközben sohasem növeli 
meg e menn3áség 1 / 10-t) 

Nem hasonlítható össze a sötétségben, szabad levegőn összes vegetatív sajátsá
gát mutató növény jelensége azzal, amit az oxigéntől megfosztott környezetben 
tartva mutat (D). 

A vegetáció ebben az esetben felfüggesztődik, minden tevékenység, melyet az 
organizált növény végezhetne, félbeszakad. A növény elkezd rothadni, szétbom-
lani és saját anyagából a CO2 gáz két elemét előállítani. A vegetációs víz kevesebb, 
mint a növény súlya és nem szívja fel a gáz csak nagyon kis menn5dségét, mivel 
nem tudja magában tartani a vegetatív erő nyomáshiánya miatt. Semmilyen ötle
tünk nmcs, hogy hol a határa e nyomásnak. Hales kísérletei azt mutatják, hogy 
meghaladhatja az atmoszférikus levegő nyomását, és ezért nem tudj^ a pneumati
kus szivatt5m kivonni a kaktuszból az általa abszorbeált gázt(C ).Ez a nyomás 
nem létezik többé amikor a kaktusz kezd lebomlani és észrevehetően nem lélegzik 
be sem oxigént, sem C02-t. Az a nagyon kis mennyiségű, e körülményeknek meg
felelő €02 a péppé dörzsölés folyamán keletkezik és abszorbeálódik. 

Ez a megfigyelés azt eredményezi, hogy a levelek nem asszimilálják a sötétben 
az atmoszférikus levegő oxigénjét legalább is ann)dban, hogy nem bontják le az 
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abszorpció révén keletkezett COz-t sem. Ha ilyen körülmények között létezik is 
lebontás, ez csak olyan lehet, mely a dkekt kísérletekkel megfigyelhetetlen. Ez a 
következtetés meglehetősen kockázatos lerme, ha csak a kaktusszal végzett kísér
letek eredményein alapulna, de több mint 60 különböző fajú növénnyel elvégez
tem a kísérleteket. Több növény közülük ugyanazon idő alatt nagyobb mermyisé
gű oxigén gázt fogyasztott és több szabad C02-t hagyott a légterében; de egyetlen 
egy sem csökkentette saját volumenénél nagyobb mértékben légterét, ha állandóan 
sötétségben tartottuk; az eltűnt oxigén gázt mindig megtalálhattuk, a lehető legki
sebb eltéréssel, a keletkezett CO2 összetevőjeként, 

III. § 
L A kaktusz kilégzése az atmoszférikus levegőn 

A 119 cm3 (6 hüvelyk^) kaktusz, melyet az A kísérletben használtunk, s ame
ly ik egy éjszaka alatt megrontotta és csökkentette saját atmoszféráját, miközben 
belégzett 79 cm^ (4 hüvelyk^) oxigént és amelyet száraz állapotban egy másik 
edény alá helyeztünk a napra, úgy hogy a növény nem érintkezett az edény falá
val sem az őt lezáró folyadékkal. Ez a levegő tartalmazott 951 cm^ (48 hüvelyk^) 
C02-től megfosztott atmoszférikus levegőt. Este e levegő térfogata megnőtt 87 
cm3(4,4 hüvelyk3)-el és nem volt benne CO2. Az eudiometer 27 Yt rész oxigént jel
zett, míg a növény betétele előtt csak 21/100-t. A megfigyelés eredménye tehát, 
hogy az edény légtere 

Belégzés előtt: 
200 cm3(10,l hüvelyk') oxigén gázt + 751cm3(37,9 hüvelyk') nitrogén gázt 

Kilégzés után: 
283 cm'(14,28 hüvelyk') oxigén gáz + 755 cm'(38,1 hüvelyk') nitrogén gáz 

Különbség, vagy küégzés:: 
83 cm' (4,18 hüvelyk') oxigén gáz +4 cm' (0,2 hüvelyk') nitrogén gáz 

A következő éjszaka ugyanazt a levelet közönséges levegőt tartalmazó edény 
alá tettem; 74 cm3(3 % hüvelyk^) oxigén gázt lélegzett be és másnap a napfényen 
kilélegzett 79 cm3(4 hüvelyk^) oxigént és 6 cm3(l/3 hüvelyk^) nitrogént. Folytatva 
a kísérletet 7 napon át az oxigén gáz be- és kilégzése mindig csökkent, míg a nitro
gén gáz kilégzése nőtt. Úgy találtam, hogy a 7 éjszaka alatt 331 cm^ (21% hüvelyk^) 
oxigén gázt lélegzett be és nappal a 7 nap alatt 584 cm^ (29 hüvelyk^) levegőt léleg
zett k i , mely 23i4 hüvelyk^ oxigént és 6}4 hüvelyk^ nitrogént tartalmazott. Az utol
só kilégzés ez utóbbi gáz több mint felét, míg az első csak 1/16-t tartalmazta. 

A kísérlet alatti oxigén kibocsátás valami kis mennyiséggel több a kilégzésnél, 
de ez olyan kis menn5dség, lényegesen a növény térfogata alatti, hogy nem vonat
koztatható a víz lebontására.(Más eredményekről is be fogok számobii a későbbiekben (VII. 
rész) A kísérletek sokkal hosszabb ideig tartottak; a növényeket az atmoszférikus levegőn lugyon 
kevés vízzel tápláltam; nem gyengültek meg e táplálék hiányában és nem zavarta őket a többszö
rös átültetés sem). 
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K) A kaktusz kilélegzése desztillált víz alatt és nitrogén gázban 

Változtattam a kilégzésről végzett kísérleteimet, a kaktuszt, ami az éjszakát 
C02-től megfosztott közönséges levegőt tartalmazó edény alatt száraz állapotban 
töltötte, a nap folyamán egy másik edén)*en desztillált víz alá tettem, az ered
mény megegyezett az előző kísérlet eredményével. Csupán abban az egy esetben, 
amellyel itt foglalkozóm, amikor a növény a levegő hőmérsékleténél hidegebb víz 
alatt volt, tehátíOlyan kprnyezetben, mely nem sajátja, s melyben minden funkciója 
lelassult; nem tudta a nappal folyamán lebontani azt a COi-t, melyet az éjszaka 
alatt képzett. Kilégzését rontotta a jelentős mennyiségű nitrogén gáz, míg az első 
kilégzés a közönséges levegőn csaknem teljesen tiszta oxigén és sohasem keve
sebb, mint a belégzés. Hat hüvelyk^ kaktusz 7 éjszaka alatt abszorbeált 17 hüvelyk^ 
oxigént és kilélegzett a vízbe buborékok formájában 19 hüvelyk^ levegőt, amit ká
l ium hidroszulfáttal analizáltam, mely szerint 13,3 hüvelyk^ oxigén gáz és 5,7 hü-
velyk^ nitrogén gáz volt berme. Az első kilégzés 80/100 oxigént és 20/100 nitro
gént tartalmazott, a hetedik pedig 39/100 oxigént és 61/100 nitrogént. Lehetetlen 
nem feltételezni, hogy ez utóbbi csakis a növény lebomlásából származhat; nem 
termelődik jelentős mennyiségben, csak ha növény szenved, akár- a kísérlet elhú
zódása, akár a neki nem megfelelő környezet miatt. 

Annak a kaktusznak, amely az éjszakát közönséges levegőn, a nappalt pedig 
napon nitrogén gázban tölti, nagyobb a kilégzése, mint amelyik ezt víz alatt végzi, 
de kevésbé tiszta, mint a szabad levegőn. 

L) A kilégzés arányban van a belégzéssel 

I. bizonyíték - Amikor a kaktusz belélegzi az összes oxigént, amit abszorbeálni 
tud, azalatt a 30-40 óra alatt, amíg atmoszférikus levegőt tartalmazó edény alatt 
tartjuk sötétségben, és mikor ezután kitesszük a napra, a kilégzése 6 vagy 8 órán át 
nagyobb, mint amikor egy éjszakát tölt közönséges levegőn. Többször megismétel
tem e kísérletet, hogy semmi kétség ne férhessen hozzá. íme egy példa: 6 hüvelyk^ 
kaktusz a sötétségben 12 óra alatt belélegzett 4 hüvelyk^ oxigén gázt és azután a 
napon belélegzett 7 óra alatt 4,2 hüvelyk^ oxigént. Ezután ugyanezt a növényt 36 
órára a sötétben edény alá helyeztem; 7]/2 hüvelyk^ oxigén gázt abszorbeált. Azu
tán napfényre helyeztem, kilélegzett 7)6. hüvelyk^-t 7 óra alatt, melyet az előző 36 
óra alatt belélegzett. A kilégzés növekedett a belégzés mennyisége által. Úgy gon
dolom, hogy ez az eredmény nagyon jelentős, mert bizonyítja, hogy az oxigén k i 
bocsátás, ami a belégzés következménye, nem tévesztendő össze a víz lebontásá
nál jelentkező emisszióval. 

II. bizonyíték - Kitettem a napra a COz-tól megfosztott atmoszférikus levegőre az 
előző napon szedett kaktuszt, ami az éjszakát vagy tiszta nitrogén gázban, vagy 
tiszta hidrogén gázbán töltötte; az atmoszférikus levegőn oxigén gázt lélegzett k i , 
de kb: a felével kevesebbét, mintha az éjszakát közönséges levegőt tartalmazó 
edény álátt töltötte volna. A következő éjszakára a növényt nitrogén gázba helyez
tem és a rákövetkező napon atmoszférikus levegőbe. A felét szolgáltatta csak az 
oxigén gáznak, mint előző nap; a harmadik napon még kevesebbet és az ötödik 
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napon elpusztult a növény, rothadás következtében. Az oxigén mennyiség, ame
lyet a napon szolgáltatott a kísérlet folyamán kevesebb volt, mint saját volumene. 
Az eredmény ugyanaz volt, ha a növényt kevés vízzel tápláltuk, vagy ha az éjsza
kát nitrogén gázban töltötte és utána víz alatt napra tettük k i . A kaktusz tehát csak 
nagyon mérsékelt, saját voltunene alatt lévő mennyiségű oxigént szolgáltat, ha az 
éjszakát oxigén mentes környezettjén, a nappalt atmoszférikus levegőn tölti. 

Teljesen más eredményekre jutottam, ha ellenkezőleg végeztem el a kísérlete
ket, vagyis a kaktuszt éjszakára atmoszférikus levegőt tartalmazó edény alá he
lyeztem, és nappalra pedig, rűtrogén gázt tartalmazó másik edénybe. A kísérletet 
15 vagy több napig is folytathattam anélkül, hogy a növény elrothadt volna. A nö
vény által szolgáltatott oxigén mennyisége meghaladta a növény volumenének 5-
6-szorosát, vagyis másképpen mondva, e mennyiség határtalan. Ez a megfigyelés 
megerősíti e cikk megállapítását: bizonyítja, hogy a növények csak kizárólag az 
éjszaka folyamán igénylik az oxigén gázzal a kontaktust. Ebből levonható a követ
keztetés: amikor a növény gyengén megvilágított helyen tartózkodik, vagy at
moszférája többé-kevésbé elhasznált, mint bizonyos üvegházakban, akkor úgy kell 
elrendezni, hogy a kapott levegő annál frissebb legyen, minél sötétebb a hely, ahol 
tartózkodik 

M) Az oltatlan mész vagy a kálium hatása a kaktusz kilégzésére 

Az oltatlan mész, vagy a kálium, ami el tudja pusztítani a napfényen vegetálót, 
ha légterükbe tesszük, általában nincs hatással a kaktusz vagy egyéb pozsgás nö
vény vegetációjára, mivel parenchimájuk nagyon vaskos, epidermiszük kevésbé 
porózus, s így visszatartja a képződött C02-t. Amikor a mészvizet egy atmoszféri
kus levegőt tartalmazó edény alá tesszük, ahol a kaktusz eltölt egy éjszakát, nem 
képződik mészkő. Azonban nem azonos az eredmény, ha a mészvizet a levegővel 
hozzuk kontaktusba, ahol a kaktusz a nappal folyamán tartózkodik, ez esetben a 
növényt karbonát borítja. Ebben az esetben és, főleg ha a száraz, vízzel oltott me
szet, vagy kálium oldat helyezünk egy edény alá, az oxigén gáz kilégzése észreve
hetően csökken, és soha smcs fölötte a belélegzésének. 

N) A kaktusz kilégzésénél nyert eredmények alkalmazhatók más növények 

leveleinél is 

A kilégzéses kísérletek csak akkor adhatnak találó és alkalmas eredményeket, 
ha a zöld növények kis volumenben sok zöld növényi anyagot tartalmaznak és 
elég nagy a vegetációs erő ahhoz, hogy kiszorítsa a napon a tized vagy huszad 
részét egy edény űrtartalmának, anélkül, hogy a növény az edény oldalát érintené, 
anélkül, hogy összegyűrődne és, hogy elég meleg legyen ahhoz, hogy a növény 
lebomoljon benne. Tulajdonképpen csak a húsos növények felelnek meg e feltéte
leknek. A keskeny levelek ann5dra érzékenyek, kitágultak, hogy aug tudnak a na
pon egy edény alatt vegetálni, csak ha a növény kiszorítja a 1 /400 -500 részét az 
űrtartalmának. Megmutatható a két következő kísérletben, hogy ugyanazon tör-
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vényeknek vannak alávetve: 1). Ha 15 napig, £iz egymást követő nappal és éjszaka 
folyamán, tenyésztünk egy keskeny levelű növényt, mint például a menta, a füzi
ke, a Lythrum salicaria, egy közönséges levegőt tartalmazó edény alatt, a jelzett 
idő után azt találjuk, hogy atmoszférájuknak sem a volumene, sem a tisztasága 
nem változott. Ezek a növények túl kis helyet foglalnak el ahhoz, hogy a bekövet
kező változás észrevehető legyen. Egy ugyanilyen volumenű kaktusz azonos kö
rülmények között nem tudna kiugróbb hatást mutatni. 2): Ha két különböző 
edényben tenyésztjük a keskeny levelű növényt, az egyiket napon, a másikat sö
tétben tartjuk, úgy tűruk, hogy az egymást követő átültetések után, az utóbbi leve
gője mind tisztaságban, mind volumenében csökken, míg az előzőé növekedik i l l . 
javul. (Ezt a kísérletet Ingen-Housz végezte zsázsával (Lepidium sativum) "Expériences sur les 
végétaux, vol.2, p.l44," de a szerző nem kereste az okát az elért eredménynek, csak jelzi hogy a 
javulás nagyobb, mint a romlás. En is elvégeztem a kísérletet ugyanezzel a növénnyel és úgy talál
tam, hogy a levegő romlása nagyobb mértékű, mint a javulása. Az én eudiométerem pontosabb 
volt, mint az övé). Az ellenkező hatás nagyon kicsi ahhoz, hogy nagyon pontosan 
össze lehessen hasonlítani kölcsönös mennyiségűket, de az általános eredmények 
nem vonhatják kétségbe, és érthető az, hogy az első kísérlet után a másodikban 
elért javulás a sötétben lévő növény légteréből a világos légtérbe átvitt oxigén gáz
nak tudható be. 

A vékony levelek mindig jelentős mermyiségű COz-t hagynak a sötétségben lég
terükben. Egy részét a környező levegőből vonják k i arányosan nagy felületükkel, 
sokkal bőségesebben, mint a pozsgás növények. 

IV.§ 

Vegetáció a tiszta oxigénben 
Ámbár mmden növény csak oxigén segítségével tud fejlődni, kevésbé fejlődnek 

az árnyékban, ha csak az oxigén egyedüli légterük. Mintha egy bizonyos mennjá-
ségű nitrogén, vagy hidrogén gázt kevertmk hozzá, bár ez utóbbiak nincsenek 
semmilyen hatással a vegetációra. A legtöbb növény nem asszimilálja őket, amikor 
izolált vagy elasztikus állapotban vannak, de hasznosak lehetnek a növények 
számára, mivel csökkentik az oxigérmel a kontaktust. 

A legtöbb kísérletben, amit a borsóval, Pisum sativum, végeztem, már részben 
kifejlett állapotában, a víz és a sziklevelek által szállított táplálék segítségével ár
nyékban, 10 nap alatt, tiszta oxigénben, felén)^ lett a súlya, mint az edényben 
megáporodott közönséges levegőben; az első esetben sokkal több COa képződött, 
ami mindig káros az árnyékban a vegetációra. Az oxigén felesleg ellenkezhet a 
növény érdekével, mivel sok szenet von el tőle. 

Amikor tiszta oxigénben kitettük a napsugarak direkt hatásának, a súlygyara
podás csaknem azonos volt a közönséges levegőben elérttel, csupán a szárai tűn
tek hosszabbaknak és karcsúbbaknak az utóbbiban. A megrövidült forma, melyet 
tiszta oxigénben mutat a növény, nem e gáz tisztaságának tulajdonítható, mivel ez 
létrejön mesterséges környezetben is, melyet azonos arányú közönséges levegőből 
alakítimk k i mangánnal kivont oxigén vagy a szarvasmarha izomzatából salét-

55 



romsawal kivont nitrogén hozzáadásával. Az eudiometer azonos eredményeket 
mutat. (Tartalmaz-e atmoszféránk olyan anyagot, melyet az eudiometer nem rnutat ki és amelyik 
hasznos a növény számára? Visszatart-e a mesterséges gáz néhány alkotóelemet abból az anyagból, 
melyből kivontuk? Az bizonyos, hogy a jól mosott nitrogéimek, amikor kivonjuk a szarvasmarha 
izomzatából állati szaga van és kénes szaga, ha közönséges levegőből kapjuk kénhidrogénnel.) 

v . § 

A különböző levelek által a sötétségben elfogyasztott oxigén relatív 
mennyisége 

Próbáltam felderíteni, hogy az azonos volumenű különböző levelek által elfo
gyasztott, vagy a sötétségben, akár belégzés akár szabad CO2 képzés révén, eltün
tetett oxigén menn)^sége, összefüggésben van-e a tenyészés egyéb körülményei
vel. 

A pozsgás levelű növények kevesebb oxigént fogyasztanak, minta többi levél 
nagy része; sokkal makacsabbul visszatartják vagy más szóval kevesebb szabad 
C02-t hagynak az atmoszférikus levegőben., ez a jelenség annak tudható be, hogy 
kevesebb ponton érintkeznek a környező levegővel, felületükön sokkal kevesebb a 
pórus, mint azt a mikroszkópos vizsgálatok is mutatják. A napfényen és sötétség
ben tenyésző pozsgás levelű növényeknek meg van az a képessége, hogy vissza
tartsák csaknem az összes sötétben képzett C02-t, és csak nagyon kevés szenet 
veszítsenek, ennek következtében sokkal hosszabb ideig elviselik e táplálék hiá
nyát, vagy kevesebbet kell felvenniük belőle gyökereik által. Ezek a növények 
természetesen tenyésznek homokon, agyagon, vagy terméketlen talajon, mivel 
csak nagyon kevés oxigént fogyasztanak, ritka levegőn is tudnak nőni. Példa rá a 
varjúháj, a kőtörőfű, a rododendron, melyek magas hegyekben is megélnek. 

A lombhullató fák levelei általában (bár gyakori a kivétel) azok, melyek sok 
szenet veszítenek, vagy sok oxigént fogyasztanak. Megfigyelhető, hogy a fák élet
tere a hegyekben sokkal hamarabb megszűnik, mint a fűféléké. 

Az örökzöldek kevesebb oxigént fogyasztanak, mint a lombhullatók, az előbbi
ek tudnak tenyészni terméketlen talajon és ritka levegőn is, mint például a fenyő, a 
boróka a rododendron. 

A lápi növények az őket körülvevő pára miatt nem tudnak szabadon hozzájutni 
az oxigénhez, a kísérletek azt mutatják, hogy azonos körülmények között keve
sebb oxigént fogyasztanak, mint nagyrészt a többi fűszárú növény. Ezek után ért
hető, hogy miért találjuk olyan gyakran a hegyvidék füves növényeit az alföldi 
mocsarakban is. 

Látható, hogy a levelek által fogyasztott oxigén összefüggésbén van a környe
zettel, ahol tenyésznek. Azok a levelek, melyek terméketlen talajon, vagy ritka le
vegőn, vagy nedves helyen növekednek, azonos körülmények között, kevesebb 
oxigént fogyasztanak, mint a termékeny talajon és bőséges atmoszférikus levegőn 
tenyészők. 
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Csatolok egy táblázatot, mely a megfigyeléseim eredményeiből levont követ
keztetéseket mutatja be. A kísérletet egy hosszúkás, 3 felületén kissé benedvesített, 
higannyal lezárt edényben végeztem, amelyben 991cm3 (50 hüvelyk^) atmoszféri
kus levegő és 20 cm3(l hüvelyk^) levél volt. A nem pozsgás levelek elfoglalták az 
edény térfogatának csaknem egészét. A kísjérlet alatt kén3^elen voltam az edén)^ 
24 órára sötétben tartani, mert többségük rövidebb idő alatt az elfoglalt térfogat
ban nem produkált volna mérhető hatást. Megfigyeltem, hogy a levelek nem her
vadtak, nem veszítettek frissességükből a 15-16 R, fokon végzett kísérlet alatt. 

A táblázatban jelzett számok az egységnyi levéltérfogathoz viszonyulnak, tehát 
az 5,5-s szám azt jelzi, hogy tölgyfa levél 24 óra alatt saját térfogatának 5,5-
szörösét fogyasztotta el oxigénből, akár belégzés akár szabad CO2 képzés révén. 

A belégzés volumene e kísérletek során sohasem haladta meg a levelek volu
menét, inkább alatta maradt annak 

57 



A kifejlett növényekről 
A különböző levelek által fogyasztott oxigén relatív mennyisége 

I. táblázat 
Örökzöld fák és cserjék 

A levelek neve A kísérlet ideje Egységnyi levél által 
24 óra alatt 

sötétben fogyasztott oxigén 
Magyal 

(flex aquifolium) 
Szeptember 0,86 

Bukszus 
(Buxus sempervirens 

Szeptember 1,46 

Balkáni babérmeggy 
(Prunus laxiro cerasus) 

Május (új levelek) 
Szeptember 

3,2 
1,36 

Babérbangita 
(Vibumum tinus) 

Szeptember 2,23 

Borostyán 
(Hedera helix) 

Szeptember 1 

Meténg 
(Vinca minor) 

Június 
Szeptember 

1,5 
0,93 

Fenyő 
(Pinus abies) 

Szeptember 3 

Buvákfű 
(Buplevrum fruticosum 

Május 4 

Nehézszagú boróka 
Quniperus sabina 

Június 2,6 

Boróka 
(Juniperus commurűs) 

Június 2,4 
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Az oxigén gáz hatása 

II. táblázat 
Lombhullató fák és bokrok 

A leoelek neve A kísérlet ideje Egységnyi levél által 
Móra alatt 

sötétben fogyasztott oxigén 
Bükk Augusztus 8 

(Fagus sylvatica) 
Gyertyán Május 5 

(Carpinus betulus) Szeptember 6 
Tölgy Május 5,5 

(Quercus robur) Szeptember 5,5 
Vadgesztenye Szeptember 4,8 

(Aesculus hypocastanum) 
Nyárfa Május 6,2 

(Populus alba) Szeptember 4,36 
Barack Szeptember 8 

(Pnmus armeniaca) 
Őszibarack Június 6,6 

(Amygdalus persica) Szeptember 4,2 
Dió Május 6,6 

guglans regia) Szeptember 4,4 
Platán (Platanus Szeptember 3 

occidentalis) 
Akác Május 5 

(Robinia pseudo acacia) Szeptember 6,7 
Orgona Május 3,36 

(Syringa vulgáris Szeptember 2,2 
Kőris Május 4,32 

(Fraxinus excelsior) Szeptember 3,71 
Körte Május 5,2 

(Pyrus) Szeptember 3,4 
Rózsa Júitíus 5,4 

(Rosa centifolia) 
Szelídgesztenye Július 5,6 
(Fagus castanea) 
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m. táblázat -
Szárazföldi lágyszárú növények levelei 

A levelek neve , _ A kísérlet ideje . Egységnyi levél által 
24 óra alatt sötétben elfo

gyasztott oxigén 
Burgonya 

(Solanum tuberosum) 
Szeptember, a virágzás előtt 2,5 

Káposzta 
(Brassica oleracea) 

Szeptember, fiatal levél 
Szeptember, idős levél 

2,4 
2 

Csalán 
(Urtica urens) 

Szeptember 2 

Szélfű 
(Mercurialis annua) 

Szeptember, a virágzás alatt 2,33 

Sárgarépa 
(Daucus carotta) 

Szeptember, a virágzás alatt 1,9 

Lóbab 
(Vida faba) 

A virágzás előtt 
A virágzás alatt 
A virágzás után 

3,7 
2 

1,6 
í.iHom 

(Lilium candidum) 
Május, a virágzás előtt 

Szeptember, a virágzás után 
0,66 
0,5 

Sarkantjrúvirág 
(Tropaeolum május) 

Szeptember, a virágázás alatt 3 

Gyűszűvirág 
(DigitaKs ambigua) 

Július 2 

Répa 
(Brassica rapa) 

Szeptember, virágzás alatt 1,25 

Zab 
(Avena sativa) 

Június, virágzás előtt 2,7 

Búza 
(Triticum aestivum) 

Május, a virágzás előtt 5 

Borsó 
(Pisum sativum) 

Május, a virágzás alatt 3,72 

Ruta 
(Ruta graveolens) 

Augusztus 2 
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IV. táblázat 
Lágyszárú mocsári- és vízinövények levelei 

A levelek neve A kísérlet ideje Egységnyi levél által 
' TÁóraalatt 

' sötétben elfogyasztott oxigén 
Sziki útifű 

(Alisma plantago) 
Augusztus 

Orménygyökér 
(Inula dissenterica) 

Szeptember 1,6 

Füzike 
(Epilobium moUe) 

Szeptember, a virágzás alatt 

Vizitorma 
(Sisymbrium nasturtium) 

Szeptember ; , 

Polygonum persicaria Szeptember, a virágzás álátt 2 
Veronika 

(Veronica beccabunga) 
Szeptember 1,7 

Kúszó boglárka 
(Ranunculus reptans) 

Szeptember 1,5 

Réti füzény 
(L5rthrum salicaria) 

Május, a virágzás előtt 2,3 

Caltha palustris Május 1 
Carex acuta Május 2,25 

V. táblázat 
Pozsgás növények levelei 

A levelek neve A kísérlet ideje Egységnyi levél által 
24 ára alatt sötétben elfo

gyasztott oxigén 
Fügekaktusz 

(Cactus opimtia) 
Augusztus 1 

Agavé americana Augusztus 0,8 
Sempervivum tectoruöi Július 1 

Sedum globosum Szeptember 1,5 
Saxyfraga cotyledon Szeptember 0,6 

Sedum reflexum Június • -1,7 
Stapetia variegata Július ' -'o>e3 

Mesembryanthenum 
deltoides 

Július • í,7 
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VI.§ 

Az atmoszférikus oxigén hatása a növények gyökereire 
A gyökerek, melyek a föld alatt varrnak nmcsenek teljesen megfosztva az at

moszférikus levegő oxigénjétől, egy bizonyos mermyiség nyerhető a talajból k i 
szűrt víz egyszerű forralása révén. Ha vizet teszünk egy földfelszínbe vájt mélye
désbe és összegyűjtjük a levegőt, melyet kiszorít, amikor behatol a földbe, úgy ta
láljuk, hogy nem olyan tiszta, mint az atmoszférikus levegő, de jelentős mennyisé
gű oxigént tartalmaz, s ezt már Hales is megállapította, de engem érdekelt, hogy e 
gázzal való érintkezés hasznos-e a növény számára. 

Kitéptem fiatal, leveles vadgesztenyefákat, mindegyik 23 gr volt, gyökereik 
hossza 2,5 dm, a szárak hossza kb. ua. (3. ábra). Egy 1,2 liter űrtartalmú edény (E) 
csőcsaüakozóján át dugtam be a gesztenyét (FG) és szárát az ( E ) csatlakozó nya
kával dugaszoltam el, miután az edényt megtöltöttem desztillált vízzel a nyílásán 
(CD) keresztül vezettem 594 cm^ nitrogén gázt, ami a gyökerek felső részével 
érintkezésbe került, míg az alsó részek a víz felszíne alá merültek (Hl). Az edényt 
egy higannyal telt merítő kádba helyeztem. Hasonló készüléket készítettem hid
rogén és CO2 gázzal is, amit nünden nap pótoltam, mert a víz felvette. Három má
sik vadgesztenyét helyeztem el azonos módon, de atmoszférikus levegőbe. 

Az a növény, mel5mek gyökerei C02-vel érintkeztek, pusztult el először, a 7-8. 
nap végére. A nitrogénnel és hidrogéimel érmtkezők kb. azonos időben, a 13-14. 
napra haltak el. Vegetációjuk egész ideje alatt növelték a CO2 által atmoszféráju
kat, ami a CO2 kivonása után sem csökkent. Az atmoszférikus levegővel érintkező 
vadgesztenye a 3. hét végén is életerős maradt, amikor is véget vetettem a kísér
letnek, gyökerei csökkentették a gázok mennyiségét, akár a képzett CO2 abszorp
ciója akár e gáznak a vízbe kerülése révén (Hl). A nitrogén gáz mennyisége ebben 
a légkörben nem szenvedett semmilyen csökkenést. 

Megállapítható tehát, hogy az oxigén gáznak a gyökerekkel való érintkezése 
hasznos a növény számára. Több, bár nem ilyen direkt megfigyelés alátámasztja 
ezt a megállapítást. 

1). Duhamel észrevette (Physique des arbres,livre I , chap. 5), „hogy az oldalsó 
gyökerek annál erőteljesebbek, minél közelebb vannak a földfelszínhez, ha egy fa 
homogén talajba való ültetésénél több gyökeret hagyunk, azok, amelyek a felszín
hez közelebb vannak, erősebbek lesznek, mint a mélyebben fekvők." Nem azért, 
mert az utóbbiak kevésbé kerülnek kontaktusba az atmoszférikus oxigénnel, mmt 
az előbbiek? Azt is hihetnénk, hogy a felületes gyökerek több tápláló folyadékot 
találnak, mint a lentiek, de az alábbi megfigyelés bizonptja, hogy egyedül ennek 
nem tulajdonítható e hatás. Ha egy jó talajban, jól fejlődő fa gyökereire bármilyen 
földet halmoznak rá a fa szenvedra fog tőle. Ha nem hal meg, a mélyen fekvő 
gyökerei még a jó talajban is elrothadnak és újak nőnek k i a régiekből az utólag 
ráhalmozott talajban. Felesleges arról beszélni, hogy nülyen előnyökkel jár a vege
táció számára a talajfelszín fellazítása. 
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2) . A karógyökerű növények szervezete megkívánja a vastag, vertikális, a haj
szálgyökerektől csaknem teljesen megfosztott gyökereket. Azonos feltételek mel
lett jobban fejlődnek száraz, mint nedves talajon és még jobban laza, mmt tömö
rebb talajon valósztaűleg azért mert a gyökerek, melyeknek tömegükhöz képest 
kicsi a felületük, több érmtkezési pontot igényelnek az oxigénnel, mint a kis gyö
kerek, melyek létre tudják hozni a kontaktust kötött talajon is. 

3) . Ha egy fa gyökerei trágyába, iszapba vagy vízvezetékbe hatolnak be, a vég
telenségig oszlanak, és a rókafarokra emlékeztetnek, nüvel csak annyiban tudnak 
növekedni, amennyiben megsokszorozzák az ebben a talajban csak kis mértékben 
lévő oxigénnel az érintkezési pontokat. 

4) . Egy növény, melynek gyökerei hirtelen pangó vízbe kerülnek, sokkal jobban 
megszenvedi azt, mintha ez az esemény folyóvízzel történt volna. A pangó víz 
oxigénje hamarosan károsodik, míg a folyó vízé nem. Meg kell jegyezni, hogy a 
poshadt víz hasznosabb a növény számára, nünt a tiszta víz, mely által a kíméletes 
öntözés során az oxigénnel kapcsolatba kerül. Ez utóbbi megfigyelésből levonható 
az a következtetés, hogyha a talaj nagyon nedves a növények szenvednek, nem
csak azért, mert túlzott mértékű ez a táplálék, hanem azért is, mert kisebb a lehe
tőség a külső légkör oxigénjével az érintkezésre. 

Néhány szerző úgy véli, hogy a talaj és trágya infúziója nem szolgál táplálék
ként a vegetációhoz, mert ha kitépünk egy növénjd, és gyökereit elmerítjük e ke
verékbe kevéstjé fog fejlődni, mint tiszta vízben. Én azonban kétségbe vonom e 
nagy általánosságban tett megfigyelés eredményének igazságát. Amikor az infúzió 
kevésbé tömény és közelebb áll a forrásvízhez, a növények jobban elviselik, sú
lyuk jobban gyarapodik, mint desztillált vízben vagy szűrt esővízben. Többször 
megismételtem Woodword e tárgyban végzett kísérleteit és az eredmények meg
egyeztek az övéivel. Az ellenkező megfigyeléseket kevésbé pontosan és tömé
nyebb mfúzióval végezték, melyet egy termékeny nedves talaj préselése által nyer
tek, de elvégezhető hígabb infúzióval is, mert a talaj rései lehetővé teszik a gyöke
rek számára, hogy hozzájussanak az oxigénhez, ugyanakkor a teljes vízbemerü
lésnél az oxigén, amely a desztillált víz és híg infúzió segítségével eljuthatott volna 
a gyökerekhez, teljesen felemésztődik tömény oldatban. 

VII.§ 

Az oxigén változásai a gyökerekkel való érintkezés során 
Amikor egy atmoszférikus levegővel telt, higannyal lezárt edénybe egy szárától 

megfosztott, de elég erős, a rothadást megakadályozó, vegetációs erővel bíró gyö
keret helyezünk, akkor ez csökkenti a levegő volumenét, úgy tűnik, hogy 
abszorbeálja az oxigént és C02-t képez a környező levegő oxigénjével. De bármi
lyen nagy is az edény kapacitása, bármilyen hosszú a kísérlet időtartama, a gyöke
rek által abszorbeált oxigén volumene mindig alatta marad a gyökérének. Ha az 
így telítődött gyökeret azonnal átteszünk egy közönséges levegőt tartalmazó 
edénybe, az a volumenét nem változtatja, csak C02-t képez a levegő oxigénjével. 
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de ha az átvitel során egy kis ideig atmoszférikus levegőn hagyjuk, utána az edény 
alatt ugyanarmyi. oxigént abszorbeál/ mmt amermyit felvett az első kísérletbert. 

Egy nemrég kihúzott sárgarépa gyökér 24 óra alatt saját volumenének egysze
resét kitevő oxigént fogyasztott el és a mermyiség 1/100 részét abszorbeálta. 

Egy burgonya gumó ugyanezen idő alatt saját volumenének 0,4-szeresét kitevő 
oxigént fogyasztott és ennek 0,08 részét abszorbeálta. 

Egy gyökeres liliomhagyir^a a volumenének 0,39-ad részét kitevő oxigént fo
gyasztott és ebből 0,19-t abszorbeált. 

Egy répa ugj'anannyi idő alatt volumenének cg^'szcrcsét kitevő oxigént emész
tett el és ennek yí-t abszorbeálta. .; 

Annak a lehetetlensége, - hogy egy gyökér egy edény alatt nem tud saját volu
menénél több oxígént-t abszorbeálni, há nem veszik k i az edény alól, és az a ké
pessége, hogy szabad levegőn egy újabb mennyiséget tud felvenni - bizonj^tja, 
hogy ez a szerv nem folyamatosan asszimüálja az abszorbeált oxigént, hanem csak 
átalakítja GO^-vé, ffielyet az atmoszférikus léV^ő el tud venm tőle, mivel nagy az 
affinitása e gáz iránt ' > • 

A gyökerek kb. úgy viselkednek akár a napon, akát az árnyékban, mint a leve
lek a sötétben, csak'kevésbé szembeötlő a lélegzésük, mert a nap folyamán nem 
bontanak le GOz-t, ezért attól soha sincsenek teljesen megfosztva. 

Az eddigi kísérletekben a gyökereket megfosztottam száraiktól, de teljesen más 
eredményeket kapunk, ha úgy végezzük a kísérleteket, hogy a gyökereket egy at
moszférikus levegővel telt edénybe zárjuk, a levelek és a szár szabadon lebegnek a 
szabad levegőn A gyökerek ilyenkor volumenük többszörösét abszorbeálják oxi
génből, ínie a szerkezet, amit használtam a Polygonum amphibimn és a 
Polygonuiií persicariával végzett kísérleteknél. Azt hiszem, nem egyszerű találni 
egy növényt, melynél a szár hosszúsága és hajlékonysága, valamint vegetációs 
ereje alkalmassá teszi e kísérletre, mivel amennyire csak lehet, illesztem kell, és 
nem tudunk, kellő pontossággal eljárni a növényeknél, imvel szárak többé-kevésbé 
összehúzódnak és kitágulnak.. Egy higanyt tartalmazó tálra (CD) egy atmoszféri
kus levegőt tartalmazó szűk edényt (AB) helyeztem, az edényben is lévő higany 
felszínére (Hl) egy réteg vizet (FG) tettem 7-8 ligne (párizsi vonal) vastagságban, 
végül bevezettem e higanyon keresztül a Polygonum (LM) gyökerét (EK). A gyö
kér hamarosan felszívta a víz réteget (FG), ami táplálta a növén)^, és akkor újból 
ugyanolyan mennyiségű folyadékot vittem be több egymást követő napon át és 
láttam, a tálban lévő higany szintjének (CD) emelkedése segítségével, hogy ho
gyan fogy a levegő az edényben. Amikor minden vizet felszívott és az edényben a 
levegő a gyökér volumenének 9-10-szeresére csökkent, befejeztem a kísérletet és 
azt találtam, hogy a nitrogén gáz nem abszorbeálódott és a légtér csökkenés egye
dül az oxigén gáz abszorpÉiója révén jött létre. 

É gázt a növény nem asszimilálta, de levelei visszajutatták a légkörbe. Amikor 
egy teljes Polygommiot leveleivel, gyökereivel egy közönséges levegőt tartalmazó 
edény alá helyeztem oly módon, hogy csak a gyökerek legvége kerüljön a víz alá. 
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és így nagy felületen tudjon érintkezni a környező levegővel, azt észleltem, hogy 
az oxigén mennyisége nem csökken, mert a levelek visszaszolgáltatják a gyökerek 
által abszorbeáltat. E kísérletben a növény légterének csak kb. 1/300 részét szorí
totta k i . 

Amikor behelyezünk egy teljesen lezárt és atmoszférikus levegőt tartalmazó 
ballonba egy leveles ág végét, ami az edény kapacitásának 1/400-50Í) részét szorít
ja k i , gyökerei pedig termőtalajban vannak (VEI. ábra), azt látjuk, hogy ez az ág 
szembeötlően javítja légterét a 15. nap vagy a 3. hét végére, de ez a változás nem 
értékelhető, ha az egész növényt gyökerestől bezárjuk a ballonba. 

Amikor lelküsmeretesen kutatjuk a növényeknek, a víz segítségével, a környe
zetükre kifejtett hatását, az szükséges, hogy a gyökereik ne merüljenek el teljesen a 
vízben (BD), ami lezárásra szolgál, mert ha vízmennyiség jelentős (II . ábra) és 
gyakran megújítjuk akkor hasonló eredményt kapunk, mmt anukor egy leveles ág 
gyökerei (VIIl . ábra) a talajban vannak. Az atmoszféra a víz számra, ez utóbbi pe
dig a gyökerek számára oxigént szolgáltat, ammek egy része a levelek segítségével 
visszakerül a légtérbe. 

Ezen megfigyelések azt bizonyítják, hogy a gyökerek nem asszimilálják azonnal 
az oxigént, de saját anyagukkal COa-t képeznek belőle, melyet abszorbeálnak és 
amit aztán a levelek feldolgoznak. 

VIII.§ 

Az oxigén fás szárú növények által okozott változásai 

Tavasszal közvetlen a rügyek kibontakozása előtt egy fás ágat, közönséges le
vegőt tartalmazó edény alá helyeztem (V. ábra).Az egyik végét vízbe dugtam, 
hogy táplálja. Az ág a leveleit kibontotta úgy, mint a szabadban, de ha az edény 
hidrogént vagy nitrogént tartalmazott e folyamat nem ment végbe, elrothadt, mt-
rogént és C02-t kibocsátva, semmi jelét nem adta a vegetációnak. Az ugyanígy 
elhelyezett levél nélküli fás szár akár a napOn, akár az árnyékban, szennyezi a 
környező levegőt anélkül, hogy volumenét változtatná, folyamatosan pótolja az 
elhasznált oxigént azonos volumenű COz-vel; nem asszimilálja az oxigént. Zöld 
részei a napon egy kis mennjáséget bizonyára asszimilálnak, lebontván a C02-t, 
melyet a környező levegő oxigénjével alkotott, de ez a jelenség a kísérlet által nem 
észlelhető. 

A 7 mm (1-3 ligne) vastag fűzfa (Salix alba), tölgyfa (Quercus robur), nyárfa 
(Populus nigra), gyertyánfa (Carpinus betulus) ág tavasszal és nyáron 24 óra alatt 
15 R fokon legalább volumenének felét, legfeljebb egyszeresét kitevő oxigént fo
gyasztott. Azonos körülmények között az alma- és körteág volumenük 2-3-
szorosát. 

A levélmentes fás száraknál megfigyelhető az a jelenség, hogy sötétségben is lé
legeznek be oxigént, ez kétségkívül a kérgükben lévő zöld anyagnak tulajdonítha
tó, s ezt a napon kilélegzik. Ez azonban az eudiométerrel nem érzékelhető az at
moszférikus levegőn, mert az a környező oxigénnel több CCh-t képez a napon. 
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mint a sötétben és mert zöld részeinek felülete nem elég nagy ahhoz, hogy lebont
sa az összes COz-t, amit a napon képzett. Nagyon jól látható viszont, hogy az ág 
atmoszférája az éjszaka folyamán csökken, nappal pedig, visszanyeri eredeti vo
lumenét. 

A fás szárak nem pótolják az elfogyasztott oxigént azonos volumenű C02-vel 
abban az esetben, amikor a növény gyökerei a talajban, levelei a szabad levegőn, 
szára pedig, tömítéssel és higaimyal elzárt levegőt tartalmazó edényben van (VI. 
és Vn. ábra). A CO2, amit az ág az atmoszférikus levegőben hagy, alatta marad az 
elfogyasztott oxigén mennyiségének. A CO2, ami itt hiányzik, követi az ág c, a, d 
menetét és a levelek lebontják a szabad levegőn. Végeztem egy részletes kísérletet 
e témában. 

Július elején reggel 7 órakor (VI. ábra) egy cső (ab) nyílását (a) egy almafa alsó 
ágával tömítettem, melyet leveleitől és alsó lágy elágazásaitól megfosztottam, má
sik nyílását (e) higanyba merítettem. Az ág átmérője az (e) szakaszon 5 m m (2 
ligne). A csőből, amil25 cm^ (6,3 hüvelyk3)atmoszférikus levegőt tartalmazott, k i 
szorított 2 cm3(0,l hüvelyk^) levegőt az (ab) szakaszon, mivel megemeltem a hi
gany szintjét a csőben egészen a (b) pontig, a levegő olyan nyomás alá keríilt, mint 
a külső környezet levegője. 

Két órával napn3aagta után a higanyszint 3Vi mm-t {lyí Mgne) emelkedett a cső 
belsejében. A szükséges korrekciókat elvégeztem. Ez az emelkedés az ág volume
nének a felét tette k i . Másnap hajnalban a higany szmtje kissé csökkent, és napkel
te után 2 órával elérte ismét a kísérlet előtti szmtet. Ez a levegő tartalmazott 3/100 
rész C02-t és eimek kivonása után 13/100 rész oxigént. Az ág tehát 24 óra alatt 
saját volumenének 5- 1/3- szorosát fogyasztotta oxigénből,(Egy azonos méretű ágat, 
mint az előbbi levágtam vagy szeparáltam a fától és egy higannyal zárt edény alá helyeztem, 24 óra 
alatt, azonos feltételek mellett, mint a talajjal kapcsolatban maradt előző ág, volumenének négysze
resét fogyasztotta oxigénből és pótolta azonos mennyiségű COz-vel és egyáltalán nem képzett nit
rogén gázt. E két kísérlet azt bizonyítja, hogy a talajjal kapcsolatban maradt ág több oxigént fo
gyaszt, mint a tőle elválasztott.) és volumenének alig 3-szorosát kitevő szabad COz-vel 
helyettesítette, és nagy mennyiségű rűtrogén gázt képzett, ami megakadályozta, 
hogy volumenében változás álljon be a CO2 vagy az oxigén abszorpciója nüatt. 
Hamarpsan vissza fogok térni erre az eljárásra, amely a készülék elrendezés szük
séges eredménye. 

Amikor a kísérletet 48 és 96 órára meghosszabbítottam a hatás megduplázódott, 
i l l . megháromszorozódott, így kétségtelen, hogy a bezárt ágrész nem abszorljeálja 
meghatározatlanul az általa képzett C02-t, de bármilyen hosszú ideig tartott is a 
kísérlet a higany szmtje sohasem haladta meg az PA ligne-t és másnap mindig 
visszament az előző napi szmtre. Azonos eredményekkel ismételtem meg e kísér
letet a mirtusszal és a lonccal, úgy rendezve el a készüléket, mint az a VII . ábrán 
látható. 

Elvégeztem ugyanezt a kísérletet (VI. ábra), úgy hogy az 1,4 dm. (5 hüvelyk) 
atmoszférikus levegőt tartalmazó cspvet vízzel zártam le. A 3-4. nap végére a víz 
szintje felemelkedett 2,7 dm-re (1 hüvelyk) a cső belsejében, nem emelkedett azon
ban magasabbra, ha meghosszabbítottam a kísérlet időtartamát. Az ebben az idő-
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ben megvizsgált, csőben lévő levegő csak (közel 2-3/100) C02-t és nitrogént tar
talmazott. A levegő ugyanazt a volumen csökkenést szenvedte el, nüntha 
hidroszrdfát hatásának lett volna kitéve, és egyáltalán nem képzett nitrogén gázt. 
Hales végezte ez utóbbi kísérletet (Statique des végétaux, édit franc, p. 130.) és ugyanezt 
az eredmén)rt érte el, de ez nem bizonyította azt a tényt, ami minket érdekel, mert 
a víz által abszorbeált CO2 nem hasonlítható össze az ugyanakkor eltűnt oxigén
nel. 

E híres fizikusnak volt egy véleménye, amit érdemes megvitatm; azt hitte, hogy 
a faágak a nappal folyamán sok levegőt abszorbeálnak, és ezt az éjszaka alatt kilé
legzik. Mint a V I . ábrán jelzett kísérletben az (a-e) cső (a) nyílásához forrasztott 
egy leveleitől megfosztott almafaágat, de ő teljesen megtöltötte a csövet vízzel, és 
alsó nyílását merítette a higanyba. Az ág felszíva a vizet, több hüvelyknyi emelke
dést okozott a higanyszintben. Ez az emelkedés hantíarosan megszűnt, mivel az 
ágból levegő buborékok szabadultak fel, amelyek megakadályozták a későbbi 
szmtemelkedést. Ez a levegő ( a szerző helyesen látta) az atmoszférikus levegőből 
jött a (d-c) szakaszból, és ahol a légüres tér emeli a higany szmtjét, mert a porózus 
ág nem tökéletesen zárja a cső nyílását. Észlelte, hogy a higany emelkedett nappal 
és csökkent éjjel, és ez a megfigyelés az, ami arra a megállapításra késztette, hogy 
az ág nappal belélegzik, éjszaka pedig kilélegzUc A vegetációnak hamisan olyan 
hatást tulajdonít, ami tulajdonképpen készüléke elrendezésének és a víz éjjeli és 
nappali több-kevesebb felszívódásának következménye. 

Amikor a nap folyamán a fa levelei párologtatnak, az ág által felszívott víz 
mermyisége több, mint az atmoszférikus levegőé a cső (d-c) szakaszában, s ez a 
levegő vissza is kerül azon az úton, ahogyan jött, vagyis a fa pórusam át. Amikor 
az éjszaka folyamán a párologtatás kisebb mértékű vagy megszűnik, a víz felszí
vódás szintén; a levegő behatol a készülékbe és csökkenti a higany szmtjét azon 
egyszerű oknál fogva, hogy a víz nem szívódott fel. 

A dolgok kb. ugyanígy zajlariak le, amikor a cső atmoszférikus levegővel telt, 
de az eredmények ebben az esetben szemmel csaknem észrevehetetlenek, mert az 
ág sokkal lassabban szívja be a COz-t, mmt ahogy felszívja a vizet. Felszíva egy 
adag gázt megemeli a higany szintjét 1% ligne-vel, és magával vonzza az atmosz
férikus levegőt a készülékbe, melynek oxigénjét az ág elfogyasztja és nem hagy 
mást csak a nitrogént és ez az oka annak a hatásnak, melyet az első kísérletben 
láttunk. 

Egy 1,4 dm-es (5 hüvelyk) magas, vízzel lezárt levegő oszlopban nem keletkezik nitro
gén, mert a 2,7 dm-es(l hüvelyk) vízszintemelkedés nem elégséges ahhoz, hogy ösztönöz
ze az atmoszférikus levegő bejutását a készülékbe. Ha a vízoszlop magasabb, hasonló ha
tást gyakorol, mint a higany. 

Egy almafa ágat szorosan egy higannyal telt csőbe (a-e) vezettem (VI. ábra). A csövet 
higanyfürdőbe merítettem elég mélyen ahhoz, hogy a tömített vége (a) elmerüljön. Az ág 
egyáltalán nem szabadított fel levegőt 24 óra alatt a csőben sem nappal, sem éjszaka, de ha 
csökkentettem a higanyfurdőben a szintet és az ág 2,7dm (10 hüvelyk) higanyoszlopot vi 
selt el, különösen a (c) szakaszán az ágnak, légbuborék képződés indult, ami a higany 
szintjét 24 óra alatt kb. 1 dm-el (3-4 hüvelyk) csökkentette. A 60. óra végére visszaesett a 
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külső higany szintjére. A keletkezett levegő 86/100 rész nitrogént, 9/100 oxigént és 5/100 
rész C02-t tartalmazott, de számolva az ág által a készülékben elfogyasztott oxigénnel; úgy 
tűnik, hogy a keletkezett levegő tisztasága kb. ugyanolyan fokú, mint az atmoszférikus 
levegőé. 

Egy fiatal almafát gyökerével, leveleivel és szárával együtt egy atmoszférikus levegőt 
tartalmazó edény alatt kitettem a napra 8 napig, érzékelhetően nem változtatta atmoszférá
ját, a néhány előző kísérletben a szár által asszimilált oxigén keringett a növény belsejében, 
míg a levelek ki nein lélegezték. 

Lehántottam az ág (a-e) szakaszának (VL és VII . ábra) kérgét, a keletkezett COz-t 
ugyanúgy abszorbeálta és lebontotta a levelekben. Amikor ezt a kísérletet az edény alatt 
egy levágott ággal végeztem (V.. ábra) akkor az edényben annyi CO2 maradt, mint amennyi 
oxigént eltüntetett és kétszer-háromszor rövidebb idő alatt ugyanazt a hatást érte el mind 
a volumen, mind a felület vonatkozásában, mint a kéreggel rendelkező ág. A keménység, 
melyet a kéregtelenített fa megszerzett nem tulajdonítható, mint az számos szerző teszi, a 
fa oxigén abszorpciójának, inkább, mint azt a későbbiekben megmutatom, a szén nagy 
bőségének. 

Elvégezvén e kísérleteket azt láttam, hogy az előzőleg teljesen fehér fa, különösen a 
tölgy, néhány órán belül sötét sárgára,vagy barnára színeződik. Ez az elszíneződés, mint 
ahogy azt mások is észlelték, erőteljesebb volt napon, mint árnyékban. A kéreg nélküli fa 
oxigén átalakítása C02-vé is gyorsabb volt napon, mint árnyékban. 

Amikor a kérgétől frissen megfosztott tölgyet napra helyeztem nitrogén gázban vagy 
vízben, akkor megőrizte fehérségét és azonnal elszíneződött a napon közönséges levegőt 
tartalmazó edény alatt. Ez az elszíneződés tehát az oxigénnel való érintkezés következmé
nye és, mint azt Berthollet gondolta(Art de la teinture, vol. I. p.48.) a szén lecsapódásának és a 
vízképzésnek tulajdonítható. Ez a folyamat azonban nem az atmoszférikus oxigén és a fa 
hidrogénjének egyesüléséből jön létre. A magyarázat ellentmondana a kísérletnek, ami azt 
bizonyítja, hogy a elfogyasztott oxigén szigorúan azonos mennyiségben található a kelet
kezett C02-ben. A szén lecsapódás anflak a következménye, hogy az oxigén által kis mér
tékben elvett szénnél ugyanakkor nagyobb mennyiségben veszít hidrogént és oxigént víz 
formájában.(lásd, IV.§ III . r.) Ez utóbbi elemek hiánya okozza a fás maradékban a szén 
túlsúlyát. 

Senebier az áltálam végzettel azonos megfigyelést tett. Azt látta, hogy a szesszel előke
zelt zöld falevelek nem sárgultak el a napon, csak amikor az oxigénnel érintkezésbe kerül-
tek.(Physiologie végétale tome I I I , p. 144.) 
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ix.§ 
Az oxigén módosulása a virággal való érintkezés során 

A virágok, még a vízinövények virágai sem, nem fejlödnek megfigyeléseim sze
rint tiszta nitrogénben. Az éppen kinyílóban lévő bimbói megbénulnak és ezek a 
nyíló, vagy nem nyíló fészek gyorsabban elrothadnak, mint közönséges levegőt 
tartalmazó edény alatt. A virágok, mint a fehér l i l iom, vagy a dupla rózsa 24 órán 
át egy közönséges levegőt tartalmazó edény alatt, változás nélkül a környező le
vegő 1/7-1/8 részét szorítja k i , az elfogyasztott oxigént COz-vel helyettesíti csak
nem a virág volumenének megfelelő mértékben. Mint mondottam, csaknem a v i 
rág volumenének nagyságában, mert ez a parenchimájában kevesebbet tart vissza, 
mint a CO2 volumene. Ha a virágokat azonnal átültettük egy közönséges levegőt 
tartalmazó másik edénybe, ez az abszorpció nem jött létre. E megfigyelés magya
rázatára nem térek vissza. 

Ritkaság számba megy, hogy a nem rég szedett virág egy közönséges levegőjű 
edényben észrevehetően megváltoztatná atmoszférája volumenét, mivel csak na
gyon kis mértékben helyettesíti az abszorbeált C02-t nitrogén gázzal. Ebben kü
lönbözik a növény többi részétől, melyek a sötétben vegetálva sokkal kevesebb 
nitrogént lélegeznek k i és amelyek következésképpen csaknem mindig csökkentik 
a környező levegő volumenét. 

Az egészséges virág sötétben történő nitrogén képzése nem lenne összekap
csolható az illatával. Úgy találjuk, hogy a nagyon illatos virágok is olyan bősége
sen termelik e gázt, mint a kevésbé ülatozók, nem ellenkezhetünk e sejtéssel, mert 
lehetséges, hogy nem minden virág hat a szaglásunkra. Sajnálatos, hogy uralmuk 
oly rövid idejű, hogy a kísérleteket nem lehet 36 órán túl folytatni, mert félő, hogy 
egy ilyen érzékeny szervezetben létrejövő, szinte észrevehetetlen, változások befo
lyásolhatják a kísérletek eredményét. 

A kísérletekben, melyekről beszámolok, a virágok a legcsekélyebb változást 
sem szenvedték el, nem veszítettek tartásukból, frissességükből, a bimbók kinyíl
tak az edény alatt. Zöld részeiket megtartottam, mert különben lehetetlen lett 
volna feldarabolni őket és különben is a szirmokhoz képest relatíve nagyon kis 
volument jelentettek és így nem voltak észrevehető befolyással a rózsával, l i l iom
mal, violával, sarkantjnívirággal és gesztenyevirággal végzett kísérletek eredmé
nyére. A fehér l i l iom egy higarmyal lezárt, közönséges levegőt tartalmazó edény 
alatt, 17 R°-on, 24 óra alatt, árnyékban volumenének egyszeresét fogyasztotta oxi
génből: volumenének 15/100 részét abszorbeálta e gázból és ugyanennyi nitrogén 
gázzal pótolta 
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Ez után az ismertetés után érthetőek az alábbi adatok 

24 óra alatt árnyékban elfogyasztott oxigén Abszorpció Képződött nitrogén 

Liliom (Lihum album) 1,1 0,15 0,15 
A sárgarépa ernyős virága 
(Daucus carotta) 2,1 0,3 0,3 
Sarkantyúvirág 
(Tropaeolum május) 2,17 0,5 0,5 
Nagy ezerjófű 
(Dictamnus albus) 2,6 0,7 0,7 
Dupla viola 
(Cheyranthus incanus) 1,2 0,7 0,4 
Százlevelű rózsa 
(Rosa centifolia) 1,8 0,43 0,43 
Gesztenyevirág, barkaporzós 
(Fagus castanea) 4,7 0,22 0,22 

A szirmok több oxigént fogyasztanak napon, mint árnyékban, hidrogén gázt 
nem lélegeznek k i : hiába próbáltam robbanást ösztönözrü a tiszta oxigén gázban, 
ahol a nagy ezerjófű fürtvirága 8 napig tenyészett. E virág meggyuUadása, amit 
létre tudunk hozni, kizárólag jellegzetes olajának elégése következtében jön létre. 

Azonos eredményeket értem el, akár napon, akár árnyékban, a sarkant)rúkával 
és a körömvirággal végzett kísérleteimnél is. Azt mondják, hogy spontán villám-
lanak, de ezt csak két megfigyelő látta, bár e virágok nagyon elterjedtek a kertek
ben. Feltételezhető, hogy e ragyogás csak iUúzió terméke. 

X.§ 

Az oxigén hatása a gyümölcsökre 
A gyümölcsökkel végzett kísérleteim, a mostanáig engem foglalkoztató össze

függésekben, sokkal nagyobb bizonytalansággal járnak, mint a növények egyéb 
részeivel végzettek, mivel szinte semekkora vegetációs erővel nem rendelkeznek, 
ha elválasszuk az őket termő növénytől. 

Egy tökéletesen lezárt edénybe túlzottan éretlen, savanyú szőlőt helyeztem, 
melynek töve és gyökerei a talajban voltak, 15 napon belül, az érés előtt, megjaví
totta a közönséges levegőt tartalmazó atmoszféráját, anélkül hogy észrevehető 
mermyiségű CCb-t bocsátott volna k i és végül megérett, de ha az edénybe a forró 
víz melegével szárított oltott meszet tettem ugyanazon körülmények között, az 
atmoszféra megromlott és a gyümölcs nem érett meg. Azonos eredményre jutot
tam a Solanum pseudocapsicum éretlen bogyójával. Az éretlen gyümölcsök úgy 
tűnik, ugyanolyan eredményt mutatnak, mint a levelek. 
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Amikor egy levegővel teli edény alá még érés előtti szőlőt, a csucsor bogyóját, 
körtét, almát helyeztem, melyeket a fától elválasztottam, 24 óra alatt megrontották 
közönséges levegőből álló atmoszférájukat, bár a nappalt napon töltötték.. Be- és 
kilélegzésük nem volt szembeötlő és a riappal folyamán nem bontották le az éjsza
ka képzett összes COz-t. Ha több héten át folyamatosan sötétben maradtak nem 
asszimilálták az oxigént, amit eltűntettek belőle az azonos (a gyümölcs volumené
hez közeli) mennyiségben megtalálható a képződött C02-ben. 

XI.§ 

Az oxigén hasznossága a növények táplálkozásában 
Ahhoz, hogy ebben a részben egyesítsem az oxigén legfőbb hatásait a növények 

táplálkozásában, előbb foglakozom néhány funkcióval, melyeket majd a VI I . és 
V n i . fejezetben fogok tárgyalni. A talaj kivonható nedveket tartalmaz, melyeket a 
növények felvesznek, és ezek elősegítik a vegetádójukat. Amikor e nedvek el-
fog5mak az oxigén elvonva a talajból a szenet, új kivonatot képez, ami pótolja az 
elsőt. Az oxigén hatása a talajra nem merül k i ebben az egyetlen tevékenységben. 
A talaj, mely elveszti szenét, elveszti ugyanakkor víz formájában oxigénjét és hid
rogénjét is. E folyadék adása bizonyos esetekben hasznos lehet a vegetádóra. 

Azok a növények, amelyek közönséges levegőt tartalmazó edény alatt, desztil
lált vízben tenyésznek és rűncs tápláló talajuk, a saját anyagukkal, melynek rová
sára fejlődnek, pótolják azt. A szár belső részei, a gyökerek egy szakasza, vagy az 
alsó levelek elhervadnak és kiürítik kivonható nedveiket a fejlődő részekbe. Az 
oxigén mmden hatása a talajra kapcsolatban van az általunk vizsgált esetekkel. 

Már említettem a H. fejezetben és itt is, hogy a zöld növény egyesíti szenét a 
környező oxigérmel és C02-t képez és elhervad, ha mésszel, vagy káliummal meg
akadályozzuk, hogy lebontsa azt. A kivont nedvek valószínűleg nem asszimilálják 
szenüket a növény zöld részeiben csak ameimyiben átalakítják COz-vé.Az oxigén 
gáz ebben a kombmádóban elengedhetetlen a vegetádó számára. 

Az oxigén maga is táplálékként szolgál a zöld részek számára, azonnal nem asz-
szimilálódik, de amikor átalakul COz-vé, lebontásnál visszatartja ez utóbbi oxigén
jének egy részét. Ez a hatás azonban olyan kis mértékű, hogy csak akkor vehető 
észre, ha nagy mennyiségű COz-t adunk a lebontásra.(lásd. E. í. IV.§ és VII . f. 1II.§) 

A csak nitrogénből és COz-ből álló atmoszféra nem kedvez a vegetációnak (II. f. 
n.§), a szabad oxigénnek be kell avatkozma. Az oxigénnek van tehát egy független 
hatása, és nem merül k i abban, hogy CO2 formájában olyan anyagot szolgáltasson, 
melyet a növény asszimilálni tud. Feltételezhetjük, hogy e második hatás nem csak 
abban áll, hogy a talajban és a növényben tápláló kivonatot és vizet fejleszt, de alj
ban is, hogy az oxigén és a növény szenének egyesítésével kalóriát szabadít fel. Ez 
utóbbi szükséges következménye e vegjmlésnek, és azért kerüli el figyelmünket, 
mert kis mennyiségű és a párolgás ellen hat. 
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összefoglalás 

Az atmoszférikus levegőnek kitett zöld növények az egymást követő nappal és éjszaka 
folyamán váltakozva be- és kilélegezik a COi-vel kevert oxigént. A zöld növények által 
belélegzett oxigén nem asszimilálódik azonnal, hanem a belélegzés folyamán átalakul 
COz-vé, ez utóbbi a kilélegzés alatt lebomlik, és csak e lebomlás által, ami ugyan csak 
részleges, tudja asszimilálni az atmoszférájául szolgáló oxigént. 

A gyökerek, a faanyag, a szijács, a szirmok és minden olyan rész, ami nem zöld, egyál
talán nem végzi az egymást követő be-és kiíéíegzést, nem asszimilálja sem direkt, sem 
indirekt módon az atmoszférikus oxigént, - átalcűcítja COz-vé, ami megtalálható a növény 
nedvdús részeiben visszatartva, vagy oldva, mint ahogy a tiszta vízben - másképpen egy
általán nem módosítja azt. 

Láttattam, hogy milyen illúziókeltő, ha a kísérletéket csak a növény egy részén végez
zük el. A COz, amit a gyökerek, a törzs, a faágak képeznek a környező oxigénnel végig 
halad a növényben, hogy végül a levelek lebontsák. 

Megmutattam, hogy a gyökerek és egyéb nem zöld részek kontaktusa az oxigénnel 
alapvető fontosságú á vegetáció szempontjából. A VI. fejezetben még vissza fogok térni e 
témára. 

A mocsári, a pozsgás és az örökzöld növények levéld áltálában, azonos körülmények 
között, kevesebb oxigént fogyasztanak, mint az egyéb levelek. 

Az oxigén legszembeötlőbb hatása a vegetációra az, hogy COz-t képez, aminek az ele
meit a növény azután asszimilálja. 
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IV. Fejezet 

Az oxigén hatása a növények néhány közvetlen alapelemére 

Több növényi vegyület az oxigénnel való érintkezés során a fermentáció első 
szakaszában változásokon megy át, melynek eredetét követni fogjuk. Ez a kísérlet 
megmutatja nekünk azokat a változásokat, melyet ezek a vegyületek a vegetádó 
folyamán elszenvednek, amennyiben össze lehet hasonlítani bomló anyagokat jó 
erőben lévő ép növényekkel. 

I § 

Az oxigén alkalmazása az exttaktumok kicsapásában 
Fourcroy (Annales de Chimie, vol.5.) észlelte, hogy a vízben oldott extraktumok k i 

csapódnak a levegővel való érintkezés során és hártyát vagy a tartalmazó folya
dékban oldhatatlan anyagot képeznek; ezt a hatást a levegő oxigénjének az extrak-
tummal való vegyülésének tulajdonította, de nem tudom, hogy ezt az állítását e 
tudós szerző az üledék analízisére vagy eudiometriás vizsgálatokra alapozta. 

Levegővel telt, higarmyal lezárt üvegtartályok alá helyeztem kínafa, tölgyfa és 
különböző talajok oldott kivonatát tartalmazó kapszulákat, néhány nap múlva 
úgy találtam, hogy az oldatban üledék képződött és a levegő mennyisége az 
edényben egy kicsit csökkent. Az eudiometriás vizsgálat azt mutatta, hogy az el
tűnt oxigén teljes mermyisége nem található meg az ugyanekkor képződött CO2-
ben. Azonban egy fontos körülményre lettem figyelmes, a kísérletben szereplő 
oxigén mennyisége mindig alatta marad az oldat mennyiségének, bármilyen le
gyen annak folyékonysága vágy sűrűsége; ha veszünk 10 rész folyékony extrak
tumot és kontaktusba hozzuk 1000 rész atmoszférikus levegővel, ez utóbbi meny-
nyisége csökken, de a csökkenés nem haladja meg az 1/10 részt. Ez az eredmény 
nekem azt sugallta, hogy az oxigén gáz nem vegyül az extraktummal, de szenet 
von el és COz-t képez, amiből csak saját volumenének megfelelőt tud abszorbeálrü 
a folyadék. 

Amikor a kísérlet után a látszólag oxigénnel telített kivonó nedvet vákuumha
tásnak tettem k i , kb. ugyanannyi COz-t nyertem, mint az abszorbeált oxigén meny-
nyisége volt, ez a gázfelszabadulás nem a telítődés előtt történt, de ez a kísérlet 
nem volt eléggé érzékeny, hogy eredményét teljes bizonyosságnak tekintsük. Ez 
nem vonatkozik a következőre, melyről beszámolok. 

A kísérlet megkezdése előtt a kivonó folyadékban COz-t áramoltattam, majd 
rögtön utána szabad levegő hatásának tettem k i néhány pillanatra (azért, hogy 
megszabaduljon a felesleges COa-től), ezután azonnal egy higanyon elhelyezett, 
közönséges levegőt tartalmazó edény alá tettem. Miután néhány óra elteltével sem 
tágult atmoszférája, a kísérletet tovább folytattam, de dilatáció esetén az edény 
levegőjét felújítottam. Az így előkészített és felesleges COz-jétől megfosztott ext
raktum azonos változáson ment át, mintha semmit sem abszorbeált volna, egy 
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oldhatatlan hártya borította, de atmoszférájának volumenét nem változtatta meg 
és egyáltalán nem abszorbeált oxigént, de az elfogyasztott oxigént szigorúan azo
nos mennyiségű COz-vel hel3?ettesítette. 

Kísérleteiirmek tehát az lett az eredménye, hogy az extraktum a fermentáció el
ső szakaszában és a hártya képződése alatt egyáltalán nem asszimilált oxigént, 
tevékenysége abban merült k i , hogy szenet vont el. 

Amikor az oxigén hatására az extraktum egy kis mennyiségű szenet veszít, hid
rogénjéből és oxigénjéből nagy mennyiséget ad át víz képzésre. Az e tárgyban 
végzett kísérleteim közül, melyek nündig azonos eredményt adtak, csak egyről 
számolok itt be. Elegyítettem 1,91 g.(36 gram) száraz tölgj^a extraktumot 30 g 
(lonce) C02-vel impregnált vízzel pontosan abban a pillanatban, amikor a folya
dék még nem okozott dilatációt a közönséges levegő atmoszférájában, amelyikbe 
behelyeztem. Ez az atmoszféra 792 cmM (40 hüvelyk^) foglalt el és 21/100 oxigént 
tartalmazott, a CO2 mennyisége nem volt számottevő. A15. nap végére egy vaskos 
hártya képződött, de az edény levegőjének voltmiene nem változott, 1/100 rész 
C02-t tartalmazott, ennek kivonása után 16/100 oxigént. Ebből az eredményből 
levonható, hogy 40 cm^ (2 hüvelyk^) oxigén eltűnt és 2 hüvelyk^ CO2 helyettesítet
te, ami Lavoisier szerint, 0,4 graki szenet tartalmazott. Az extraktumot, melyből ezt 
az anyagot kivontuk, gőzfürdőben szárítottuk k i , és csak 30 grain-t nyomott. Úgy 
tűrük, hogy saját anyagából SYi grain vizet vesztett. Lehetséges azonban, hogy ez a 
veszteség a szárítás folyamán jött létre. Feloldottam ezért 36 grain száraz tölgyfa 
kivonatot az előző kísérletben használt mermyiségű vízben és rögtön ezután k i is 
szárítottam annyi ideig és olyan hőfokon, mint a levegőnek kitett extraktumban, 
34 grain száraz extraktumot nyertem. A szárítás művelete alatt tehát 2 grain ext
raktum vagyis inkább a száraz kivonathoz tartozó víz tűnt el. Ennek a kísérletaek 
az lett az eredménye, hogy az edény alatti extraktumból az oxigén Yz grain szenet 
vont el. És ugyanakkor 3}^ grain mennyiségű vizet képzett. Nem mernék bizton
sággal ilyen kis eredmény mellett érvelni, ha nagyszámú más megfigyelések nem 
bizon}átanák ezt. 

Az extraktum víz formájában elvesztett hidrogénje és oxigénje sókkal nagyobb 
mennyiségű, mint az oxigén által elvont szén mennyisége, aminek részaránya nö
vekedik. Valójában úgy találtam, hogy 100 rész nyílt lángon szárított hártyakivo
nat maradványa több szenet szolgáltatott, mint 100 rész hártyáját megtartott ext
raktum. Ez az oldhatatlan üledék messze van attól, hogy oxigénnel ellátottnak 
tartsuk, inkább oxigénjétől megfosztott és szénnel telített. 

A zöldnövények nedvei, sok kivonható anyagot tartalmaznak, ammek Fourcroy 
a növényi albumin nevet adta, mert néhány jellegzetességük az állati eredetű al
buminéhoz hasonló, egyáltalán nem abszorbeálják az oxigént. A Cactus opuntia és 
a Sedum telephium nedve az oxigénnel való érintkezés során zselatinos, elasztikus 
anyaggá változik, anélkül, hogy e gáz volumene megváltozna, kizárólag azért, 
mert C02-vé alakítja át. 

Ügyelni kell arra, hogy a kivont nedvet ne helyezzük olyan edény alá, ahol nem 
tud a környező levegőből elegendőt magához vermi. Az oldatoak nagy felületűnek 
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kell lennie, ezen elővigyázatosság nélkül azok a részek, melyek távol vannak az 
oxigéntől CCb-t tudnak képezni saját anyagukból. 

Ha a hőmérséklet nagyon különböző a kísérlet elején és végén, mielőtt befejez
nénk a kísérletet, az extraktum hőmérsékletét az edény alá helyezés hőmérsékleté
re kell hozni, és nem az ilyen esetekben szokásos korrekciót végezrü, mert a víznek 
a C02-vel történő vegyülésénél a tulajdonsága megváltozik a temperatúra csökke
nésével. 

Minden kísérletben, melyekről itt beszéltem a növényi anyag nem érte el a rot
hadás vagy a fermentáció azon fokát, amelynél bizonyos körülmények között hid
rogén és nitrogén gáz szabadul fel. 

«•§ 
Az oxigén alkalmazása az ecetesítésben 

Minden idők óta ismert, hogy a levegővel való érintkezés elősegíti a bor ecetté 
válását. Lavoisier (Traité élémentaire de Chimie, par Laúoisier p.l43 et smt) Úgy találta, hogy 
ez a sav cukor és élesztő fermentációja során oxigén nélkül jött létre, de mint a kí
sérlet is mutatja, egy nagyon kis mermyiségű oxigén elégséges ahhoz, hogy a bor 
megecetesedjen, nem tudom, hogy a kísérlet során használt desztillált vízben ol
dott oxigén nem járult-e hozzá a nem jelentős mértékű savképzéshez. Nem tudha
tó azonban, hogy az ecetsav nincs e berme az élesztőben, akár ammónium, akár az 
élesztőben lévő ragadós anyag formájában. Berthollet már megjegyezte, hogy ez a 
kísérlet nem bír döntő jelleggel. (Statique chimique, vol,2, p.525) 

Rosier úgy találta, hogy az oxigén abszorbeálódott az ecetesedés során. Azzal 
bizonyította, hogy a folyamat alatt az atmoszférikus levegő volumene csökkent. 
Én viszont az előző §-ban bemutattam, hogy ez a csökkenés nem bizonyítéka az 
oxigén asszimilációjának a növényi szubsztancia által mindaddig, míg nem hason
lítjuk össze az abszorbeált gáz menn)dségét a folyadékéval. Bemutattam, hogy az 
abszorbeált oxigén szerepe kimerül abban, hogy COz-t képezzen, mely oldott, 
vagy köztes állapotban a folyadékban marad. 

Egy teljes éven át kontaktusban tartottam a bort az oxigénnel egy higannyal le
zárt tartályban. Ez a bor átalakult ecetté, de sohasem találtam azt, hogy az oxigén 
gáz csökkenésének volumene meghaladta volna a bőréét, mindig alatta volt. 

Amikor ezt a kísérletet COz-vel mesterségesen impregnált borral végeztem ab
ban a pillanatban, amikor már a keverék nem tágította többé az atmoszférikus le
vegőt, (A bor önmagában is mindig egy kis dilatációt okoz az atmoszférikus levegőben, mert a 
beime oldott alkohol elasztikus állapotba kerül.). Ugyanúgy átalakult ecetté anélkül, hogy 
atmoszférája volumenét megváltoztatta volna és (az eltűnt) oxigént azonos meny-
nyiségű CCfe-vel pótolta. 

Három hüvelyk^ Bordeaux-i bort kismértékben COz-vel impregnáltam és 5 hó
napon át egy higannyal lezárt, állandóan 20-23 R. fokra melegített 80 hüvelyk^ at
moszférikus levegőt tartalmazó edénybe tettem, ez a bor is megecetesedett, oly 
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mértékben, hogy élvezhetetlenné vált és enyhe pezsgést váltott k i a káliumban. 
Átalakult, de atmoszférájának volumenét nem változtatta meg, mialatt kb.6 hü-
velyk^ COz-t képzett és eltüntetett azonos meimyiségű oxigént. Azonos körülmé
nyek között még 4 kísérletet végeztem el különböző borokkal, azonos eredmény
nyel. Egy 5. kísérletbe^ kisfokú volumen csökkenést találtam és vele analóg oxigén 
abszorpciót, de ebben a kivételes esetben a bort nem tartottam állandó hőmérsék
leten, a kísérlet kezdetén a hőmérő +20 R. fokot mutatott a végén 0-t.Semmi kétsé
gem afelől, hogy ennek az anomáliának az oka nem a bor CO2 iránti, a hőmérsék
let csökkenésével növekvő, affinitása. 

A búzalisztből frissen készített tészta nem asszimilálja 37 oxigént miközben az 
atmoszférikus levegőn savanyodik, e gáz hatása kimerül abban, hogy kivonja a 
szenet. Ezt a kísérletet nyáron végeztem, kb. 60 órán át. 

Három hüvelyk^ alkohol, mely 5 hónapon át érintkezett 80 hüvelyk^ atmoszfé
rikus levegővel, semmilyen változáson nem ment keresztül, ugyanúgy az őt kö
rülvevő levegő sem. 

Kísérleteim nem sértik azt az általánosan elfogadott véleményt, hogy nagy 
mennyiségű oxigén megecetesíti a bort, mivel nagyrészt oxigénből, hidrogénből és 
szénből képződik Az utóbbi kivonása növeli az első részarányát. 

Azt hihetnénk egyrészt, hogy a bor asszimüálja az oxigént, másrészt, teljes egé
szében helyreállítja saját anyagából a CO2 volumenének megfelelő mértékben. 
Azonban ez a feltételezés, hogy egy állandó, pontos kiegyenlítődés létezik, túlsá
gosan messzire vezetne; egyébként ebben a feltételezésben is ugyanaz az ered
mény,: a bor nem oxidálódna, vagyis nem ecetesedne csak szenének elvesztése 
által, mivelhogy ugyanannjdt veszít el a CO2 eltávolítása révén, namt amennjd 
oxigént vesz fel az atmoszférikus levegőből. 

III.§ 

Az oxigén hatása az elhalt fára 
Ha az átnedvesedett fát oxigéntől megfosztott környezetbe helyezzük CCh-t ad 

környezetének, melyet teljes egészében saját anyagából képez. Ez a keletkezés 
azonban nem azonos azzal, mint mikor a fa oxigén jelenlétében van. 

Összekevertem 15,29 g (1/2 once), higrométerrel és hőmérővel ellenőrzött hő
mérsékleten kiszárított, tölgyfa fűrészport vízzel, hogy pépet kapjak. Az üvegcsé
szébe helyezett keveréket egy nagy közönséges levegőt tartalmazó edény alá tet
tem 5 hétre és higarmyal lezártam, a hőmérséklet állandó volt. A jelzett időszak 
után voliMmenét nem változtatta meg; 1,98 cm^ CO2 képződött, mely elfoglalta az 
azonos térfogatú oxigén helyét. A fűrészport azonos feltételek mellett szabad le
vegőre helyezve a 3. hét végére ugyanolyan mértékben kiszáradt, mmt amilyen a 
kísérlet előtt volt a nedvesítést megelőzően Súlya 796 mg-ra (15 gram) növekedett 
szárazon. A z elzárása és kiszáradása alatt csakl59 mg (3 grain) szenet vesztett, sőt 
ezen elemen túl még leadott oxigént és hidrogént víz formájában, melynek meny-
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nyisége 637 mg (12 grain) volt. A fűrészpor levegőnek kitett felszínét sötét barna 
színű kéreg borította. Ez utóbbiból 100 rész a szenesedés révén 20 rész szenet 
SZolgáltatott.( Az ebben a műveletben szereplő eljárásról a szenesedésről szóló részben az V. 
fejezet végén beszélek). Száz rész fűrészpor, a levegő általi módosulása előtt, csak 17 34 
rész szenet szolgáltatott. 

Ennek és több más kísérletnek az az eredménye: 

1). a fa és a szíjács elhalása után nem asszimüálja az atmoszférikus oMgént; 
2.) oxigén hatása kimerül abban, hogy szenet von el, 
3) . a növényi anyag ugyanakkor nagymértékbeít lead hidrogént és oxigént 

víz formájában; 
4) . a hidrogén és oxigén kivonása növeli a szén részarányát a fás maradék

ban. 
Az oxigénnel nem érintkező, csupán a víz hatására, lebomló fák, mint azt meg

figyelhetjük a vastag és szoros kéreggel bíró elhalt ágaknál; nagyon különböző 
átalakuláson esnek át: anyaguk kifehéredik ahelyett, hogy barnulna és a szén rész
aránya csökken, ahelyett hogy emelkedne. Azt hiszem, hogy ez az átalakulás a 
kivonható és színező anyagok elvesztésének következménye, melyek több szenet 
tartalmaznak, mint a fa maga. 

Száz rész levegővel nem érintkező fehéren bomló tölgyfa 16 rész szenet szolgál
tatott, melyet a hamuból vontam k i . 

Száz rész levegővel érintkező barnán rothadó tölgyfa ISVz rész hamuból kivont 
szenet adott. 

Többszörös főzés révén sem lehet a fát olyan állapotba hozni, hogy többé már 
ne adjon le kivonható anyagot. Minden egyes főzés vagy macerálás alatt, a leve
gővel való érintkezés során létrejön egy kivonat, ami azelőtt nem létezett, és ame
lyik vízben oldhatóvá válik a főzés vagy macerálás alatt bekövetkező változás kö
vetkeztében. Fél órán át forraltam 92 g (3 once) tölgyfa fűrészport saját súlyának 
huszonnégyszeresét kitevő vízben, a szűrt és lassú tűzön párologtatott főzet 4,7 g 
(90 grain) száraz kivonatot adott, egy második, az elsővel megegyező főzés 1,5 g 
(29grain) extraktumot szolgáltatott. Ez a mennyiség fokozatosan csökkent a főzé
sek során egészen a 9. főzésig, mely 212 mg (4 grain) kivonatot adott. A l i . hason
ló meimyiséget adott ugyanúgy, mint a 12. A nedves fűrészport, mely elszenvedte 
c műveleteket, portól védett, szabad levegőre helyeztem 2 hónapra. Meg vagyok 
győződve róla, hogy ezen idő alatt a fa csak átalakította az oxigént COz-vé anélkül, 
hogy asszimüálta volna azt. A jelzett idő után a fűrészpor a 13. főzés után 292 mg 
(5 /4 grain) extraktumot adott, mely több volt, mint amenn5dt a 9. főzésnél nyer
tünk. A 14. főzés pedig, 4 grain-t.; majd 2 hónapos szabad levegőn tartózkodás 
után egyetlen főzéssel ismét 5 ^ grain extraktumot adott. A kivonható anyagától 
lehető legnagyobb mértékben kimerített fa is szolgáltat extraktumot a hideg vízzel 
történő macerálás és a levegővel való érintkezés során. Ez mindig oldható kis 
meimyiségű vízben, koncentrált állapotban zavarossá válüc mészvíztől, kálium 
karbonáttól és fémoldattól. 
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Az oxigénnek kisebb a hatása a kivonható anyagától megfosztott fára, mint az 
ezzel rendelkezőére. 

A nagy mennyiségű vízben főzés által kivonható anyagától megfosztott, azonos 
súlyú fa kevesebb szenet adott, mint a természetes fa. 

A növényi nedv a szíjácsot képezvén valószínűleg hasorüó átalakuláson megy 
keresztül, mint amikor az oxigén hatására az extrakttun elszenesedik, és vízben 
oldhatatlanná válik. De létezik kétségkívül különbség is, az extraktum átalakulása 
során a többé-kevésbé tiszta szén lecsapódik, vagy leválasztódik a vegyület ma
radékában , fekete formában, ugyanakkor a növényi nedv, sajátságos képessége, 
vagy a vegetádó következtében szénvegyület formájában van jden, hogy kialakít
sa a szíjácsot. Ebben a vízben oldhatatlan vegyületben a szén részaránya maximá
lis, de ha a szíjács levegő hatásának van kitéve, a veg5ailet lebomlik, a szén leválik 
és részben egyesül az oxigénnel, nagy részben szennyezett szén vagy televény 
formájában kicsapódik. A faszövet, miután szene leválik, visszafejlődik eredeti 
vízben oldódó nedv állapotába.. A kialakult faszövet talán nemcsak egy homogén 
vegyület, de egy nagyon sűrített szíjács, szénnel vagy televérmyel keverve. Lásd a 
szenesedés jegyzetet az V. f. végén. 

IV.§ 

A z oxigén gáz kondenzálása olajjal 
Az olaj eltünteti az oxigént, de nem úgy hat, mint a kivonható nedvek, a bor és 

a fa, mert ezekkel COz-t képez. Úgy találtam, hogy a terpentinolaj 4 hónap alatt 
súlyának hússzorosát kitevő oxigént képes asszimilálni, míg a képzett COz meny-
nyisége négyszer kevesebb, mint az abszorbeált oxigén. Az eredmény nem válto
zott akkor sem, ha az olajat előzetesen COz-vel telítettük.(E kísérlet során módomban 
állt megfigyelni egy Priestley által közölt tényt, hogy a terpentinolaj elnyeli a nitrogén gázt. Véle
ményem szerint a sűrített nitrogén gáz mermyisége soha nem haladja meg az olaj mennyiségét. 
Priestley elismeri, hogy az olaj idővel elveszíti ezt a tulajdonságát és visszanyeri, ha egy időre vá
kuumba helyezzük. Úgy tűnik, hogy a nitrogén valószínűleg nem veszít kalóriát ebben az egyesü
lésben.) 

A lenolaj 12-szer több oxigént tud elnyelni 4 hónap alatt anélkül, hogy légkör
ében érzékelhető mermyiségű CO2 keletkezne. Minden anyag közül, melyekkel 
kísérleteztem, legyen az állati vagy növényi eredetű, ez volt az egyetlen, mely ezt 
az eredményt adta. Ez a sajátság alkalmassá tenné eudiometriás kísérletekre. A 
lenolaj, mellyel kísérleteztem nem kondenzálta egyáltalán a nitrogént és nem bo
csátott k i semmilyen gázt atmoszférikus temperatúrán oxigéntől megfosztott gáz
nemű környezetben. 

A víz megjelenése akár az állati, akár a növényi olajban, mely levegő hatásának 
van kitéve, olyan tény, mit számos megfigyelés bizonyít. Feltételezhető, hogy az 
elnyelt oxigén nem asszimilálódik ebben az anyagban. Én egyáltalán nem tudtam 
megfigyelni a víz képződését az általam részletesen ismertetett kísérletekben, de 
lehet, hogy túlságosan rövid ideig tartottak: az olaj oldat, vagy szuszpenzió formá-
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jában visszatarthatta az általa képzett vizet. Újabb megfigyelésekre kell várnunk, 
hogy megtudjuk, hogy az olajnak a levegő hatására bekövetkező gyantává válása, 
hatóanyagaink kivonása által, vagy oxigén hozzáadására, avagy mindkettő együt
tes hatására következik-e be. Beérjük azzal a megállapítással, hogy a szén kivonása 
csak kicsivel, vagy egyáltalán semmivel sem járul hozzá az elgyantásodáshoz. 

Az olaj nem abszorbeálja az oxigént a vegetáció során, úgy tűnik nem rendelke
zik e sajátossággal, csak abban az esetben, ha a növény által termelt váladékként, 
vagy idegentestként szerepel. A lenmag- és a kendermagból préselt olaj konden
zálja az oxigént, nem abszorbeálja érzékelhetően a csíraképzés alatt, nem változtat
ja meg, mint a nyálka, vagy keményítő tartalmú magvak, csak COz-vé alakítják. 

v.§ 
Az oxigén kondenzálása rothadó növényi anyag által 

A növények fermentációjuk teljes folyamata alatt nem növelik az őket éppen 
akkor körülvevő atmoszféra térfogatát, ha az nagy mennyiségben tartalmaz oxi
gént, ha viszont csak keveset, vagy egyáltalán nem, akkor erjedésük első szaka
szában tiszta COz-vel, rothadásukkor, vagy a fermentáció utolsó szakaszában hid
rogén gázzal, vagy egyéb gyúlékony, COz-vel és nitrogénnel kevert gázzal növe
lik. 

Több alkalommal volt módom megfigyelni, amit Berthollet már a rá jellemző 
nagy megbízhatósággal közölt: (Statique chimique, vol 2, p.546.), hogy egy rothadó test, 
melynek mmden része érintkezik az atmoszférikus levegővel nem hagy abban 
hidrogén gázt és nem tesz hozzá nitrogén gázt. 

Nekem úgy tűnik, hogy amennyiben az erjedő növényi anyag nem bocsát k i 
hidrogén gázt az oxigéntől megfosztott légkörébe, egyáltalán nem változtatja meg 
az oxigénes atmoszféra térfogatát, de ha oxigénbe helyezzük, amikor hidrogént 
bocsáthat k i víz alatt, vagy nitrogén gázban, akkor az oxigén kondenzálódik. Bor
só magot megfosztottam vegetációs képességétől pár pillanatra forró vízbe márt
va. Ezek a megduzzadt és vízbe mártott magok először semmilyen gázt nem bo
csátottak k i , majd először a CO2 tűnt elő, ezt követte a hidrogén. A magokat elha
lásuk után azormal közönséges levegőt tartalmazó közegbe helyeztem, 4 nap múl
tán sem változtattak volument Eltűnt belőle 6 hüvelyk^ oxigén, és keletkezett 6 
hüvelyk^ CO2 A kísérlet után ugyanezen magokat vízbe tettem és két nap múlván 
gyúlékony gázt bocsátottak k i . Ekkor azonnal érintkezésbe hoztam őket 100 hü-
velyk^ higannyal lezárt atmoszférikus levegővel, a 3. nap végére ez az atmoszféra 
1 hüvelyke-kel kondenzálódott és az eudiometriás vizsgálatnál úgy találtam, hogy 
7 hüvelyk^ oxigén eltűnt és csak 6 hüvelyk^ CO2 pótolta. Ez a légkör egyáltalán 
nem tartalmazott hidrogén gázt. A bab, a lóbab, a burgonyagyökér a hidrogén gáz 
kibocsátás alatt ugyanilyen eredményt szolgáltatott, mint a borsó. 

Egy 1070 cm3 (54 hüvelyk^) atmoszférikus levegőt tartalmazó edény alá tettem 
és állandó hőmérsékleten, 10-12 R fokon, tartottam 3,82 g (1 gros) friss sikert, a 8. 
nap végére meglágyult, az edény légterének nem változott meg a volumene, eltűnt 
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59 cm3 (3 hüvelyk^) oxigén, melyet ugyanennyi CO2 helyettesített. A sikernek 
olyan savanyii szaga volt, mint az erjedni kezdő búza tésztának. Három óra alatt 
összeszáradt 1,35 grammra , míg a kísérlet előtt 1,48 gramnu-a(28 grain) száradt 
össze. Száraz anyagából 2 grain vizet vesztett. 

Folytattam a kísérletet azonos körülmények között 3,62 g (1 gros) az előző kísér
letnél használt sikerrel a fermentáció azonos fokán, mint amin az előbbi kísérlet
ben volt, amikor víz alá tettem hidrogén gázt kezdett el kibocsátani. A 8. nap vé
gére az 54 hüvelyk^ atmoszférikus levegő % hüvelyke-kel csökkent; 8/100 rész 
C02-t tartalmazott, ennek kivonása után 11)6, század oxigént. Küenc és fél rész 
oxigén eltűnt és csak 8 rész GO2 helyettesítette. A siker úszott az általa képzett 
vízben; csendes tűzön szárítottam és így 1,38 g (26 grain) lett a súlya, tehát 46 
gram vizet képzett, mely jelentéktelen mennyiségű ammóniát adott, nem zöldült 
meg, valószínűleg azért, mert az ammónia egyesült vagy a sikerrel, vagy az ecet
savval. A sikert a rothadás alatt fekete por fedte, mely nem volt jelen, ha víz alatt a 
levegőtől elzárva történt a folyamat. 

Összefoglalás 
Az ebben a fejezetben közölt megfigyelések általában arra az eredményre vezetlek, (az 

olaj kivételével) hogy az oxigén nem rögzül a fermentáció elején az elhalt növényben, nem 
egyesül a növény hidrogénjével sem, hogy vizet képezzen, és csak szenet vesz fel. így az 
ecetesedés, az extraktum kicsapódása, a növényi albumin koagulációja során az oxigén 
csak a szén kivonását segíti elő. A kivonás maradékában az oxigén részaránya nem csök
ken, mert a növényi anyag, melyben a folyamat zajlik ezen idő alatt víz formájában hidro
gént és oxigént bocsát ki. 

Az oxigén vegyül, vagy az elhalt növény hidrogénjével, vagy teljes anyagával, amikor 
rothad, és a fermentáció azon szakaszában, amikor hidrogén gázt bocsát ki. Mivel a ve-
gyülés ideje pontosan egybeesik a hidrogén kibocsátással és ez utóbbi nem található meg 
többé a rothadó növénnyel közvetlenül érintkező oxigénben, valamint a víz megjelenése 
nagyon jelentős az erjedés e szakaszában, megállapítható, hogy az eltűnt oxigén, ami nem 
található meg az ugyanebben az időben képződő COz-ben, nem asszimilálódik a növényi 
anyagban, de arra szolgál, hogy víz képződjék belőle. 

Van azonban egy jelentős különbség az oxigéntől megfosztott és az oxigént tartalmazó 
fermentáció között: az első esetben a felszabaduló COz a fermentálódó anyagból meríti 
mindkét elemét, míg a második esetben csupán a szenet szerzi az erjedő növényi anyagból. 

' 
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V. Fejezet 
A növényi televén)a:ől 

I § 
A televény összetételének kutatása 

Televény alatt azt a fekete anyagot értem, mely az oxigén és a víz együttes hatá
sának kitett elhalt növényi anyagokat fedi. A kísérletek, melyekről az előző feje
zetben beszéltem azt bizonyították, hogy ez az anyag nem az elhalt növény és az 
oxigén vegjöilésének eredménye, de az elhalt növény egyes elemeinek kivonása 
során létrejött iiledék. 

Kísérleteim nagy részében csaknem tiszta televényt használtam, melyből szitá-
lással eltávolítottam az elbomlatlan növényi részeket, amelyek mindig megtalálha
tók berme. Nem tartalmazta csak a növényből származó, általa termelt, ásványi 
anyagokat. Magas sziklákról vagy fatörzsekről szedtem, ahol idegen anyag, első
sorban a haszonállatok, a trágya és üledék, mely ált^lábajti előfordul a talajban, 
nem módosíthatták. Ez a televény számomra termékenynek tűnt, különösen akkor 
ha összekevertem egy bizonyos meimyiségű homokkal vagy kaviccsal, mely a 
gyökerek támasztékául szolgált és elősegítette az oxigén beliatplását; Idvételt kép
zett ez alól néhány fatörzsön, mint például a tölgyön, képződfjtt televény. Amikor 
a víznek nincs lefolyása, akkor túlságosan nagy mennyiségű kivonható anyaggal 
telített, mely elzárja a növény ereit. Ez az oldható anyag nem teljes mértékben a 
televényből származik, hanem az élő fából is és nem minden növény táplálkozásá
ra alkalmas. 

A következő műveletek képet adnak arról, hogy általában milyen különbsége
ket tudunk megfigyelni a növény és a belőle származó televény összetételében. 

A tölgyfa desztillálása; 10,614 g (200gram), üveg rétortában, vörös izzásig desztil
lált száraz tölgyfa 2293 cm^ (116 hüvelyk^) hidrogén gázt, + 575 cm^ (29 hüvelyk^) 
COz-t + 4,25 g (SOgrain) vizet szolgáltatott, faecetet feleslegben tartalmazó faam-
móniák, + 589 mg(13gráin) égett bitumenolaj oldatában. A rétortában maradt szén 
2,23 g (42grain)-t nyomott: 26 mg (l/2gram) hamut tartalmazott. 

A barna tölgytelevény desztillálása: 10,614 g (200grain) az előzővel azonos módon 
desztiUálva 2456 cm^ (124 hüvelyk^) hidrogén gázt,+ 637 cm3(34 hüvelyks) COz-t + 
2,81 g (53gram) faammómákos és ammóniák karbonátos vizet+530 mg (lOgrain) 
égett bitumenolajat szolgáltatott. A rétortában maradt szén 3,13 g (59grain) súlyú 
volt és 424 mg (8graines) hamut tartalmazott. 

A teljes rododendron növény desztillálása: 10,614 g rétortában, vörös izzásig desztil
lált száraz rododendron 1928 cm3(100 hüvelyks) hidrogén gázt,+ 634 cm3(32 hü-
velyk^) C02-t,+ 3,34 g (63 grain) faecetet feleslegben tartalmazó faammómákos 
+l,7g (32grain) égett bitumenolajos vizet adott. A visszamaradt szén súlya 2,813 g 
(53 grain), mely 159 mg (3 grain) hamut tartalmazott. 
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A rododendron fekete televényének desztillálása: 10,614 g (200 grain) vörös iz2ásig 
desztillált száraz televény 2040 on^ (103 hüvelyk^) hidrogén gázt, + 673 cm^ (34 
hüvelyk^) COz-t + 3 g (57grain) faammómákos,' ammóniák karbonátos vizet +557 
mg ( l lgrain) égett bitumenolajat szolgáltatott A rétortában maradt szén súlya 3,45 
g(65 gram), mely 689 mg (13 grain) hamut tartalmazott. 

A gyeptelevény, a fenyőtelevény valamint a növénynek magának a desztillálása 
azonos különbségeket mutató eredményeket adott,, vagyis a nem lebomlott nö
vény több oxigént és kevesebb szenet tartalmaz, mint az azonos súlyú televénye; 
nem tudjuk azonban, hogy ez utóbbi szene teljes mértékben veg5nil-e más anya-
gokiaJ. 

A nitrogén részaránya nagyobb a televényben, mint a lebomlaüan növényben. 
Ez az eredmény nem meglepő, mert a levegővel érintkező, fermentálódó növény
ből nem szabadul fel nitrogén gáz. Ennek egyedül azonban nem tudható be az 
összes ammórüimi karbonát, melyet a televény desztülálásánál nyertem, egy része 
valószínűleg a humuszban élő rovarok maradványaiból származik. 

A híres Klaproth ( Beytrage zur Chemischen Keimtnis 3. Band) a tőzeg desztillálásánál 
olyan produktumot kapott, mely csak nagyon kevés nitrogént tartalmazott, ami
kor a faecet túlzott mennyiségben volt berme, de a tőzeget nem tekinthetjük valódi 
televénynek, a tőzeg a lebomlott növények üledéke pangó vízben és részben nem 
érintkezik a levegővel., és ebben az esetben gáz formájában adja le a nitrogént. A 
tőzeg tartalmaz egy bizonyos mennyiségű szenet, de kevesebbet, mint a kész tele
vény. Hasonlítsuk össze a televény. No. 8,15,19 és a tőzeg. No. 32 elszenesedését. 
A táblázatot lásd a fejezet végén. 

A sav, ha összekeverjük a televénnyel, nincs rá hatással, nem okoz pezsgést, és 
nem oldja fel azt, felveszi a televény anyagának és a vasnak egy részét, de csak 
nagyon kevés növényi részt, Vauquelin megfigyelése szerint a koncentrált sósav és 
kénsav meleg hatására szénné redukálja, miközben ecetsav szabadul fel. 

Az alkohol sem oldja a televényt, de belőle kevés extraktumot és gyantát von k i , 
mely a televény súlyának csupán 2-3/100 része. 

A kálium és a nátrium csaknem teljes mértékben oldja a televényt és ezalatt 
ammóiűák szabadul fel. Ez az oldat sav hatására felbomlik és a művelethez hasz
nált televény súlyához viszonyítva, kevés barna égethető por csapódik le belőle. 

n.§ 
A televény kivonható anyagai 

A televény lényegében oldhatatlan vízben. Ezen folyadékkal elválasztható egy 
extraktum, mely nem azonos magával a televénnyel. A következő kísérletekben 
meg fogom mutatni, hogy mennyi extraktum kerül a termékeny talajra hulló tiszta 
vízbe. 

Egy nagy edényt megtöltöttem csaknem tiszta gyeptelevénnyel és addig locsol
tam esővízzel vagy desztillált vízzel, hogy már nem tudott több vizet felvenni. Az 
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5. nap végén aztán kipréseltem. A préselt és szdrt folyadékbői 10000 rész, egészen 
a száraz állapotig történő párologtatás után, 26 rész száraz extraktumot szolgálta
tott. 

Azonos kísérletet végeztem trágyázott kerti földdel. 10000 rész a kisajtolt 
anyagból 10 rész száraz extraktumot adott. Azonos körülmények között megismé
telt laza, jó gabona (búza) termést adó talajnál 10000 rész folyadékból 4 rész ext
raktum lett. 

A televény a kísérlet előtt száraz volt és a nedvesítésre használt víz nem tartal
mazott egyáltalán COz-t, a kivonat azonban már más volt, zavarossá tette a mész
vizet a kaldxun karbonát által de nem sokkai jobban, mint a közönséges forrásvíz. 
100 hüvelyk^ televényvíz, amit a kipréselés után azonnal forraltam, legalább 2 hü-
velyk' C02-t tartalmazó levegőt szolgáltatott. Ez a meghatározás talán nem elég 
pontos, de jelzi hogy a gyökerek által a közönséges talajból merített CO2 mennyi
sége nem jelentős. Amikor lombikba helyezünk egy a televényben gyökerező 
zöldnövény felső részét és a lombik nyakát pontosan a szár tövénél zárjuk, több 
nap, sőt több hét után azt láthatjuk, hogy a lombikban kissé javul a levegő, bár a 
levelek által kilélegzett víz mennyisége nagyon nagy 

A forró víz által a tiszta, természetes, a nyílt mezőt képző televényből kivont 
extraktum mermyisége nem jelentőS.(Az így elnevezett televény alatt azt értem, hogy elége
tése után csak nagyon kevés hamu marad, vagy, ami nem haladja meg súlyának 1/10-t. Feltétele
zem azt is hogy nem kapott trágyát és elhalt növények mesterséges felhalmozása sem befolyásol
ta.) Ezt a televényt Yi óráig 12 egymást követő főzésnek tettem k i 24-szer nagyobb 
mermyiségű vízben, mint a televény súlya. Az extraktum mermyisége, melyet si
került nyernem, nem haladta meg a televény súlyának tizenegyed részét, gyakran 
még ennél is kevesebb volt. Úgy tűnik, hogy az a tiszta televény, amely azonos 
körülmények között, a 12 főzés során súlyának tizenegyed részét kitevő extraktu
mot ad, kevésbé termékeny a lóbab és a borsó részére, mint ugyanaz a televény, 
amelyben az extraktum mennyisége csak fele vagy 2/3-a az általam jelzettaek 

Az extraktum mennyisége, melyet a televény tartalmaz annak érdekében, hogy 
a vegetáció kielégítő legyen, nem lehet sem túl nagy, sem túl kicsi. Csaknem telje
sen tiszta televényt 12 egymást követő főzésnek vetettem alá felfrissített vízzel. 
Vetettem két cserépbe lóbab, borsó és árpamagot, desztillált víz tisztaságú esővíz
zel locsoltam. Ugyanebben az időben hasonló magokat vetettem az előzővel meg
egyező cserépbe, mely ugyanazt a televényt tartalmazta, de extraktumát nem 
távolítottam el. Mindkét kísérlet termékeny vetőmagot hozott, de a növények és a 
magok súlya }4-deI nagyobb volt abban a televénytjen, melyből nem távolítottam 
el a kivonható anyagokat. A két televény között nem lehetett különbséget tenni 
sem látással, sem tapintással. Nekem úgy tűnt azonban, hogy az extraktumot nem 
tartalmazó televény több vizet tudott felvenni. 

Száz rész oldható anyagától nagyrészt megfosztott száraz televény 477 rész v i 
zet volt képes megkötni. 

A mosatlan, száraz televény csak 400 részt. 
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A televényből csaktígy, mint a fából vízzel nem lehet eltávolítani teljes mérték
ben kivonható anyagát. Az első főzés, vagy macerálás több extraktumot távolít el, 
mint a következők és végül elérüitk egy ponthoz, amikor már az extraktum meny-
nyisége nem változik észrevehetően. Ha a maximálisan kivont televényt benedve
sítve levegőnek tennénk ki , akkor változáson esik át és nagyobb mennyiségű ext
raktumot tud szolgáltatni, mint az előző műveletek során. Égetéssel 65 rész hamut 
szolgáltató tízezer rész száraz, fekete rododendron televényt forraltunk súlyának 
24-szeresét kitevő desztillált vízben. A szűrt főzet 250 rész extraktumot adott. Eb
ből a 9. főzet 40 részt, a 10. és 11. főzet mindegyik hasonló mermyiségét adott. Az 
i ly módon kimerített, nedvesített televén)^ portól védett helyen 3 hónapon át sza
bad levegő hatásának tettük k i . Ezután az idő után megejtettük a 12. főzést az elő
zőekkel megegyező körülmények között és 58 rész extraktumot kaptunk. A hideg 
vízben történt macerálás hasonló eredményeket adott. Ezen, a hosszú ideig vég
zett és a főzés által már kimerített, levegővel érintkező televényen ötven ízben 
megismételt macerálások még mindig szolgáltattak nagyon oldódó színes extrak
tumot. 

A főzés által extraktumától megfosztott televény kb. ugyanannyi anyagot szol
gáltatott, mint az extraktummal rendelkező televény, csupán a szén mennyisége 
volt jelentősebb az előzőben. Ebből 100 rész 33 Yi rész szenet adott, melyből a ha
m u 5 rész volt., a másik esetben a 31 gram szénben 6 ^ rész hamu volt.( Az elsze
nesítésnél alkalmazott eljárást a fejezet végén lévő jegyzetben ismertetem) A Szén mennyisé
gének növekedése a televényben szűk korlátok között mozog. Mikor több ízben 
egymást követő főzéseknek vetettem alá ezt a kimerült televényt, eljutottam egy 
pontig, amikor már nem tudtam emelm a szén mennyiségét, habár nagy mennyi
ségű extraktumot nyertem e műveletek során. 

A televény extraktuma nem szétmálló, desztiUálásnál ammónium karbonátot 
szolgáltat. Ezen extraktum vizes oldatának konzisztenciája a szirupéhoz hasonló, 
nem alkalikus és nem savas, íze édes és levegőn kicsapódik, mészvíz, kálium kar
bonát valamint a legtöbb fémes oldat hatására néhány pillanaton belül zavarossá 
válik. Ha alkohollal keverjük, egy kis része oldódik, másik része oldhatatlan. Az 
alkoholban oldódó rész nagyon szétmálló. A televény első vizes macerálása na
gyobb mennyiségű szétfolyó extraktmnot ad, mint a következők. 

(Neúfi tudom, hogy e szétmálló extraktumot borítja- e egy nem szétmálló, bőséges burok, amely 
megakadályozza a belső; részt, hogy a levegő nedvességét magához vonja, vagy az alkohol képez 
egy újabb vegyületet az extraktum anyagaival). 

III.§ 

A televényben található sók 

A nyílt mezőn kialakult televény forrázatának reagensekkel történt egyszerű 
összekeverése általában nem mutat k i jelentős mennyiségű káliumot, kloridokat és 
alkalikus szulfátot, hacsak az alapkőzet nem adott hozzá. A legtöbb alkalikus só, 
melyet a növények tartalmaznak csak az elégetésük után maradt maradékban je
lentkezik, és ugyanezek érvényesek a televényre is. 
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Sok szerző úgy gondolta, hogy a sók, melyek a növényekben találhatók, ott is 
képződnek mivel a természetes televények nagy részének hamujából aiorró víz 
nem von k i sókat. Ez a következtetés minden bizonnyal elhamarkodott. Minden 
televény, melyet én vizsgáltam^ tartaimazott alkalikus sókat, de hamuja gyakran 
nem reagált a forró vízre, de ezek a sók benne vannak a hamuban féÜg megüvege-
sedett formában, kapcsolódva a televény alapanyagához, mikor ez utóbbi me^e-
hetősen bőséges. Száz rész gyeptelevény égetés során 50 rész homokot vagy ha
mut szolgáltatott, amely azonban forró víz hatására nem adta le a benite lévő só
kat. Ellénbefi 100 rész száraz extraktum ugyanebből a televényből 14 rész hamut 
szolgáltatott/ ebből a 100 rész hamuból a forró vizes kezelés mosóvízében 25 rész 
só volt található, mely részben szabad káüum, kloridok és alkalikus szulfátok vol
tak. Az utólagos analízis bebizonyította, hogy a hamuból a víz csak a sótartalom 
felét vonta k i . 

Száz rész rododendron televény rész hamut tartalmazott. Száz rész ebből a 
hamuból víz hatására csak }4 rész alkalikus sót szolgáltatott, de 100 rész e televény 
extraktümából képzett hamuból súlyának 1/3-t kitevő alkalikus sót adott víz se
gítségével és sok kellene belőle, hogy teljes mértékben kivonható legyenek e sók. 

Megismételtem az eljárást még 6 különböző televénnyel és ugyanezeket az 
eredményeket kaptam. 

IV.§ 

Az oxigén módosulásai a televénnyel való kapcsolata során 

A televény egy elrothadt anyag maradványa, de önmagában már nem képes a 
rothadásra. Tulajdonképpen antiszeptikus ^nyagnak is vehetjük, mivel kivonható 
anyagai, ha izoláljuk őket képesek elrptj^adni, ellenben ha a televényben maradr 
nak, akkor nem. Egy évig tartottam ép, tiszta televényt egy vízzel telt higannyal 
lezárt edényben, semmüyen gázt nem bocsátott k i , hacsak nem azt a kis mennyi
ségű C02-t, mely az őt borító vízben volt található. " 

Kétségtelen, hogy a televény, ha kivonjuk belőle sóit és televény anyagát,, el
pusztítható a víz és a levegő együttes hatása révén. Anélkül, hogy tüzetes kutatás
sal igazolnám, nem tudok jobbat tenni, mint leírni édesapám egy megfigyelését 
(Voyage dans les Alpes, §319.) Tormót és Müánót borító humuszos talajról, mélyét már 
az antik időkben is műveltek. 

„A humusz réteg vastagsága ezen az alföldön csekély és számomra úgy tű
nik, hogy nincs összefüggésben a művelésbe vétele óta eltelt idővel. A Tormo és 
Szent Germano közötti 10 mérföldön sehol sem haladta meg, az egy lá̂ b va,stagsá-
got, márpedig a sekélysége számomra azt jelenti, hogy ez a talaj bomlási folyamat 
eredménye, mely határt .szab a növekedésének, mivel e nélkül hogyan lenne lehet
séges, hogy egy termékeny és 3000 év óta művelt alföldön csak ilyen vastagságot 
érjen cl. 

A humusz talajnak ez az elpusztíthatósága kivétel nélküli tény, a földműve
sek, amücor a termelés során a túl gyakran ismételt szántással akarták pótolni a 
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trágyázást, szomorú eredményre jutottak. Láthatták, hogy földjük fokozatosan 
elszegényedik, és sterillé válik a humusz réteg elpusztulása nüatt. 

Mivel ez a talaj elpusztítható, az elpusztuló talaj mennyisége arányban áll 
egy bizonyos pontig a talaj abszolút mermyiségével, másrészről az évente keletke
ző új talaj mermyisége behatárolt, növekedésének szükségszerűen meghatározott 
korlátja van. 

A növekedés határai függnek a klímától, követik a természetét és helyzetét 
annak a talajnak, amelyen a humusz réteg kialakult, függnek a rajtuk termelt nö
vényektől, a művelés módjától és végül a terület termékenységétől. Ha mmden ok, 
mely e réteg növekedését elősegíti, jelen is van, akkor is kétségtelen, hogy egy bi
zonyos maximumot nem tud meghaladni, mivel a destruktív tényezők kiegyenlí
tik a produktív tényezők hatását, és nem engedik a további növekedést." 

Tiszta, desztillált vízzel átitatott televényt, atmoszférikus levegőt, vagy oxigént 
tartalmazó, higannyal lezárt edénybe helyezve CO2 gáz képződik és eltűiük az 
oxigén, de sohasem lesz kisebb a légtér, mint az átitatásra használt víz mennyisé
ge, bármeimyi is a televény mermyisége és a kísérlet időtartama; ez utóbbi néha 
meghaladta az egy évet. Ha a vizet előzetesen COz-vel impregnáltuk akkor sem 
változott a légtér volumene. Az elfogyasztott oxigén mennyisége pontosan annyi, 
mmt amennyi a C02-ben van és nem szabadul fel sem hidrogén, sem nitrogén. 

A kísérlet eredménye az, hogy a televény nem asszimilálja és nem fbcálja az at
moszférikus oxigént. Hatása csak arra szorítkozik, hogy elvonja a televényből a 
szenet. 

Az általam ismertetett eredmény eléréséhez az szükséges, hogy a televény ne 
tartalmazzon vasas vagy agyagos üledéket. A televényben lévő nem teljesen oxi
dált vas vegyül az oxigénnel, de ez a folyamat nem jön létre sem a televény, sem a 
tiszta talaj, sőt még a vas és a mangán által sem, melyek vegyülnek a televény hu
muszos részében és kimutathatók hamvasztás révén. 

Az oxigén nagyobb mermyiségű szenet von el a kivonható anyagait tartalmazó 
televényből, mint a kifőzöttéből. Ez utóbbi felével kevesebb CCh-t képez az at
moszférikus levegő oxigénjével, mmt az azonos súlyú kivonható anyagait tartal
mazó televényből. 

A kivonható anyagok elvesztését megakadályozó edényben tartott, átnedvesí
tett televény elveszíti súlyának egy részét az oxigérmel való érintkezés során, ha 
száraz állapotban vesszük figyelembe és ez a veszteség több, mint a szén súlya, 
amit elvon tőle ez a gáz. Vízzel összekevertem, egy üveg csészében 30,57 g (1 
once), árnyékban, hőmérővel meghatározott hőfokon és higrométerrel ellenőrzött 
mértékben kiszárított, rododendron televényt. (Ez a televény már régóta érintésre teljesen 
száraznak tűnt, bár mivel nem volt szétmáUó, súlya változott a hőmérő és a higrométer foka sze
rint.) amíg már nem tudott több vizet felvenni. A csészét, atmoszférikus levegőt 
tartalmazó nagy edény alá helyeztem, a levegőt több ízben cseréltem és 
eudiométerrel ellenőriztem nünden cserénél. A kísérlet 4 hónapig tartott, a tele
vény 3 hónapig az edény alatt volt és 1 hói\apig árnyékban, szabad levegőn szá
radt, olyan hőmérsékleten, mint a vízzel való összekeverése előtt volt. Úgy tálal
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tam, hogy a súlya 849 mg-mal (16 gram) csökkent az edény alatti tartózkodás ide
jében, eltűnt 476 cm^ (24 hüvelyk^) oxigén és azonos mennyiségű CO2 keletkezett. 
A kísérlet ideje alatt tehát kb. 32 hüvelyks CO2 keletkezett, feltételezve, hogy a CO2 
létrejötte azonos mermyiségű volt az edény alatt és a száradás idején is. (A televény 
azonos összetétel esetén edény alatt, valószínűleg kevesebb COtt képez, mint szabad levegőn, de 
mivel közel semmit sem hat az oxigénre a száradás utolsó szakaszában, ami sok időt vesz igénybe, 
úgy vélem, hogy a száradás alatti CO2 meim5Tsége inkább tekinthető túl soknak, mint kevésnek.) 
Lavoisier szerint 32 hüvelyk^ CO2 tartalmaz 6 grain szenet, így a televény elveszít 
ezen anyagon kívül oxigént és hidrogént is, ami 10 grain víz formájában jelenik 
meg. 

A szén részaránya növekedik a víz kivonásával a növényi maradványokban, 
melyek televénnyé redukálódnak, de nem emelkedik a már kész televényben. 
Azonos arányban elveszítheti riagyon kis mértékben, a levegő és a víz hatására, 
oxigénjét, hidrogénjét és szenét. Ha több oxigént és hidrogént veszítene el, mmt 
szenet, amint azt láthatjuk a növénnyel régóta nem rendelkező talajoknál, csak
nem tiszta szén maradékot látnánk. Ilyen esettel azonban nem találkozunk, a desz-
tülálásnál alkotórészük legfeljebb fele szén. 

A szén nagyon hatásos antiszeptikum, és a televényben található állapotában, 
ezt a sajátságát részben megtartja. Több azonos edényt megtöltöttem különböző 
tiszta vagy majdnem tiszta televérmyel, mindegyikbe azonos mennyiségű marha
húst tettem. Azonos körülmények között elvégeztem a kísérletet fűrészporral, tisz
ta szénnel, meszes homokkal, agyagos homokkal és szabad levegőn. A hús válto
zás nélkül egy kicsit tovább megőrződött a szénben, mmt a televényben, de sokkal 
tovább a televényben, mint a fűrészporban, a különböző homokban és a szabad 
levegőn. A humusznak ez az antiszeptikus tulajdonsággal bíró része, ami nagyon 
különböző, tartja ferm a vegetációt, táplálja kivonható anyagaival a növényeket és 
szolgáltatja számukra a televén)^. Ez utóbbi oldhatatlan része megakadályozza, 
hogy a nem lebonűott növényi részek fermentálódó, a növények számára ártalmas 
nedveket szállítsanak. 
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összefoglalás 
A szén nagyobb mennyiségben található a televényben, mint a növényben, melyből ke

letkezik. Mégis, a szén részaránya jelentősen nem emelhető a televényben az őt létrehozó 
okok folyamatos tevékenysége révén. 

A száraznak tekintett, de átnedveSített televény atmoszférikus hőmérsékleten veszít a 
súlyából az oxigénnel történő érintkezése miatt, ez utóbbi nem rögzül benne és nem egye
sül a hidrogénnel, hogy vizet képezzen. Az oxigén csak a szenet vonja ki. A humusz elve
szítőén a smrnt, ugyanabban az időben, víz formájában oxigénjét és hidrogénjét is elve
szíti e folyadékban oldódó extraktummal együtt. így a televény teljes mértékben elpusztít-
hatónak tűnik atmoszférikus hőmérsékleten a levegő és a víz együttes hatására. 

A televény kivonható nedveinek tulajdoníthatjuk a televény termékenységét, hamuja 
tartalmazza mindazokat az alkotó elemeket, mint a növény hamuja. 

A tiszta televény antiszeptikus. 

Jegyzet 
A különböző növényi anyagok elszenesítéséről 

Amikor egy növényt vagy annak valamely alkotórészét desztilláljuk szigetelt 
üveg rétortában a folyamathoz használt hőmérséklet, melyet még az üveg elbír, 
nem mindig elégséges ahhoz, hogy az összes hidrogén felszabaduljon a szénnel 
alkptjDtt vegyületéből, ami magasabb hőfokon megtörténne. Ez az eljárás nem len
ne pontatlan a növényi anyagokban lévő, nem illó szén relatív mennyiségét meg
ítélni, ha a különböző szén visszatartaná, az elviselhető legmagasabb hőmérsékle
ten ugyanazt a hidrogén részarányt. Valójában ez nem így van: a növényi anya
gok, mint pl . egyes magvak sűrűk és képesek a hőn meglágyulni és több hidrogént 
visszatartani, mint azok, melyek jobban kitágulnak, és nem lágjmlnak meg olyan 
mértékben, mint a fák többsége. 

Azokban az eredményekben, melyekről beszámolok az alkalmazott hő maga
sabb volt, mint ami az ezüst fúziójához szükséges és mivel a különböző szenek 
súlya nem változott a magas hőmérsékleten, azt kell hirmem, hogy összehasonlít
hatók egymással. Semmit nem változtattam a tűz alkalmazásának módján és ide
jén. 

Az elszenesítés végrehajtásánál a növényi anyagot papírba burkoltam, zárt 
gombolyag formában és henger alakú vas dobozba, vagy egy egyik végén zárt, 
másik végén nyitott csőbe tettem, ami 9 cm magas és 4 cm széles volt. A gombo
lyagra függőleges nyéllel ellátott vaskarikát helyeztem, ami a kivételhez kellett és 
pontosan kitöltötte a henger átmérőjét. Ezt a lemezt ebben a helyzetben agyaggal 
tömítettem, egy réteg szénporral és egy másik réteg hamuval takartam. 
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A művelet után még melegen, anélkül hogy deformáltam volna, megmértem az 
elszenesedett gombolyag súlyát, melyből kivontam az előzetesen lemért, a papír
ból származó szén súlyát. 

A szedésnél, a szárításnál és a növények elégetésnél a IX. fejezetben leírt elővi
gyázatossággal jártam el. 

Sok esetben nem tudjuk megítélni a különböző anyagok által szolgáltatott rela
tív szénmennyiséget, csak feltételezve, hogy hiányzik belőlük a hamu Ezek ázok 
az eredmények, melyek a szenesítési táblázat 5. oszlopában vannak. íme egy pél
da: 100 súlyrész fenyőlevél televény (No 19) 28 rész hamut szolgáltatott, 100 rész 
azonos televény 52Ĵ  rész hamus szenet adott. Kivonva a haiiiut a televényből és a 
szénből és elvégezve az arányosítást: 100 - 28 : 52,5 - 28 = 100 : x, úgy találtam, 
hogy 100 rész hamujától megfosztott televényből 34 rész szén lett. 
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ELSZENESÍTÉS 

Az elszenesí
tés száma Az anyag neve 

100 r. száraz anyag 
ütal szolgáltatott 

szén súlya 

JOO r. száraz 
anyagban lévő 
hamu súlya 

100 r. hamu nélküli száraz
anyag által szolgáltatott 

szén súlya 
1. Tölgyfa 

(Quercus robur), 
szíjács nélkül 

19,75 0,2 19,69 

2. Az előző fa szíj
ácsa 

17,5 0,4 17,16 

3. Az előző fa szíj-
ácsa, faszövete az 
ismételt főzések

kel eltávolított 
extraktum nélkül 

16,75 0,2 16,54 

4. Az előző fatörzs 
kérge 

26 5 22,1 

5. Az előző kéreg 
háncsa 

24,8 6,2 19,82 

6. 1 cm-es átmérőjű 
tölgyfa ág kérge 

26,6 6 21,92 

7. Ua. kéreg nélkül 
(lem átm.) 

17 0,4 16,66 

8. Barna tölgy tele
vény 

28,5 4 25,44 

9. A levegővel való 
érintkezés során 
fehéren rothadt 

tölgy 

20 6,8 14,1 

10. Tölg5ffa levél, máj. 30 5,3 26,1 
11. Ua. szept. 26 5,5 21,69 
12. Levante-i gubacs 30 2 28,57 
13. Paratölgy 22 0,87 21,31 
14. Teljes rododend

ron növény 
23,5 1,6 22,5 

15. Az előző fekete 
televénye 

31 6,5 26,2 

16. Az előző televény 
extraktum nélkül 

33,25 5,25 28,58 

17. Fenyő (Pinus 
albies) kéreg nél

kül 

20 0,34 Kirwan 
szerint 

19,72 

18. Az előző levele 24,5 3 22,16 
19. Az előző levelek 

televénye 
52,5 28 34 

20. Eperfa (Morus 
nigra) szíjács nél

kül 

23,25 0,7 22,7 

21. Az előző fa szíj
ácsa 

17,25 1,3 16 

22. Az előző fa kérge 25 8,9 17,68 



Az elszenesí 100 r. száraz anyag 100 r. száraz 100 r. hamu nélküli száraz
tés szátna Azam/ag neve által szolgáltatott 

szén súlya 
anyagban lévő 
hamu súlya 

anyagaitól szolgáltatott 
szén súlya 

23. Az előző kéreg 
háncsa 

18,1 8,8 10,19 

24. Mogyorófa 
(Corylus 

avellana) 1 cm 
átmérőjű 

kéregtelen ága 

16,5 0,5 16,08 

25. Az előző ág kérge 25,6 6,2 20,68 
26. Az előző fa leve

lei, máj. 
29,25 5,8 24,9 

27. Ua. jún. 29,5 6,2 24,84 
28, Ua. szept. 28 7 22,58 
29. Gyertyán 

(Carpinus 
betulus) 

17,75 0,6 17,25 

30.. Az előző fa szíj
ácsa 

17,5 0,7 16,92 
Ebben a fában a szíjács 

alig különült el 
31. Az előző fa kérge 30,5 13,5 19,74 
32. Klaproth által 

analizált tőzeg 
38,75 18,5 »23,62 

33. Holland tőzeg 34,25 21,3 16,45 
34. Búza, 1 hónappal 

a virágzás előtt, 
máj.l. 

25 7,9 18,56 

35. Ua. virágban, jún. 
14. 

25 5,4 20,71 

36. Ua. érett szemek
kel, júl.22. 

26,6 3,3 19,95 

37. Az előző szem 
nélküli szalmája 

23,6 4,3 20,13 

38. Az előző szemei 20,5 1,3 19,45 
39. Búzaliszt 19,5 0,82 18,83 
40. Korpa 23,25 5,2 19,04 
41. Keményítő 10,75 0,16 10,6 
42. Siker 22,75 1,25 21,77 
43. Gumiarábikum 17,75 2,5 15,64 
44. Mézga 16,75 2 15,05 
45. Kristálycukor 18,5 0,1 18,41 
46. Fehér papír, enyv 

nélküü 
n 0,88 10,2 

47. Többször mosott 
holland vászon 

14 3 11,34 

*Ez a szenesítés rétortában talán nem teljesen befejezett 

Úgy tűnik, a növény zöld részei nagyobb mermyiségű szenet tartalmaznak, 
mint az egyéb részek. 



ősszel a szén részaránya csökken a zöld részekben, az extraktumban és a nö
vény nyálkás nedveiben választódik k i . Ezek az anyagok nagymértékben tartal
mazzák, ugyanis látható, hogy a mosott fa, a vászon, a papír csak nagyon kis 
mennyiséget tartalmaz ezen elemből. 

A fa több szenet tartalmaz, mint a szíjács. 

A kéreg általában több szénnel bír, mint a fa és a szíjács., de ez nem vonatkozik 
mmden fára, mivel a kéreg nem homogén anyag, egyedül az epidermisze szene-
sedik el a levegővel való érintkezésnél. A paratölgy háncsa és belső részei nem 
esnek át ezen a változáson ugyanazon okból/ a szén részaránya változik a külön
böző növényeknél a körülményektől függően, melyet azonban nem tudunk ész
lelni. 
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VI. Fejezet 
Az oxigénmentes környezetben történő vegetáció 

Az előző két fejezetben a növények halál utáni lebomlásával foglalkozva, 
megszakítottam a vegetációval foglalkozó kutatásaimat, ami szükséges, hogy meg 
tudjuk különböztetni azokat a hatásokat, melyek a növény halálához vagy fermen
tációjához vagy a vegetációhoz tartoznak. 

Az oxigén menetes környezetben fejlődő növények az előbb említett mindkét 
jelenséget együttesen mutatják. 

I.§ 
A nitrogén gázban vegetálni nem tudó növények 

Úgy látszik, hogy a vegetáció vízben csak a zöld részek által kilehelt oxigén se
gítségével tartható fenn tiszta nitrogén gázban. 

Azok a növények, melyek nem rendelkeznek zöld részekkel vagy csak nagyon 
kis mértékben, nem tudnak vegetálrü ilyen környezetben, például a magvak nem 
tudnak kicsírázni, s ha találuhk is kivételt e szabály alól, ez azért van, mert túl sok 
vizet alkalmaztunk a kísérlet során és így nem tudott minden oxigén távozni, ami 
oldott vagy köztes állapotban benne volt és így elegendő oxigén volt a fejlődés 
számára. Nemcsak a mag csírázása nem mdul meg nitrogén gázban, de a már k i 
csírázott mag is elhal ilyen környezetben, ha gyököcskéje nem fejlődött k i a nitro
génbe helyezés előtt. Kísérleteket végeztem borsó, kerti zsázsa, vizitorma és 
Polygonum amphibium magókkal, valameimyi elrothadt, fejlődés nélkül. Ezen 
magvakból származó növények nagy része viszont megmaradt és meghosszabbo
dott ebben a környezetben, ha a betétel előtt bőségesen zöld részeket, vagy levele
ket tartalmaztak. 

A nyárfa ( Populus nigra) és a fűzfa (Salix alba) leveleit éppen kibontó ágai 
nem mutatták ezt a fejlődést a víz segítségével nitrogén gázban, akár a napon vol
tak, akár árnyékban, a 15. nap végére rothadni kezdtek; ha ugyanezen ágakat 
azonos körülmények között, közönséges léVegőt tartalmazó edény alá tettük, ak
kor a 3-4. napra kibontották leveleiket és fenntartották vegetádójukat több héten át. 

Egy közönséges levegőt, vagy vízzel lezárt oxigént tartalmazó edény alá her
vadt növényt helyezünk, gyengén megvilágított helyre tesszük, akkor azt penész
réteg fogja fedni; és egyáltalán nem vesz magához nitrogént. A kifejlett penészt 
nitrogén gázba tettem; nem fejlődött tovább, de ehhez az kellett, hogy a gáz telje
sen tiszta legyen] mert a legkisebb mennyiségű oxigén is már elégséges ahhoz, 
hogy e kis vegetációt fenntartsa. 

A teljes kinyílás előtt 2-3 Órával szedett rózsa, l i l iom, szegfű, melyek ezen peri
ódus végén a közönséges levegőt tartalmazó edény alatt kivirágoznak, a rütrogén-
ben víz segítségével sem. Elrothadnak ugyanazon állapotban, melyben leszedtük 
őket, gyorsabban, mint a szabad levegőn; ez a hatás légüres térben is létrejön. 
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Amikor azt mondják, hogy a rózsa tovább eláll légüres térben, mint szabad le
vegőn, a látszat csal meg. Az igaz, hogy szirmait előbb elveszíti ez utóbbi helyen, 
de ez a sziromvesztés, ami egyébként természetes folyamat, ném jelent a növény 
számára bomlási folyamatot. A lehulló szirmok gyenge de nagyon kellemes illatot 
bocsátanak k i . Az ellenkezője következik be a légüres térben vagy a nitrogén gáz
ban: a rózsa, úgy tűnik, tovább megtartja színét és formáját és a 15. napon kivéve 
még frissnek tűnik, de bűzös illat árad belőle, szirmai romlottak, ez a látszólagos 
élet valójában elrejti a növény halálát. 

n.§ 
A nitrogén gázban vegetáló növények 

M m t már mondottam csak a zöld részeit tartalmazó növények képesek vegetál
ni a nitrogén gázban és még ezek sem egyformán. Nekem úgy tűnik, hogy ezek 
nagy felülettel bírnak, és a növények olyan csoportjához tartoznak, melyek kevés 
oxigént fogyasztanak, atmoszférikus levegőn sötétségben. 

A vízzel táplált Cactus opuntia napon 3 hétig képes vegetálni a nitrogén gáz
ban, de nagyon megszenvedi és árnyékban a 5-6. napra elpusztul, kb. ugyanez 
törtérük a varjúhájjal is. Ezek a növények közönséges levegőt tartalmazó edény 
alatt határtalan ideig képesek megélni. 

A borsó, mely az első 4-5 napig ellenáll a nitrogén gáznak ( ez nem minden 
esetben fordul elő) hónapokig képes vegetálni benne a napon, de ez a vegetáció 
igencsak erőtlen. 

Ismertetek egy kísérletet e növényekről. Megállapítható, hogy eredménye kü
lönböző megfigyelések átlaga. 

Részben kifejlődött 3 borsót, melyek együttesen kb. 3 g-t nyomott, közönséges 
levegőt tartalmazó edény alá tettem a napon, tiszta vízzel tápláltam és a 10. napra 
súlya l,27g-al (24 gram) gyarapodott. Ha a hasonló növények ellenálltak a nitro
gén gáz hatásának, ugyanazon idő alatt csak 106 mg (3 grain) volt a gyarapodás. A 
növényeket a nitrogén gázban, árnyékban az első 4 napon elpusztultak, viszont 
közönséges levegőn több héten át megmaradtak. 

A meténg, akár napon akár árnyékban, ugyanolyan hosszan megmaradt nitro
gén gázban, mint közönséges levegőn, vagyis kb. 3 hétig, nem pusztult el sem az 
egyik, sem a másik közegben, de nem tudta elviselni a nagyon nedves légteret. 

A Lythrum salicaria, az Inula dysenterica, az Epilobium hirsutum és molle, va
lamint montanum, a Polygonum persicaria, melyek mind többé-kevésbé mocsári 
növények, kitűnően vegetáltak rűtrogén gázban és határtalan ideig nagymérték
ben fejlődtek, pontosan, mint a közönséges levegőt tartalmazó edény alatt, hóna
pokig fenntartották vegetációjtikat gyenge fényben, vagy a direkt napfénytől véd
ve a nitrogén gázban. Most rátérek, hogy hogyan változtatják meg a növények a 
légteret. 
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Hatvanöt hüvelyk^ nitrogén gázban Lythrum salicaria-t tenyésztettem a napon, 
mely semmilyen csökkenést nem szenvedett el a nitrogén gáz miatt. A növény kb. 
1/8 hüvelyk^-t szorított k i és csupán gyökereivel merült 1 once vízbe, ami nem 
érintkezett az edényt záfó vízréteggel. Kénytelen voltam ötször-hatszor megújítani 
a növényt, mivel a kísérlet során megnyúlva, neki dőlt az őt borító edény falának 
és megégett. Két hónap multán légköre 3,4 hüvelyk^-el emelkedett, az eudiometer 
5/100 rész oxigént jelzett. A kísérletet még 1 hónapra meghosszabbítottam ebben 
a megjavult atmoszférában, de az oxigén mennyisége tovább már nem. emelkedett. 
A polygonum és más növények is hasonló eredményt adtak. Több kísérlet révén 
meggyőződhettem arról, hogy az oxigén mermyiségének növekedése a mtrogén 
gázban nincs összefüggésben a növénynek e légkörben eltöltött idejével, mivel a 
növény általában már az első héten termel bizonyos mermyiségű oxigént, és ez 
már iiem növekedik a következő hetek során, pedig a vegetáció továbbra is erőtel
jes. 

A hasonló növényekkel közönséges levegőt tartalmazó edény alatt végzett kí
sérleteknél, ugyanazon idő alatt, a vegetációnál nem jelent meg oxigén többlet. 

Amikor ezeket a növényeket teljes sötétségben nitrogén gázba helyeztem (A 
Lythrum salicaria,a Polygonum persicaria és más hasonló lápi növények, gyenge vagy diffúz fény
ben nem termeltek COa-t a nitrogén gázos légkörükben, de oxigént igen. Ahhoz, hogy e hatás létre
jöjjön és a vegetáció hosszasan fenn álljon ilyen körülmények között, a hőmérséklet nem lehetett túl 
magas, mert a növények csakúgy, mint az áUatok alacsony hőfokon kevesebb oxigént-t fogyaszta
nak.) és minden 12 órában megújítottam, hogy a vegetáció ne legyen erőtlen, nem 
termeltek oxigén gázt, növelték légterüket C02-vel, melyet teljes mértékben saját 
anyagukból állítottak elő. 

Ha a kísérletet közönséges levegőt tartalmazó légtérben végeztük el, CO2 akkor 
is keletkezett, és a légtér volumene nem nőtt és nem csökkent. Ennek a gáznak 
azonban más az eredete, a növény szenéből és a környezet oxigénjéből keletkezett. 

Ezek a kísérletek megmutatják nekünk a nitrogén gázban kiválasztott oxigén 
forrását; ami a CO2 lebomlásából keletkezik, melyet a növény teljes mértékben sa
ját anyagából hoz létre. Miután így elegendő oxigént tartalmazó atmoszféra jön 
létre ,nem keletkezik több belőle, mert az általa létrehozott, majd lebontott CO2, 
valamint a termelt oxigén és saját szenének egyesülése elegendő, és ami a nap fo
lyamán termelődik teljes mértékben eltűiük az éjszaka alatt. 

Az a kis mennyiségű oxigén, amit a füzény és a keserűfű termel a nitrogén gáz
ban szükséges ahhoz, hogy a növények fejlődése fermmaradjon, de sokkal több 
annál, mint amennyi a fejlődés nélküli vegetációhoz szükséges. 

Egy 60 hüvelyk^ nitrogén gázt tartalmazó edény felső részébe felfüggesztettem 
1 rész vasreszelékből, 2 rész kénvirágból, V/i rész vízből álló keveréket.(Mindegyik 
rész 11,5 gramm volt(3gros). A víz pontos aránya elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a keverék
nek energikus hatása legyen az oxigénre.) Ebbe a vízzel lezárt atmoszférába betettem 2 
Lyfhrum salicariat, melyek együttesen 1/8 hüvelyk^ -t szorítottak k i , csak a gyöke
reik merültek az edény alá egy 2 cl-t vizet tartalmazó vázába: a készüléket szobá
ban helyeztem el, ahol a nap hatását ablaküveg mérsékelte. Tíz nap múlva az 
egyik növény elpusztult, a másik tovább tenyészett, anélkül, hogy szenvedett vol-
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na, egyetlen levele nem hervadt el 4 hónap alatt, thermidor 3-ától frimak 2-ig 
(thermidor= a forradalmi naptár 11. hónapja: júl. 20-aug. 18, frimaire = a forradalmi naptár 3. hó
napja: nov. 21 dec. 20. (a ford. megj.)) amikor kiszedtem a növényt éppoly egészségesen, 
mmt ahogy behelyeztem. Az edény levegője nem szenvedett el semmilyen csök
kenést a nitrogén gáz által, a növény semmilyen fejlődésen nem esett át az elzárt
ság ideje alatt, vegetációja valami módon megakadt. A kísérletben ez egyedül a 
kénnek hatása. Ugyanez a növény 5-6 hüvelykkel meghosszabbodott a 10. nap 
végére a nitrogén gázban, ha abban nem volt kén. A lythrum. által termelt oxigén 
kivonása volt az egyedüli akadálya fejlődésének A kénhidrogén gőznek nem volt 
ilyen hatása, mert hasonló növények figyelemre méltóbban megnőttek vasszulfi
dot tartalmazó, közönséges levegőjű edény alatt, amit 3 naponként megújítottam. 

Hasonló módon viselkedett Polygonum persicaria 5 héten át nitrogén gázt tar
talmazó edény alatt, amelybe koncentrált kálium hidroszulfátot akasztottam, a 
növény nem fejlődött, elvesztette két, gyökeréhez közeli levelét, nem pusztult el a 
jelzett idő alatt csak a nagyon erős napfény hatására, melyre nem vigyáztam kellő
en. 

A lütrogén gázban, napon tenyésző növény sokkal hamarabb elpusztult, mmt a 
közönséges levegőn tenyésző az oltatlan mész, vagy a közelében felakasztott káli
u m hatására. 

Különös látni, hogy a lápi növények ellenállnak a kénhidrogén hatásának, ami 
oxigént von el tőlük> de nem állnak ellen az oltatlan mész hatásának, ami viszont 
C02-t von el. Meg kell azonban jegyezra, hogy a kénhidrogén csak az oxigén gáz 
keletkezése után vonja el azt, míg az oltatlan mész vagy a kálium ugyanezt még 
felszabadulása előtt megteszi. 

A CO2 túlsúlya sokkal károsabb a nitrogén gázban tenyésző növényekre, mint a 
közönséges levegőn tenyészőkre. M m t már említettem az 1/12 rész atmoszférikus 
levegővel kevert CO2 nagyon kedvező volt a napon tenyésző borsónak. Azonos 
körülmények mellett nem ártott a lápi növényeknek sem. Nem tudták azonban 
elviselni az ilyen arányú keveréket tiszta nitrogén gáz esetében, rövid időn belül 
elpusztultak, ugyanígy a borsó is. Egy bizonyos meimyiségű oxigén gáz feldolgo
zása szükséges ahhoz, hogy egy bizonyos mennyiségű CO2 gáz is feldolgozásra 
kerüljön.. Ez utóbbi mmdig káros a növény számára, ha nem tudják lebontarü. 

Priestley azt hitte, hogy több növény rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy 
képes abszorbeálni a nitrogén gázt, amelyben tenyészik. Kijelentette, hogy egy 10 
hüvelyk magas, 1 hüvelyk széles edénybe helyezett Epüobium hirsutum egy hó
nap alatt abszorbeálta 7/ 8 részét az edényben lévő atmoszférikus levegőnek (Exper. 
and observ.on diff. Kinds of air, vol 3 p.332.) 

Ingen-Housz úgy találta, hogy ez a tulajdonság nem csak néhány növényre vo
natkozik, megfigyelte, (Exper. sur les Végéteaux, vol.2, p.l46.) hogy mmden növény, 
amelyik nitrogén gázban tenyészik, néhány, óra alatt csökkentette légterét. Magam 
is kísérletet végeztem nagy gondossággal az Epilobium hksutum tenyésztésével,, 
mind közönséges levegőn, mind nitrogén gázban a Priestley által közölt módszer 
szermt (Az eljárás a következő: a növényt humuszos kerti földet tartalmazó cserépbe ültetjük és 
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belemerítjük egy vizet tartalmazó medencébe egészen a növény szárának kezdetéig a növény töb
bi részét pedig, levegőt tartalmazó edérmyel fedjük le. így, jobban fejlődik, mint amikor a gyökerei 
tiszta vízben vaimak, emiatt többször feíkellett a növényt frissítenem.) de hosszabb ideig. En 
azonban nem észleltem a nitrogén gáz mennjáségének csökkenését a keletkezett 
oxigéi^ kivonása után. Ugyan ez volt a többi növénynél is, amelyekkel még elvé
geztem, ézî  alásérletet. Á növények nem kondenzálják a nitrogén gázt: Senebier és 
Woodhause kísérletei bizonyítják ezt. 

Ha a nitrogén egyszerű elem és nem a víz alkatrésze, akkor arra a felismerésre 
kényszerülünk, hogy növények csak növényi és állati extraktumokban, ammóiüás 
gőzben, vagy más, vízben oldódó anyagokban képesek arra, hogy a talajból, vagy 
az atmoszférából felvegyék.(Az ammónia gőz jelenléte a levegőben nem vonható kétségbe, 
mivel a tíszta alumíniumszííjfáf szabad levegőn alumíitíum- ammóniaszulfáttá alakul. Az állati 
trágya jobb minősége á'riövényi trágya felett az első több nitrogén tartalmát jelenti.) Feltétélez
hetjük, hogyha á növény nem felfrissített légtérben tenyészik tiszta víz segítségé
vel, a növény újorman fejlődött részei nerrt szereznek nitrogént csak á növénynek 
már a kísérlet előtt meglévő rütrogénjének rovására. 

I I I . § 

Vegetáció CO2 gázban 

(Berthollet szerint szénmonoxidos hidrogén)* 

*(Az a vélemény, mely feltételezi a hidrogén jelenlétét a COi-ben valószínűleg nagyon indirekt 
megfigyeléseken alapul ahhoz, hogy bizonyosságként fogadjuk el. Megfigyeltem, különös tekintet
tel a szénmonoxidos hidrogéiu-e, hogy a növények nem bontják le a CG-t és nem redukálják direkt 
módon, vagy hidrogén jelenléte nélkül a C02-t CO-vá,) 

A C02-t a következőképpen állítottam elő: vörös izzáson puskacsőben mészpát 
és vasreszelék azonos arányú keverékét desztilláltam. A levegőszerű folyadék a 
CO2 kivonása után 1 /100 rész oxigént tartalmazott, amit kálium hidroszulfáttal 
választottam le. 

A növények ugyanúgy vegetáltak a C02-ben, mint a nitrogénben, a zöld része
iktől megfosztott növények elpusztultak benne. A kifejlett borsó vegetációja erőt
len volt benne a napon és nem maradt meg az árnyékban. Az Epilobium hirsutum, 
a Lythrum salicaria, a Polygonum persicaria ugyanolyan jól fejlődtek beime, mint 
a közönséges levegőn. Hat hétig tartó, ebben a gázban napon történő vegetáció 
után, nem bontották lé, sőt növelték a volument ugyanúgy, mmt a nitrogén gáz
ban, arányos mermyiségű oxigérmel. Teljes sötétségben ezt az atmoszférát CO2 
révén növelték. 
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I V . § 

Vegetáció a hidrogén gázban 
Kivétel nélkül egyetlen mag sem, amelyeket megpróbáltam, csírázott k i a hid

rogén gázban, akkor sem, ha egy kis vizet tettem bele. Sebenier megfigyelte, hogy 
nagyon jelentős volumen csökkenés következik be. Ez a hatás a rothadásnál je
lentkezik. A légszerű fluidum, a kondenzáció, a CO maradványa. A növény saját 
anyagából keletkezett CO2 lebomlik a hidrogén gáz által, a fermentáció közben 
felszabaduló hő hatására, víz képződik, a CO2 elveszíti oxigénje egy részét, melyet 
a kialakult CO-ban találunk meg 

A zöld növények vegetációja a hidrogén gázban nagyjából olyan, mint a nitro
gén gázban .A növények, melyek satnyulnak a nitrogénben, ugyan ezt teszik a 
hidrogénben is és amelyik fejlődik az elsőben, fejlődik a másodikban is. Ha van 
némi különbség a növények életerejében, nekem úgy tűnt, hogy a nitrogén gázban 
kedvezőbb, a vegetáció Azt mondják, hogy a hidrogén gázban tenyésző növények 
zöld színe sötétebbé válik, én ezt nem vettem észre. 

Megfigyeltem, hogy a hidrogén gázban, 5-6 héten át, napon tenyésző mocsári 
növények, mint a Lythrum salicaria, a Polygonum persicaria., légterében nem volt, 
vagy csak nagyon kevés, oxigén, ugyanakkor, ha nitrogén gázban tenyésznek, vo
lumenük 15-20 szorosa is ezen idő alatt. Ez a hatás valószínűleg annak tudható be, 
hogy a növény nem tudja teljesen lebontani a hidrogén gázban az összes C02-t 
melyet képez, mert ennek nagy része lebomlik a hidrogén gáz következtében. Ez, 
mint már mondtam, a víz és a CO lebomlása következtében jön létre. Az oxigén 
gáz, melyet a hidrogén gáz nélkül elimmálhatott volna, megtalálható elrejtve e két 
komponensben. Száz rész (60 hüvelyk^) hidrogén gáz, ami légteréül szolgált 5 hé
ten át egy napra kitett Lythrum salicaria-nak, nem csökkent a nitrogén gáz által. A 
légszerű fluidum (le fluidé aeriforme) nem tartalmazott C02-t, de amikor elektro
mos szikra segítségével elégettem megfelelő oxigénnel, visszamaradt víz, 3 rész 
CO2, és 4 rész mtrogén. Az előbbi mellé helyezett növény nélküli hidrogén gázban, 
hasonló körülmények között, nem keletkezett szembeötlő mennyiségű CO2 az 
égés során. 

A Lythrum légtere csökkent a vegetáció alatt, de ugyanolyan fokban, minta víz
zel lezárt hidrogéné, ami nem érintkezett a növénnyel.(Egy éven át tartottam hidrogén 
gázt egy higanyon nyugvó, vizet tartahnazó edényben. A víz kb. saját súlyának megfelelő meimyi
ségű gázt abszorbeált, de nem többet. Amikor elhagytam a fémes folyadékot a gáz abszorpciójának 
nem volt határa. Nagyon valószínű, hogy e gázt, mint azt Guyton is gondolta, a víz hagyta a légtér
ben.) Ha megfigyeljük azt, hogy e növény CO-t képez és az ezáltali volumennöve
kedés nem észlelhető a tartályban lévő légszerű fluidumban, úgy vélhetjük, hogy 
tulajdonképpen kompenzációról van szó és a hidrogén gáz mennyisége a vegetá
ció által csökkent, nem mintha a növény abszorbeálná e gázt, hanem kondenzálja, 
miután indirekt úton vizet képez belőle. 
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v.§ 
Vegetáció a légüres térben 

Néhány mag, a legjobb minőségű pneumetikus szivattyú által képzett légüres 
térben is képes a csírázás kezdetére utaló jelet adiü, ami egyáltalán nem meglepő, 
mivel a levegő hiánya nem teljes, a gép, még a legjobb sem, tudja megakadályozni 
a külső levegő bekerülését. Az általam használt szivattyú, vizet nem tartalrnazó 
edényben, a barométer által % -es vonalat jelző pontig képzett légüres teret, ami 
azonban 24 óra múlva 1 vonallal emelkedett a külső levegő észrevétlen behatolá
sára. A borsó 12 nap múlva csírázott benne, bár mmdennap megismételtem a szi
vattyúzást, de a fejlődés sohasem haladta meg a gyököcske megjelenését. 

A teljesen kifejlett levelekkel bíró borsó, bab, lóbab a légüres térben 3. nap végé
re elpusztult, akár napon volt akár árnyékban; elpuszttdtak árnyékban a nitrogén 
gázban is, de itt a napon gyakran megmaradtak. Nekem úgy tűnt, hogy egyetlen 
keskeny levelű növény sem képes vegetálni a légüres térben a napon. A Cactus 
opuntia legvaskosabb levelei, ízesülései megmaradtak egy hónapon át is légüres 
térben a napon csak az epidermisz száradt el részben. A levél visszakapta életere
jét a kísérlet után, amikor humuszos talajba ültettem; a kevésbé vaskos levelek el
pusztultak a légüres térben a napon. 

Egy 1 láb magas Polygonum persicaria-t helyeztem az általam említett és min
den nap megújított légüres térbe.A gyökerei 1 once vízbe merültek. Több hü
velykkel hosszabb lett, csak a 6. hét végén vettem k i belőle éppen olyan egészsége
sen, nünt amilyen a kísérlet előtt volt, leszámítva néhány elsárgult gyökér közeli 
levelet. Azonos eredménjH: értem el az Epibolum molle, az Epibolum hirsutum, a 
Lythrum salicaria, az Inula dysenterica növényekkel. Mindegyik éppen olyan jól 
fejlődött a légüres térben, mint a közönséges levegőt tartalmazó edényben. Páro
logtatásuk azonos volt mindkét helyen. 

A kísérletek, amelyekről beszéltem, nappal végeztem, de direkt napfénytől 
mentes helyen. A növények elhervadtak, ha direkt napfény érte őket, még ha az 
gyenge volt is és ha nem volt szembetűnő hatása a közönséges levegőt vagy tiszta 
nitrogént tartalmazó edénybe zárt növényre. Nagyon valószínű, hogy a növény 
nem marad meg a légüres térben csak a saját parenchimájában zárt oxigén segítsé
gével és a napfény elűzi e gázt az elszenvedett dilatáció révén. A napsugarak nem 
gyakorolják ugyanezt a hatást a nitrogén gázban, mert a berme lévő oxigén gáz 
összenyomódik az atmoszférikus nyomás miatt. 

Úgy tűrük, hogy a növények nem maradnak meg és nem fejlődnek légüres tér
ben csak a zöld részeik által kibocsátott oxigén segítségével. A magvak, melyek
nek csak a gyököcskéik fejlődtek k i , elpusztultak. A fás növények nem fejlesztik k i 
rügyüket tavasszal. 

A rózsa, l i l iom, szegfű bimbói csaknem lebénulnak. Látható, hogy a növények 
légüres térben, nitrogénben, hidrogénben stb. hasonlóan viselkednek. A légnyo
más megszüntetése vagy a légnyomás következtében a növényekben létrejövő di 
latáció, úgy tűnik rűncs észrevehető hatással a vegetádóra. Az oxigén gáz elvoná
sa van rá csupán káros hatással. 
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összefoglalás 
Oxigén nélküli környezetben csak a zöld részekkel bíró növények képesek vegetálni, mi

vel maguk is képesek kibocsátani e gázt. Ha elvonjuk tőlük az oxigént olyan mértékben, 
ahogy termelik, leáll a jejlődésük. A fejlődés nélküli fennmaradáshoz szükséges az oxigén 
mennyisége észrevehetetlen 

A növények nem abszorbeálják sem a nitrogént, sem a hidrogént, ez utóbbi mennyiségét 
kis mértékben csöláentik ugyan, éz annak tudható be, hogy a hidrogén lebontja a növény által 
termelt COz-t. A lebontás eredménye a vizes a CO. 

A növény zöld részei kevesebb oxigént hagynak a hidrogén gázban, mint a nitrogén 
gázban. 

A napfényen CO gázban vegetáló növények nem bontják azt le, hanem oxigént adnak 
hozzá. 

A zöld növények vegetálnak a pneumatikus szivattyú által létrehozott légüres térben 
úgy, mint a nitrogénben, feltéve, hogy nem éri őket direkt na^pfény 
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VII. fejezet 
A növények víz megkötéséről és lebontásáról 

A C02-től megfosztott közönséges levegőben tenyésző növények 
vízmegkötéséről végzett kutatások 

Azok a szerzők, akik a növények vízlebontásával foglalkoztak, nem jutottak 
előbbre, csak feltevéseik voltak és nem támaszkodtak közvetlen kísérletekre. 
Sebenier sohasem látott COz-től megfosztott környezetben növényt, mely a növény 
volumenét is meghaladó oxigént termelne (Physiologie végétale,vol.in, p.228 et 
suiv.) Ez a hatás neki t l i l kicsinynek tűnt ahhoz, hogy bizonyítsa a víz lebomlását. 
Ugyanakkor elismerte, hogy ez a kis mennyiségű, a levél volumenénél kisebb oxi
gén a növény parenchimájában lévő C02-ből származik. E tudós fiziológus, ennek 
ellenére, nem vetette el a növények ezen lebontási képességét; a tudományos meg
figyelései által, valamint néhány magnak tiszta vízben, az oxigénnel látszólag nem 
érintkező, csírázásából erre a következtetésre jutott, de bármilyen alapos volt is ez 
a megfigyelés, bizon5rtték nem volt rá. Én megmutattam, hogy ez az eredmény a 
vízben oldott levegőnek tudható be. Ingen-Housz egyszerű anyagnak tekintette a 
vizet. Ennek ellenére megfigyeléseiből néhány azt jelezte, hogy e folyadék lebom
lik. Látta, hogy a pozsgás levelű növények felfrissítik az állott, közönséges levegőt, 
de mivel eudiometriás eszközei nem voltak megfelelőek ahhoz, hogy abszolút ér
tékeket mérjen, mint a növény volumene, a keletkezett gáz, feltehető, hogy a kibo
csátott gáz mennyisége alatta van a kísérlet alá vetett növény volumenének. 
Spallanzani (Journal de Psysique, pluviose au 7.) ugyanerre az eredményre jutott, amikor 
a pozsgás növényeket mészvízbe merítette, de itt bizonytalan volt a növény volu
menének nagysága. Sebenier analizálva és megismételve ezt a kísérletet megállapí
totta, hogy nem elég meggyőző, az általam előbb említett okok miatt. 

A híres Berthollet, akinek véleménye mindig sokat nyom a latba, feltételezte a 
víz lebontását a növényekben, de inkább az észszerűség alapján, mint új kísérletek 
által. Több szerző, akiket felesleges itt idéznem, feltételezték a víz lebontását, de 
bizonyíték, sőt vita nélkül. 

Tiszta víz segítségével oxigénben, vagy előzetesen mészvízben mosott közön
séges levegőben tenyésztett növények, zöld állapotban képesek növelni súlyukat 
fejlődésük alatt anélkül, hogy elveszne, vagy elszáradna valamely részük. Ez az 
eredmény nem bizonyítja sem a víz lebontását, sem a víz oxigénjének és hidrogén
jének megkötését a növényben; növelheti a súlyát egyedül a víz bejutása, a növé
nyi nedveket szállító erekbe ületve a növén)^ szövetekbe, mivel a tapasztalat már 
régóta azt mutatja, hogy ez a víz növekedhet a növényben a talaj nedvessége ré
vén. 

Meggyőződhetünk róla, hogy a megkötött víz összetevői növelik-e a növényi 
száraz anyagot, ha környezeti hőmérsékleten megszárítunk egy növényt és egy 
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másik hasonló, azonos súlyú növényt zárt edényben tartunk tiszta vízben és oxi
génben és összehasonlítjuk, hogy az élő növény többet nyom-e megszáradtán, 
mint az, an<elyet a kísérlet előtt szárítottunk meg. Felesleges hozzátenni, hogy a 
két növényt egyszerre kell leszedni azonos érettségben, ugyanazon talajból és a 
mérést hasonló hőmérő és higrométer fokon kell elvégezni. 

A többszörös kísérlet, melyeket e tárgyban végeztem, bizonyítja, hogy a növé
nyek, melyek egyedül a víz segítségével vegetálnak a C02-től megfosztott atmosz
férikus levegőt tartalmazó zárt edényben, szmte egyáltalán nem növelik növényi 
anyaguk súlyát száraz állapotban, ha növelik is csak nagyon behatárolt kis mér
tékben, másképpen a hosszas vegetáció alatt nem tudnak növekedni. Számos kí
sérlet közül, melyet e tárgyban végeztem, a leghatározottabb eredmén)^ adót vá
lasztottam 

Június hónapban 4,95 1. (250 hüvelyk^) C02-től megfosztott közönséges levegőt 
tartalmazó edénybe három lizinkát (Lysimachia vulgáris) helyeztem, melyek gyö
kerei az edény alatt lévő 1 cl desztillált vízbe merültek. A növényeket folyamato
san kitettük az éjszaka és a napsugárzás hatásának, melynek nagyobb mtenzitását 
mérsékeltük. Ezek a növények zölden 6,96 g-t(129 % grain) nyomtak és kiszorítot
tak 10 cm3 (1/2 hüvelyk3) levegőt. 

Az előzővel megegyező súlyú lizinkát atmoszférikus hőmérsékleten kiszárítot
tam. A kiszárított növényi anyaga 2,05g.-t (38 Vi grain) nyomott a hőmérővel és 
higrométerrel meghatározott fokon.; ezeket a növényeket ugyanakkor és ugyan
azon helyről téptem k i , mint az edény alatt tenyészőket. 

A 8. nap végén kivettem ez utóbbiakat a zárt térből. Teljesen egészségesek vol
tak, megnyúltak és szemmel láthatóan nem változtatták meg környezetük levegő
jét sem tisztaság, sem a volumen tekmtetében, zöld állapotban 7,43g.-t (141 grain) 
nyomtak, és az előzőekkel megegyező hőmérsékleten kiszárítva 2,159 g (40 
i/dgrain) volt a súlyuk Száraz anyaguk súlyát tehát 2,159 - 2,05 = 109 milHgrammal 
(2 grain) növelték. (Ebbe a két grain-ba benne foglaltatik a növény által az atmoszférikus leve
gőből asszimilált oxigén. A növény által képzett és az asszimiláció révén lebomlott CO2 mennyisé
ge azonban oly kicsi, hogy nem tudtam számításba veimi e művelet során.) Ha ez a 109 mg 
csak a víz hidrogénjéből származna, akkor a növénynek az edény alatt el kellett 
volna távolítam az összes oxigént, amivel ez a 109 mg hidrogén vegyülhetne; va
gyis 436 cm^ (22 hüvelyk^) oxigén gázt, ami feltürme a levegő volumenének növe
kedésével, vagy az eudiometriás vizsgálat következményeként. Mivel nem távolí
tott el értékelhető mennyiségű oxigént, azt jelenti, hogy asszimilálta, a víz hidro
génjén felül, csaknem az összes oxigénjét. 

A kísérlet, melyet ismertettem, többször megismételtem a kísérleti idő megkét
szerezésével, megháromszorozásával, vagyis a lizinka 15 napot ül. 1 hónapot volt 
elzárva az edényben, de az előzővel megegyező súlyú növény soha nem növelte 
növényi anyagának súlyát 2 grain-nál többel, néha pedig egyáltalán nem, miköz
ben több hüvelykkel megnyúlt. 

Hét, 7,850 g együttes súlyú (148grain), 2,375 g (44% grain) száraz anyagot tar
talmazó meténget (Vinca minor L.) az előző kísérlettel megegyező körülmények 

102 



között, egy edény alá helyeztem, 10 cmM (54 hüvelyk)szorított k i . A növények 
semmilyen változáson nem estek át az edény alatt, nem változtatták légterüket 
sem tisztaság, sem volumen szempontjából; kiszárításuk után súlyuk 46 V% grain: 
szárazanyag tartalmuk 93 milligrammal(l % grain) nőtt, ami nem lehet egyedül 
csak a víz hidrogénjének asszimilációja, mert ez a tény 19 hüvelyk^ oxigén eltávolí
tását feltételezné, ami nem áll fenn. Többször megismételtem ezt a kísérletet hosz-
szan eln3MÍjtva, de a víz asszimilációja a növényben nem lett soha jelentősebb. 

Két zöld állapotban lévő, együttesen 157 grain-t nyomó vízi menta 17 grain-al 
növelte súlyát zárt edényben tenyészve, tiszta víz segítségével, atmoszférikus le
vegőben, de csak 1 gram-al növelték szárazanyag tartalmukat. Hosszabb időre 
elnyújtva a kísérletet más hasonló növényekkel, a növekedés nem volt jelentősebb. 
Ebben a kísérletben, éppen úgy, mint az előzőekben a növények atmoszférájának 
sem a tisztasága, sem a volumene nem változott 

Meg kell jegyeznem, hogy csak azokat az eredményeket ismertettem, amelyek
nél a növény nem szenvedte meg a kísérletet, mert ha a vegetáció elerőtlenedett 
többet veszítettek súl)aikból, mmt amenn)dt nyertek 

n.§ 
A közönséges levegő és CO2 keverékében tenyésző növények víz

megkötése 
A víz megkötésével foglalkozó előző kísérletek csak nagyon kis eredményt 

szolgáltattak, amelyek éppen csak belül maradnak a megfigyelési hibák határain. 
Azt hiszem azonban, hogy ezt nem nehéz megmagyarázni. Nagyon valószínű, 
hogy az oxigén és a hidrogén mennpsége nem emelkedhet a növényekben egy 
bizonyos határon belül anélkül, hogy a szén részaránya is ne növekedne azonos 
okok miatt. Ennek következtében közönséges levegő és CO2 keverékében növé
nyekét tenyésztettem azért, hogy asszimilálják a szenet. Az eredmény, azokban az 
esetekben amikor a vegetáció zavartalan, meghatározó volt. A növények sokkal 
nagyobb mértékben növelték szárazanyag tartalmukat, mintha csak C02-ből merí
tettek volna. 

Visszatérek a 11. fejezet IV.§-ban a CO2 lebontásával foglalkozó kísérletemhez. 
Ott nem mondtam el minden részletet. Látható, hogy az 1. kísérletben hét meténg, 
amelyek víz segítségével közönséges levegő és CO2 keverékében tenyésztek, asz-
szimilálták a 431cm3 (21 % hüvelyk^) CO2 szenét, vagyis Lavoisier szermt 217 mg-t 
(4,2 grain), sőt, e gázból 139 cm3(7 hüvelyk^) oxigént, de figyelmen kívül hagyom 
ez utóbbi asszimilációt, mivel elveszett azonos mennyiségű lütrogén is. A két el
lentétes hatás többé-kevésbé kiegyenlítette egymást. Ezek a növények zöld álla
potban, a kísérlet előtt, 8,955 g-t (168 % grain) nyomtak és 2,707 g (51grains) szá
razanyagot tartalmaztak. Ebből kiszárításuk és a CO2 gáz lebomlása után 3,237g-t 
(61 grain) adtak. Tehát 531 milligrammal (10 grain) növelték szárazanyagukat, 
amelyből csak 217 mg (4,2 gram) tudható be a C02-nek. A meténgek ebben a kísér
letben 315 mg (5,8 grain) vizet kötöttek meg. 
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Két vízi menta,(n. fejezet, IV.§, H. kísérlet). 309 cm^ (15,6 hüvelyk^) C02-t bon
tott le, ami Lavoisier szerint, 159 mg (3 grain) szenet tartalmazott. A kísérlet előtt 
1,698 mg (32 grain) szárazanyagot szolgáltatott, a kísérlet után 2,016 mg-t (38 
grain) ugyanebből. Tehát 318 milligrammal (6 grain) növelte száraz növényi anya
gát, amiből csak 159 mg (3 grain) írható a vízmegkötés számlájára. 

Ezek az eredmények olyan körülményeket kívánnak, amelyek csak ritkán for
dulnak elő: a növény minden részének egészségesnek kell maradnia, ha csak 
egyetlen levél is elhervad az edény alatt, vagy ha a gyökerek károsodnak, a növé
nyek súlya száraz állapotban csökkeni fog, annak ellenére, hogy nagy mennyiségű 
C02-t bontottak le. 

ni.§ 
A víz lebontása a növények által 

Mivel a növények magukhoz veszik a víz oxigénjét és hidrogénjét, feltételezhe
tő, hogy bizonyos körülmények között, kilélegzik az oxigént, mely e folyadék al
katrésze. A levegő nélkül fermentálódó elhalt, felhalmozott növények saját anya
gukból C02-t formáhiak Ebben a folyamatbán, a fermentáció révén keletkezett hő 
segítségével, a vegetádó alatt megkötött víz oxigénje egyesül a szénnel, melynek 
eredménye a CO2, a vegetáló növény lebontja ez utóbbit és eltávolítja az oxigént, 
ami elsődlegesen a vízhez tartozott. Azonban egyetlen esetben sem tűnik úgy, 
hogy a növények direkt úton lebontják, és magukévá teszik a víz hidrogénjét, mi
közben azonnal felszabadítják másik elemét oxigén gáz formájában. 

A zöld növények, melyek éjjel, nappal nitrogén gázban vegetálnak saját volu
menük többszörösét kitevő oxigén gázt bocsátanak légterükbe. Mivel meg voltak 
fosztva e gázzal való érintkezéstől a vegetációjuk első időszakában, ezért teljes 
mértékben saját anyagukból képzik a C02-t, melyet lebontanak. Ugyanezek a nö
vények, vagy legalább is a nem pozsgás növények, nem gazdagítják oxigénnel a 
közönséges levegőt, vagy oxigént tartalmazó légterüket, ahol éjjel, nappal te
nyésznek és csak ez az atmoszféra, ahol tudjuk bizonyítani, hogy direkt módon 
lebontják a vizet, mert a képzett CO2 a saját szenük és a környező oxigén vegyülé
sének eredménye és egyáltalán nem saját anyagukból keletkezik. (A következő kísér
letek eredméiiyeí nem mondanak ellent azoknak, melyeket ismertettem. Három héten át két azo
nos, közönséges levegőt tartalmazó edényben, víz segítségével két vízi mentát tenyésztettem a 
napon. Mind a két növényt tartalmazó edénybe a növény mellé hervadt, nem kiszáradt és abszolút 
elhalt mentát helyeztem, de az egyik edényben a hervadt mentát vízzel fedtem le, míg a másikban 
a hervadt mentát a levegőt tartalmazó légtérbe függesztettem fel. Az a növény, amelyik ezen utób
bi szoníszédságában vegetált egyáltalán nem javította atmoszféráját, míg az, amelyik a vízzel fedett 
mellett tenyészett, saját súlyának többszörösét kitevő oxigént bocsátott az őt körülvevő közönséges 
levegőbe. A hervadt növények által termelt CO2 különböző eredete, ebben a két esetben, magya
rázza az eredményeket. A vízbe merített növény a COz-t teljes mértékben saját anyagából termelte, 
míg a másik csak a szenet szolgáltatta hozzá.) 

Lythrum salicaria növényt, melyet vízzel, higannyal zártam le, négy hónapon át 
tenyésztettem napon víz segítségével 40 hüvelyk^ atmoszférikus levegőben. Több
ször felfrissítettem a növényt, hogy ne szenvedjen semmilyen változást. Ez után a 
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hosszú idő után, az edény levegője 1/100 rész oxigénnel kevesebbet tartalmazott, 
mint a vegetáció előtt, mégis a növény végig életerős maradt, ir^ • 

Azonos módon és azonos körülmények között tenyésztettem három hónapon át 
Polygomum persicaria-t és a környező közönséges levegő sem javulást, sem ész
lelhető változást nem mutatott. 

Az összes keskeny levelű növény, melyekkel e kísérletet elvégeztem, azonos 
eredményeket adott. 

Az egyetlen meglepő hatás az volt, hogy nem rontották meg érzékelhetően lég
teriiket, miközben abszorbeálták oxigénjüket a képzett CO2 lebontásánál. Í̂ Tegfi-
gyelhető azonban, hogy a nem felfrissített vízbe merülő, az oxigérmel való érmt-
kezéstől megfosztott, gyökerek teljes mértékben saját anyagukból képeznek egy 
kis mermyiségű COa-t, ez utóbbi levelek általi lebontása kis mértékben kompen
zálhatja az oxigén abszorpcióját. 

Valójában ezekben a kísérletekben gyakran észleltein, hogy a gyökeirek felsza
badítanak egy kis levegőt és főleg azok, amelyek najáfény hátasának voltak kitéve. 
Árnyékban ezt a növény abszorbeálta olyan mértékben, amilyéri mértékben ké
pezte. /' "' ' ' 

Ha a növények a vízben fölösleges mennyiségű oxigént találtak, a CCh, lebontá
sánál ennek mmden oxigénjét eliminálják, bár a 11. fejezetben ismertetett kísérle
tek, azt igazolják, hogy ennek egy részét asszimilálják. Az az oxigén, mely a táplá
ló vízben található, nem elégséges táplálásukra. 

A Cactus opuntia és yalószínűleg m#s pozsgás növények (A zonos kísérleteket vé
geztem a Sempervivum tectonum> a Stapelia variegata, a Sedum telephium növényekkel, de ezek 
rosszul tűrték a nagyon nedves atmoszférát.) első látásra Úgy tűntek, hogy olyan eredmé
nyeket adtak, melyek kivételt képeztek az; általam ismertetettől. Az éjjel, nappal, 
előzetesen COE-ÍŐI megfosztott közönséges levegőt tartalmazó edény alatt tenyé
sző l^kti^sz, Jcépes volur^enét többszörösen meghaladó oxigén kibocsátására: ez
zel a növénnyel a következő kísérletet végeztem; négyszer megismételtem azonos 
eredménnyel. A részletek, nielyekét ismertetni fogok, megmutatják eljárásom ala
posságát. 

Június hónapban, alkonyatkor les?:,edteín egy kalctuszleyelet, ami 15 cm^ (3/4 
hüvelyk^) levegőt tud kiszorítani, ezt a levelet egy falpas pohárba tettem, amely
nek alján 10 cm^ (1/2 hüvelyk^) desztijiált víz volt, a levél csak ék alakú végével 
érintkezett a yízzel. Áz egészet letakartam egy hosszú edénnyel, hogy a >4hüvelyk3 
levegő változása, mely légteret alkotta, észlelhető legyen. Ez a C02-től megfosztott 
levegő 847 cm^-t (42% hüvelyk^) foglalt el. Amikor a kaktusszal érintkező víz any-
nyira elfogyott, hogy az érintkezés megszűnt, anélkül, hogy kivettem volna az 
edényből, pótoltam a vizet úgy, hogy forró vízbe merítettem és felemeltem az 
edényt. A folyadék által lezárt edény belsejében a folyadékszint megemelkedett, 
az edény alját, melyen a pohár volt higarmyal töltöttem még. A 31. napon kivettem 
a növényt, mely ugyanolyan egészségesnek tűnt, mint a kísérlet előtt, 2,7 dm 
(Ihüvelyk) hosszú gyökeret eresztett, légtere 69 cm^-rél (3 hüvelyk^) növekedett. 
Az eudiometer a 917 cm^ (46% hüvelyk^) levegőben (öt kísérlet átlagát véve) 
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25/100 rész oxigént jelzett. Anü a növény behelyezése előtt csak 21/100 rész volt 
-A légtér egyáltalán nem tartalmazott CÓi-t Ez az eredmény azt mutatja, hogy a 
kaktusz 1 hónap alatt a napon saját volumenének háromszorosát jelentő oxigént 
eliminált, amit csak a víz lebontásának tulajdoníthatunk. 

Azonban egyáltalán nem tűrűk tigy, hogy a növény direkt úton végzi a lebon
tást, vagy azonnal magához veszi a víz hidrogénjét, nűközben az oxigénjét eltávo
lítja. Alapos kísérlet bizonjátja, hogy csak a napon képezte a C02-t teljes mérték
ben saját anyagából és, hogy lebontotta. 

, lyíegjegyzendő: 

. 1) A kaktusz belső részei, a kis felszín és az epidermisz porozitásának hiánya 
miatt, (A pozsgás növények epidermiszében sokkal kevesebb póras található, mint más növénye
kében. Ezt a megfigyelést Decandolle tette.) nincsenek közvetlen kontaktusban az oxigén
nel, antíkor a napfény a bejutott szabad levegőt kiűzi, akkor ugyanolyan állapotba 
kerül, mintha zárt edényben desztillálnánk, vagy mintha mtrogén gázban vegetál
na., vagyis a CQz-t teljes mértékben saját anyagából képzi. Nem ez a helyzet a kes
keny leveleknél, amelyeknek minden része érmtkezik a környező levegővel, nem 
csak azért, mert parenchimájuk kevésbé vastag, hanem, mert egyéb azonos dolgok 
mellett, epidermiszük sokkal több pórust tartalmaz. A kaktusz által végbevitt lég
frissítés nagyon csekély, 24 óra alatt a legkedvezőbb körülmények között is csak a 
levél Volumenénektüíénharmad része. 

2) Egy direkt kísérlet bebizonyította, hogy a kaktusz nem bocsát k i oxigént 
csak a CO2 lebontása által. Egy hónapon át tenyésztettem kaktuszokat olyan kö
rülmények között, mint azokat, amelyek volumenük három és félszeresét kitevő 
oxigént állították elő, de az edény felső részébe felakasztottam egy káliummal telt 
másik edényt. Ekkor a kaktusz nem növelte légterében az oxigén mennyiségét, 
atmoszférája egyáltalán nem változott, a kálium viszont pezsegni kezdette A nö
vény nem szenvedett és gyökereket eresztett, mmt az előző kísérletben. A kálium 
ebben a kísérletben hem vonta el a növénytől a C02-t, melyet a sötétségben a kör
nyező Ó^igiéiínél képzett, visszatartotta vastag parenchimájában, a kálium csak a 
növény saját anyagából képzett C02-t vonta el. Láttam, amikor mészvizet tettem, 
az edény alá, hogy ez utóbbi gáz csak a napfényen képződik. 

3) A IL fejezet IV. §-ban megmutattam, hogy a kaktusz, ami víz segítségével 
tenyészik közönséges levegő és CO2 keverékében, a C02-t lebontva visszatart a 
berme iéVő oxigénből egy jelentős részt, mint más növények is. Ez a növény tehát 
nem talál élegeridŐ oxigént csak a vízben, tenyésztésének a legkedvezőbb körül
ményei köizött is, távol áll, hogy visszautasítsa ezt az elemet a vízből, nunt felesle
geset. 

4) A lehető legnagyobb gondossággal vizsgáltam, hogy a saját volumenének 
három és félszeresét kitevő oxigént kibocsátó kaktusz, ami egy hónapig CCh-től 
megfosztott közönséges levegőben tenyészett, növelte-e szárazanyag :tartalmát(A 
kaktuszt, hogy, kiszárítsam néhány pülanatra forró vízbe merítettem és azután kitettem a napra.) 
de ri^in, találtam növekedést, sőt úgy tűnt nüntha a kaktusz egy kicsit veszített 
volna súlyából. 
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összefoglalás 
A növények magukhoz veszik a víz hidrogénjét és oxigénjét és ezáltal az elveszíti fo

lyékony állapotát. Ez az asszimiláció csakúgy megy végbe, ha ugyanebben az időben sze
net is vesz magához. 

A növények által megkötött, vagy megszilárdított víz nagy valószínűséggel nem veszí
ti el gáz formájában oxigénjét csak a növény, vagy a növény egy részének pusztulása 
után. Amikor a növények, amelyek asszimilálták a víz hidrogénjét és oxigénjét, fermentá-
lódni kezdenek, és nincs szabad érintkezésük az oxigénnel, COz-t képeznek teljes mérték
ben tulajdon anyagukból. A megkötött víz oxigénje egyesül a növény szenével és COz-.t 
alkot, a növény, vagy ennék vegetáló részei ez utóbbiból kiszabadítják az oxigént és eli
minálják ezen elemet, mely eredetileg a vízhez tartozott. 

így a vegetáció és a levegőmentes fermentáció alatt a víz megszabadul fő elemétől oxi
gén gáz formájában. 

A növények azonban egyetlen esetben sem bontják le direkt módon a vizet asszimilálva 
a hidrogénjét és eltávolítva gáz formájában oxigénjét; nem lélegzik ki az oxigént csak a 
COz azonnali lebontása által. 

A keskeny levelű növények, melyek tiszta víz segítségével tenyésznek, oxigén és nitro
gén gáz keverékében, a nappal és az éjszaka egymást követő változásának hatására nem 
juttatnak oxigént a légtérbe, és nem adják semmilyen direkt külső jelét a víz lebontásának. 
Nem tudható be a víz azonnali lebontásának az az oxigén, melyet a tiszta nitrogén gázba, 
vagy víz alatt bocsát ki a növény, mivel teljes mértékben saját anyagából, COz-ből, képzi 
minden olyan esetben, amikor légtere nem tartalmaz oxigént. 

Néhány COi-től megosztott közönséges levegőben tenyésző húsos növény oxigént ad 
atmoszférájához, mely sokszorosan meghaladja saját volumenét. Azonban ez a gáz bár
mennyire is eredetileg a vízhez tartozónak tűnik, az utolsó analízis szerint, a növény saját 
anyagából napfényen képzett COz-ből keletkezik, mivel ha a növény környezetbe olyan 
anyagot teszünk, mely képes abszorbeálni e gázt, nem ad több oxigént a légteréhez, mély
ben éjjel, nappal vegetál, nem adja semmi jelét a víz direkt lebontásának, bár vegetációja 
erőteljes. A pozsgás növények kivételes sajátsága, hogy saját anyagukból COz-t tudnak 
képezni, onnan van, hogy epidermiszük kevésbé porózus és belső részeik csak kis mérték
ben kerülnek kontaktusba a környező oxigénnel. 
Nem vonható kétségbe, hogy a hidrogén legnagyobb része, amelyre a desztillált víz segít
ségével szabad levegőn tenyésző egynyári növényeknek szüksége van, nem ebből a folya
dékból származik. Ugyanezt mondhatjuk az oxigénjükről, mert ahogy a növény által adott 
időben lebontott COz, valamint a szabad levegő kisfokú változása mutatja, a levegőből 
merített oxigén mennyiség nem elegendő, hogy megokolja azt a mennyiséget, amit rövid 
fejlődésük alatt megszereznek. Nem szabad elfelejteni, hogy a száraz növények lebomlásá
nál keletkezett legbőségesebb anyag a víz és, hogy az oxigén legfőbb eleme. 

107 



VIIL fejezet 
Az oldatok felszívása a növények gyökerei által 

I.§ 
A víz és a gáz nem elegendő táplálék a növények teljes kifejlődésé

hez 
A növények gyökerei túlságosan szoros szűrök ahhoz, hogy a folyadékon kfvül 

más anyagot is abszorbeálni tudjanak. Ahhoz, hogy felvegyék a szilárd anyagokat, 
az szükséges, hogy ezek teljesen felhíguljanak, szétosztódjanak és eloszlásuk a 
folyadékban egy valódi feloszlás sajátságaival rendelkezzen.(Egy hónapon át tápláltam 
30 Polygonum persicaria és borsmenta növényt desztillált vízzel, amelybe meghatározott menn)n-
ségű imgyon összetört kvarcot tettem, melynek egy része szuszpenzió formájában maradt, a fo
lyadékban feloldott kis mennyiségű cukor segítségével. A kísérlet után nem találtam, sem a növény 
elégetése által, sem a kiszívott folyadék üledékének egzakt vizsgálata által, hogy ez az anyag be 
tudott volna hatolni észrevehető módon a növénybe. Bonnet tintát szívatott fel néhány növénnyel; 
az anyag nem feloldódott, színező része mérhető mértékben nem szívódott fel. Az általunk készí
tett lehető legtökéletesebb szűrőn át sokkal bőségesebben szívódott votaa fel.) Az oldatok fel
szívódásának tanulmányozása nagyon fontos a növények táplálkozásával foglal
kozó elméletek szempontjából, mert ez elvezet minket a növények gyökerei által 
felszívott táplálék mennyiségének és minőségének felbecsüléséhez. 

Tull, Vanhelmont és más modem természettudósok (tjgy gondolom felesleges itt fel
sorolni Vanhelmont, Tillet, Bonnet, Duhamel kísérleteit, melyek alapját képezik e teóriának. Eljárásuk 
tökéletlenségét kellőképpen megmutatja Bergmann, Kirwan és Hassenfratz, akik észlelték, hogy az 
edények, melyekben Tillet és Vanhelmont tenyésztették a növényeket nagyon porózusak voltak és a 
felevénybe süllyesztettek, ami befolyásolta e szerzők eredményeit A tölgyet Duhamel kivonható 
anyagokat természetes módon tartalmazó vízzel locsolta, Bonnet növényei többé-kevésbé oldódó 
növényi anyagokat kaptak.) úgy vélték, hogy a növények csak a talaj vizéből merítenek 
és a trágya csak a talajra hat, mivel segít a növénynek visszatartani a hőt és a ned
vességet. Ezek a szerzők azt feltételezték, hogy az életerő, legyen az állati, vagy 
növényi, lebontva, vagy különböző módon összevegyítve az atmoszférikus leve
gőt és a vizet, képes létrehozni minden anyagot, még a fémeket és a sókat is, me
lyeket az analízis és az elégetés kimutat a növényekben. Ezt a zavaros elképzelést 
éppen úgy bizonyítarü kellene, mmt az aranycsinálást olyan anyagokból, melyeket 
nem tartalmaz. Mielőtt visszatérnénk a megmagyarázhatatlan, csodás átalakulá
sokhoz, melyek ellentétben állnak minden ismert megfigyeléssel, nagy pontosság
gal be kell bizon5átani, hogy a növények nem hasznosítanak, és nem találnak üyen 
kialakult elemeket abban a környezetben, ahol fejlődnek. 

Más szerzők közelebb állnak a valósághoz, amikor feltételezik, hogy a növé
nyek mmden anyagot, a víz kivételével, gáz formájában kapnak. Ha azonban a 
megfigyelések eredményeit pontosítjuk ez a hipotézis nem tartható fenn teljes 
mértékben. Az oxigén és a CO2 azok a gáznemű anyagok, melyeket a növények 
asszimüálni képesek atmoszféránkból. A kísérlet azt mutatja, hogy a növények 
nagyobb része nem képes asszimüálni a nitrogént, pedig ez az anyag lényeges al-
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kotórészük, állandóan megtalálható a fában, az extraktumokban, a zöld részekben. 
A növények tartalmaznak földelemeket, ami alkalmassá teszi őket, mint az állato
kat, hogy kialakítsák szilárd, vagy csontos részeiket, az viszont nem bizon5rítható, 
hogy ezen anyagok gáznemű formában előfordtdnak atmoszféránkban, viszont 
léteznek szuszpenzió, vagy gőz alakjában és kimutathatók a televényt mosó for
rásvízben, és behatolnak a növények gyökereibe. Kimutatható az is, hogy ezek a 
forrásvizek oldott állapotban extraktumokat is tartalmaznak, melyeknek a nitro
gén alapvető eleme, a talaj termékenysége, bizonyos összefüggésekben és bizo
nyos mértékben, alárendelt a vízben lévő oldott anyagok mermyiségének és minő
ségének. Végül megtudhatjuk, hogy a növények, felhasználva ezen anyagokat, 
kimerítik i l l . sterillé teszik a talajt. 

Azok a növények, melyek természetes körülmények között terméketlen sziklán, 
vagy tiszta homokon tenyésznek, növényi és állati maradványokban táplálékot 
találnak melyek a levegőben lebegnek, ezek a részecskék a levelekre telepednek, 
feloldódmk a vízben, sűrűsödnek és behatolnak a növények belsejébe. A gyökerek 
által felszívott esővíz ugyanezen anyagokat tartalmazza. 

Nagyon kevés olyan növény van, amely teljesen a levegőből meríti a fejlődésé
hez szükséges anyagokat. Az Uyen kis mennyiségű táplálék nem elégséges csak 
akkor, ha a növény szervezete alkalmazkodik az ilyen szituációhoz, ha nagyon 
életerős, és ha a fejlődése a rendelkezésre álló kis mermyiségű, asszimilált táplá
lékkal arányosan lecsökkent. A legtöbb közülük, nünt pl . a mohák, a páfrányok, a 
pozsgás növények, a fenyők, örökzöldek, leveleik egész év alatt C02-t bontanak le, 
szinte állandó megállóhelyet jelentenek a levegőben lebegő korpuszkuláknak. Ki
csiny a párologtatásuk, vagy szívósak, vagy nedvdúsak és e két állapotukban csak 
nagyon keveset veszítenek el szenükből a környező levegő.hatására. Egynyári nö
vényeket azonban szinte sohasem találunk televénytől megfosztott talajban, növe
kedésük és fejlődésük túl gyors ahhoz, hogy a levegőben található táplálék ele
gendő lenne a fejlődésükhöz. 

Fonnyadnak, ha elfogyasztották a rendelkezésre álló, beleértve saját magjukban 
lévő, táplálékot. Megpróbáltam lóbab, bab, borsó, zsázsa magokat tenyészteni tisz
ta homokban, vagy lószőrben melyet egy tölcsérbe helyeztem, hogy szűrje a bősé
ges desztillált vizet, mellyel a magokat locsoltam. Rendszerint kivirágoztak, de 
magokat sohasem érleltek. Ennek ellenére a legnagyobb gondossággal változtat
tam a kísérleteket, 5 egjmiást követő éven át, Giobert, Hassenfratz és más természet
tudósok is megelőztek e munkában, de ők sem értek el örvendetesebb eredményt. 

Akik azt hiszik, hogy az atmoszférikus levegő és a víz az egyedüli tápanyagfor
rása a növényeknek nem ismerik él, hógy a homok, a lószőr és más hasorüó anya
gok képesek arra, hogy elegendő mermyiségű vizet juttassanak a vegetáció fenn
tartásához. 

Ez az ellenvetés megalapozott lenne, ha több megfigyelés nem bizon3n!taná, 
hogy egy talajt nagymértékben megfoszthatunk növényi anyagaitól anélkiü, hogy 
akár a legtermékenyebb talajtól is meg tudnánk kiUönböztetni fizUcai sajátságai, 
vagy hő- és nedvességmegkötő képessége, a gyökerek behatolása és támasztékul 

109 



szolgálása alapján. Megállapítható, hogy forrásvíz, vagy esővíz által kimosott talaj 
elveszíti termékenységét, ugyanakkor megtartja külső megjelenését, színét, súlyát 
és konzisztendáját. Amikor egy televén)rt (V. Fejezet, n.§) csaknem teljesen meg
fosztottam extraktumától, megtartotta külső jellegét, miközben termékenysége 
csökkent. Ha lehetséges lenne a televényt teljes mértékben megfosztani oldható 
vegetatív anyagaitól, akkor talán asszimilálná azt a homokból, ilyen teljes mértékű 
elvonás azonban nem lehetséges, s így csak megközelítően tudunk érvelni. 

Ha a trágya az általa fejlesztett gázok által elősegíti a növényi táplálkozást, ak
kor a vetetlen terület, valamint a növényeket nem termelő terület, képes leime 
olyan mértékben kimeríteni a talajt, mint amikor az gazdag termést ad. Ugj-anak-
kor minden mezőgazdasági művelet ennek ellenkezőjét bizonyítja. Úgy találjuk, 
hogy a termés elszegénylti a talajt és a talaj sajátosságától függően e hatás, többé-
kevésbé bekövetkezik. Általában az egynyári növények, melyek sok növénjd 
anyagot tartalmaznak, és sokat párologtatnak, jobban kimerítik a talajt, mint az 
évelő növények, melyeknek fejlődése lassúbb és mint a nedvdús levelű keveset 
párologtató egynyári növények, mint a borsó, a lóbab, a hajdma (Bibliotheque 
Britannique(Mémoires sur la culture du Blé,vol,5p.499.)) 

Más megfigyeléseket is tehetünk és az előzőekkel azonos következményekre 
juthatunk, ezek bizonyítékul szolgálhatnak; ha mmden más körülmény megegye
zik, akkor azok a növények merítik k i legjobban a talajt, melyek a legtöbb táp
anyagot tartalmazó talajt igénylik. 

II.§ 

A növények ugyanazon okok miatt abszorbeálják a vizet, mint 
a vízben oldott állapotban lévő anyagokat 

Több oldatot készítettem, melyeknek mindegjdke tartalmazott 793 cm^ (40 hü-
velyk^) desztillált vizet, és 637 mg-t (12 grain) az alábbi anyagokból. Feltételezem, 
hogy ez a 12 grain megfelel 100 résznek. 

Az 1. oldat tartalmaz 100 rész kálium kloridot. 
a 2 nátrium kloridot 
a 3 mész nitrátot. 
a 4 i nátriumszulfátot, 
az 5 ammónium kloridot, 
a 6, mész acetátot, 
a 7 rézszulfátot, 
a 8 kristályos cukrot, 
a 9 gumiarábikumot 
a 10 25 rész. televény extraktumot 
(Az előzetesen elkészített televény extraktumot nem oldottam fel vízben, mivel a feloldásnál az 

extraktum szuszpenzióként van jelen és a párolgás során lecsapódik, ellenben a televényt hideg 
infúzió formájában adagoltíim a vízhez : az infúzió egy részének párolgása által megtudtam, hogy 
az a rész, melyben a növéi\yeket tenyésztettem 25 rész extraktumot tartalmazott. A sókról kapott 
eredmények pontosabbak voltak, mint az extraktummal, a cukorral és a gumiarábikummal kapcso-
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latosak, mert e növényi anyagok minden esetben meghamisították az eredményeket a gyökérrel 
való érintkezés következtében.) 

Mindegyik oldatba mártottam egy-egy gyökeres Poligonimi persicaria, vagy 
Bidens cannabina növénjd. Ezekhez a kísérletekhez mocsári növényeket használ
tam, mert ezek jobban tűrik a vízbőséget, ugyanis vízzel tápláltam őket. Meg kell 
jegyeznem, hogy a kísérlet megkezdése előtt a növényeket néhány napra desztil
lált vízbe tettem, egészen addig, míg gyökerük nem kezdett el nőni. 

A Polygonum 5 héten át tenyészett az árnyékban a nátrium kloridos, a kálium 
kloridos, a mész nitrátos, a nátriumszulfátos és a televény extraktumos oldatban 
és kifejlesztette gyökereit; ezek mindig erőtlenek voltak az ammónium kloridos 
oldatban és nem fejlődtek, nem tudtak megmaradni a cukros oldatban, melyet 
mindig fel kellett frissítem, mert azonnal megrothadt; elpusztultak a 8.-10. napra a 
gumiarábikumban és a mész acetát oldatban és nem tudtak 2-3 napnál tovább élni 
a rézszidfát oldatban. 

A Bidens kb. ugyanígy viselkedett a különböző oldatokban. Kevésbé volt ellen
álló, mint a Polygonum. 

Amikor kutattam, hogy a vízhez viszonjdtva milyen arányban abszorbeálta a 
gyökér az oldott anyagokat, hasonló oldatokat használtam, de abbahagytam a kí
sérletet, amikor a növény felszívta a táplálására használt víz felét, 397 cm^ (20 hü-
velyk^) oldatot. Mivel a növények elég nagy számban voltak, e felszívódás csak 2 
napot vett igénybe. Ha hosszabb ideig tartott volna, a gyökerek elrothadtak volna 
az oldatban. Egyébként a cukor, az arábikum és a televény extraktum fermentáció 
révén is elvesztette volna alkotóelemeinek nagy részét. 

A felszívás után az edényekben maradt 397 cm^ oldat elemzése megmutatta ne
kem azt a só mennyiséget, amennyit a növények felvettek (A sótartalmú oldatokat a 
lehető legnagyobb pontossággal analizáltuk. Saját magam bizonyosodtam meg róla, hogy az álta
lam használt 

100 rész káüum kloridnak ezüst nitráttal adott precipitátuma 187 54 rész. 
100 rész nátrium klorid ugyanazzal a. reagenssel 232 H rész. 
100 rész ammónium klorid ugyanazzal reagensei. 270 rész 
100 rész mész nitrát kálium oxaláttal 78 rész 
100 rész mész acetát ugyanazzal a. reagenssel 81 K 
100 rész nátrium szulfát bárium acetáttal 167 Yí 
100 rész rczszulfát ugyanazzal a. reagenssel 94 H 

A gumiarábikumot, a cukrot, a televény extraktumot száraz állapotukig párologtattuk, a mara
dékot lemértük) 50 részt vettek volna fel, ha a só felszívása ugyanolyan, mint a vízé, 
de azt találtam, hogy a Polygonium, miután felszívta a kísérletre szánt folyadék 
felét, az alábbi mennyiségeket szívta fel: 

14,7 rész kálium kloridot 
13 rész nátrium kloridot 
4 rész mész nitrátot 

34,4 rész nátrium szulfátot 
12 rész ammónium kloridot 
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8 rész 
47 rész 

9 rész 
29 rész 
5 rész 

mész acetátot 
rézszulfátot 

gumiarábikumot 
cukrot 
televény extraktumot 

A bidens az alábbi n\enn)dségeket szívta fel: 
16 rész. nátrium kloridot 
15 rész kálium kloridot 
8. rész mész nitrátot 

10 rész nátriiun szulfátot 
17 rész ammónium kloridot 
8 rész mész acetátot 

48 rész rézszulfátot 
32 rész cukrot 
8 rész gumiarábikumot 
6 rész televény extraktumot 

Látható, hogy a növények általában felszívták azokat az anyagokat, melyeket 
juttattam számukra, de sokkal nagyobb mértékben szívták fel a vizet, mint a benne 
oldott anyagokat. Az is látható, hogy a növény nem a szükségleteinek megfelelő 
arányban szívta fel a vízben oldott ariyagokat. A rézszulfátból, mely számukra 
kifejezetten káros, szívták fel a legtöbbet. Az arábikum, a mész acetát, meglehető
sen káros a vegetációra, a növényekbe csak kis mértékben szívódott fel. 

Több ízben megismételtem ezeket a kísérleteket ugyanezen, vagy más mennjd-
ségekkel, az eredmény általánosságban azonos volt. A növények mindig több al
kalikus kloridot és szulfátot szívtak fel, mint mész acetátot, vagy nitrátot, mindig 
több cukrot, mint gumiarábikumot, de az eredmények a részletekben változtak; az 
abszorbeált sók, a gmniarábikum, a cukor abszolút mennyisége mindeh kísérlet
ben más volt. Hamarosan megállapítottam, hogy az anomália a növények gyöke
rének eltérő voltából származik, a kevésbé életerős többet abszorbeált. Megpróbál
tam visszavágni a gyökereket, de ezt a növények nagyon megszenvedték és két-
háromszor nagyobb mennyiségű oldott anyagot szívtak fel, mint az előző kísérle
tekben. 

Azt hiszem, hogy a rézszulfátból azért szív fel sokat a növény, mert az a gyöke
reiben elváltozást okoz. Látható az is, hogy e sóféleség felszívása akkor is na
gyobb, ha a mész acetát, vagy nitrát oldathoz adagoljuk, mert jobban elősegíti be
jutásukat a növényekbe, mintha egyedül, vagy a növényekre kevésbé káros sókkal 
elegyítjük. 
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III.§ 

A növények választása többféle oldott anyagot tartalmazó oldatból 

Eddig csak egyféle sót tartalmazó oldatot adtam a növényeknek, ezek után 
többfélét adok és meglátom, hogy kiválasztásuk sajátságos-e. 793 cm^ (40 hüvelyk) 
vízben 2-3 különböző sót oldottam fel, mindegyik 637 mg (12 grain) volt. A 12 
grain-t 100 résznek vettem. Ebben a kísérletben éppen úgy, mint az előzőekben 
analizáltam a maradékot, miután a növény felszívta a folyadék felét, a maradék
ban maradt só mermyiségét kivonva az eredeti mermyiségből, melyet a növény 
bele tétele előtt tartalmazott, megadta a növény által felszívott só mermyiségét: a 
Polygonum 11,7 rész nátrium szulfátot, 22 r. nátrium kloridot szívott fel egy olyan 
oldatból ,mely 100 rész, vagy 637 mg-t tartalmazott mindegyikből. A Bidens ha
sorüó oldatból felszívott 7 résá nátrium szulfátot és 20 rész nátrium kloridot. Ezek 
után érthetők lesznek a táblázatban közölt eredmények: 

A vízben oldott anyagok súlya a kísérlet előtt A Polygoniumban lévő 
anyagok súlya az oldat 
felének felszívása után 

A Bidensben lévő anyagok 
súlya az oldat felének felszí

vása után 
100 rész pezsgő nátrium szulfát n,7 7 
100 rész nátrium klorid 22(6) 20 
100 rész 
100 rész 

pezsgő nátrium szulfát 
kálium klorid 

12(7) 
17 

10 
17 

100 rész mész acetát 8/4 5 
100 rész kálium klorid 33 (8) 16 
100 rész mész nitrát AVi 2 
100 rész ammónium klorid 1614 15 
100 rész mész acetát 31 35 
100 rész rézszulfát 34 39 
100 rész mész nitrát 17 9 
100 rész rézszulfát 34 36 
100 rész nátrium szulfát 6(9) 13 
100 rész nátrium klorid 10 16 
100 rész mész acetát mérhetetlen mérhetetlen 
100 rész arábikum 26 21 
100 rész cukor 34 (10) 46 

(6) A felszívott mennyiség maradékát kicsapattam bárium acetáttal; a leszűrt folyadékot 
ezüst nitráttal 

(7) Az analízist ugyanúgy végeztem. Felszívattam a növényekkel a sókat, melyek kölcsönö
sen lebomlanak, de ez a lebomlás nem itt történt, mivel az oldat nagyon híg volt. Berthollet kimutat
ta, hogy az alkotóelemek cseréje csak a kristályosító erő hatására jöhet létre, vagy ami ugyanaz, az 
új vegyület oldhatatlansága esetén. 

(8) A felszívott anyag maradékát két egyenlő részre osztottam; egyik részét kálium oxaláttal, 
másik részét ezüst nitráttal csapattam ki. 

(9) A két egyenlő részre osztott maradék egyik részét kálium oxaláttal, másik részét bárium 
acetáttal csapattam. A bárium acetát különválasztása után a folyadékot ezüst nitráttal csapattuk ki. 

(10) A szirup halmazállapotú maradékot elpárologtattam és alkoholt tettem belé, níély felol
dotta a cukrot és kicsapta az arábikumot. Egy összehasonlító kísérlet bizonyította számomra, hógy 
a kicsapott arábikum makacsul visszatartja a cukrot, saját súlyának kb. negyedét. Az általam ^dott 
eredményeket e kísérlet alapján korrigáltam. 
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Néhányat ezekből a kísérletekből megismételtem borsmentával, skóciai fenyő
vel és közönséges borókával, az eredmény azonos lett, azokból a sókból, melyek
ből a Polygonum és a Bidens a legtöbbet szívta fel más növények is a legtöbbet. 
Különbség csak a sók abszolút súlyában volt; ez bizonyára előfordul az egymásra 
nem hasonlító növényekben, de az ugyanazon fajhoz tartozó növények olyan gya
kori anomáliát mutatnak, hogy nem tudtam bizonyossággal faji különbségnek tu
lajdonítani. 

A gyökerek metszése, bomlása, általában a vegetáció gyengesége elősegíti a 
vízben oldott anyagok bejutását a növényekbe. 

Olyan növényekkel szívattam fel oldatokat, melyeknek levágtam a gyökerét, 
ebben az esetben a kiválasztásuk nem volt olyan kifejezett, mint amit az előbb is
mertettem, abszorbeálták nagy mennyiségben, szinte különbség nélkül, az összes 
sót úgy, mint az oldat vizét. Az arábikum, a mész acetát, a rézszulfát 7-8 órán be
lül tönkretette a növényeket és a kísérletet nem tudtam befejezni egy másik oldat
ban csak ha felfrissítettem több ízben a hervadó növényeket. A gyökérrel rendel
kező növények ugyanazon oldatokból válogatták az anyagokat, pl . állandóan töb
bet szívtak fel a nátrium és kálium kloridból, mint a mész acetátból, vagy nitrát
ból; egy arábikumot és cukrot tartalmazó oldatból több cukrot, mint arábikumot 
stb. Ezek az anyagok nem hatolnak be a növénybe hatásuk arányában. Kevesebbet 
szívnak fel belőltik, mint az őket oldatban tartó vízből. 

Fel kell tételeznem, hogy ha egy növény az oldatból előnyben réíszesít egy 
anyagot, e sajátosság nem tulajdonítható bizonyos affinitásnak, hanem az anyagok 
különböző fokú cseppfolyósságának, vagy viszkozitásának. Úgy találjuk, hogy a 
desztillált víz cseppfolyósabb, vagy könnyebben keresztülmegy a szűrön, mint az 
a víz, melyben nátrium klorid, vagy szulfát van oldva( Ahhoz, hogy ezt a hatást bizo
nyítani tudjuk, sokkal koncentráltabb oldatot kell használni, mint antílyet én a növényekkel felszí
vattam. Nekem úgy tűnt, hogy a vízben oldott sók nem adnak mindig homogén oldatot, hanem 
egy teh'tett és egy teKtetlen oldat keverékét. Ismert, hogy a vízben oldott nátrium klorid, egy ideig 
pihentetve sűrűbbé és sósabbá válik az edény alján, mint a felszínen (1. Leblanc Mémoire sur la 
Crystallotechnie, Journal de physique, an 11.) 

Úgy tűnik, hogy a mész acetát, vagy nitrát ugyanolyan mennyiségű vízzel visz
kózusabb oldatot képez, és nehezebben megy át a szűrőn, mint az alkalikus klorid, 
vagy szulfát. Ez utóbbit a növény mindig bőségesebben szívja fel, nünt az előbbit. 
A cukornál viszkózusabb arábikumból kevesebbet szívott fel, mint a cukprból. Azt 
kell feltételeznünk, hogy a gyökerek nagyon sűrű szűrők és sokkal tökéletesebbek, 
mint amit iiü készítünk Ha dupla papírból készült szűrőre teszünk mész acetátot 
és kálium kloridot tartalmazó oldatot, és a szűrést félbeszakítjuk, mikor az oldat 
fele átfolj^, nem látjuk, hogy ez a fél mennjdség kevesebb mész acetátot tartalmaz, 
mint a szűrőn maradt. Azonos a helyzet a cukor és az arábikum esetében is. 

A gyökerek észrevehetően nem bontották le a sókat, melyeket felszívattam ve
lük, sohasem találtam szabad savat, vagy lúgot a felszívott mennyiség maradéká
ban. 

Elégetés által meggyőződtem arról, hogy a sók ténylegesen behatoltak a növény 
anyagába. Gyökerével rendelkező Polygonumot tenyésztettem desztillált vízben, a 
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hövény súlya zöld állapotban 173,13 g (3262 grain) volt. Egy másik azonos súlyú 
Polygonumot pedig 1,58 liter vízben 3 g azaz 56!?i grain kálium kloridot tartalma
zó oldatban. Amilyen mértékben a növény fogyasztotta az oldatot olyan mérték
ben pótoltam desztillált vízzel, a növény ugyanolyan szépen fejlődött, mint tiszta 
vízben. A harmadik hét végén befejeztem a kísérletet és a maradékot, vörös hőn 
kiszárítva, analizálva azt találtam, hogy a növény 1,50 g (30 grain) kálium kloridot 
eltüntetett. 

Kiszárítása után lemérve 39,8 g-t (750 grain) nyomott és az elégetés után 4,246 g 
(80 grain) hamu keletkezett 

A desztillált vízben vegetáló Polygonum kiszárítása után 38,851 g-t (732 grain) 
nyomott, hamujának súlya 2,76 g (51 grain). 

A növények tehát növelték hamujukat kb. annyival, amermyi káhvun klorid el
tűnt az oldatból. Analizáltam a hamut és megtaláltam ezüst nitrát segítségével az 
összes sósavat, amely a hozzáadott sóban volt. A kálium klorid egyáltalán nem 
bomlott le. A szabad kálium abszolút mennyisége nem volt nagyobb a tiszta víz
ben tenyésző Polygontun hamujában, mint a kálium kloridos oldatban tenyészőé-
ben; a Bidens-el megismételt kísérlet nagyjából ugyanezt az eredményt adta. Lát
ható, hogy az azonos növények nagyon különböző mermyiségű sót tartalmazhat
nak, és a készített táblázatban nem lehet teljes szigorúsággal számolni az egyes 
növényekhez tartozó hamu, vagy só részarányával. Ez a meghatározás csak akkor 
pontos, ha a növények azonos talajban és időben tenyésznek 

IV.§ 

A növények összetételébe bejutó sók és ásványi anyagok megfigye
lése 

Több szerző úgy tartja, hogy a növényekben található ásványi anyagok csak vé
letlenszerűen kerültek bele és egyáltalán nem szükségesek létezésükhöz, mivel 
csak nagyon kis mennyiségben találhatók. Ez a vélemény, ami igaz lehet azokra az 
anyagokra nézve, melyek nem mindig találhatók meg ugyanabban a növényben, 
de nem vonatkozik a bennük állandóan előfordulókra. Kis mennyiségük nem jelzi 
szükségtelenségüket. Az állatban lévő mészfoszfát, fontosságát a csont felépítésé
ben senki nem vonja kétségbe, pedig súlyának csak 5/100 része. Ugyanezt a sót 
megtaláltam minden növény hamujában, ahol kerestem, és nem tudjuk semmi
képpen bizonyítani, hogy nincs szüksége rá. 

Gyakran következtettek arra, hogy néhány sóféleség bizonyos arányban káros 
bizonyos növények számára és hogy minden só minden arányban káros a vegetá
cióra. A megfigyelések azonban csak nagyon ritkán igazolják ezt az általános és 
rendszeres megállapítást; megállapítható viszont, hogy több növény saját termé
szetének megfelelően mind mennyiségileg, mmd minőségileg módosult sótartal
mú táplálékot vesz fel. Duhamel felismerte, hogy néhány tengeri növény elgyen
gül, ha a talajt megfosszuk nátrium klorid tartalmától, e sóféleség káros a búzának 
és ugyanazon mennyiségben hasznos az előbbi növényeknek A falgyom, a csalán. 
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a borágó csak ott tud fejlődni, ahol a talajban kalcium nitrát, vagy kálium nitrát 
van. A mész szulfát meggyorsítja a lucerna, a lóhere és a baltacím fejlődését és 
nincs hatással több más növény fejlődésére. Azt hittük, hogy a sók azzal segítik a 
vegetációt, hogy siettetik a talajon elfekvő növény anyagának rothadását, vagy 
voiizzák a levegő nedvességét, de a mész szulfát nem szétfolyó, és ha hasznos 
olyan szempontból, hogy meggyorsítja a rothadást, akkor áldásos hatása nem me
rülne k i üyen kis számú növénynél. A mezőgazdaság túl kis mermyiségben alkal
mazza, hogy kifejthetné a neki tulajdonított szeptikus hatást, vagy megváltoztat
hatná a talaj fizikai sajátságait, amit csak a növény támaszául tekmtenek. 

Tkouvenel és Cormtte úgy találták, hogy a sóoldatok nem jutnak be a növénybe 
és, mint összehúzó és maró anyagok szerepelnek, bezárják az erek nyflását és 
megakadályozzák a víz felszívását. A megfigyelések azonban eddig azt mutatják, 
hogy a növények tartalmazzák azokat a sókat, melyek előfordulnak abban a talaj
ban, melyben tenyésznek. A falgyom, a csalán stb. csak ott fejlődik, ahol van kal
cium mtrát, vagy kálium nitrát. A tengeri növényeknek tengeri sójuk van, és nem 
szolgáltatják, ha a parttól messzire keriUnek. de Buliion (Mémoires d'Agriculture, 
1791) napraforgó magot( Helianthus annuus) vetett el nitráttól megfosztott homo
kos talajba, az i t t fejlődő növény analízisénél ebből a sóféleségből semmit nem ta
lált a növényben. Egy másik, hasonló körülmények között növő napraforgót, az 
előbbi sót tartalmazó oldattal öntözött és ezután kimutatható volt a növényben is. 

Bár a kísérlet megmutatja, hogy bizonyos sófélék kedvezőek néhány növény 
vegetációja számára, ugyanakkor megállapítható az is, hogy csak kis mennyiség
ben felelnek meg neküc. A mész szulfátnak kedvező hatása a növényre valószínű
leg rosszul oldhatóságának köszönhető. Az oldhatóbb só, nünt, a tiszta állapotú, 
azonnal a talajra szórt tengeri só, a salétrom, a kálium karbonát a legtöbb növény 
számára hatástalan. Az ezeket a sókat tartalmazó hamu hasznossága nem vitatott, 
de összekeveredik a félig megüvegesedett földdel, mely oldódását csökkenti, elő
segíti, hogy ne egyszerre, hanem lassan, fokozatosan, kerüljön be a növénybe; a 
fölösleges só néhány növény levelén kirakódik, kérget képez, mely akadályozza a 
párologtatást és elpusztítja a növényt. Ez az eredete az un. Fehér betegségnek, ami 
megtámadja a tökféléket és más zöldségnövényeket.(Ez a betegség a spárgatöknél a 
nyélhez közeh levelek felszínén kezdődik kicsiny viszkózus cseppek megelenésével. A cseppek 
kiszáradnak és kiemelkedő, porló foltokká alakulnak, melyek megsokszorozódnak, szétterülnek 
egészen a levél széléig. Feloldottam e képződménjd:; csak részben oldódott vízben és alkoholban. 
Az oldat elpárologtatása után visszamaradt szétfolyó só észrevehetetlen mennyiségű magnézi
ummal egyesült mész klorid sajátosságaival rendelkezett, kicsapható volt ezüst nitráttal, kálium 
oxaláttal, alkalikus karbonáttal, de egyáltalán nem bárium vízzel és a tűz sem tudta megváltoztat
ni. A képződmény sós, földes része súlyának egyharmadát tette ki, fehér, vízben és alkoholban 
oldhatatlan növényi anyaggal volt körülvéve és szemmel láthatólag elég bőségesen ahhoz, hogy ne 
vonzza magához a nedvességet. Ez a betegség főleg az idős, sok állati trágyát tartalmazó talajban 
tenyésző növényeket támadja meg, az esővízzel nem áztatott rétegek alatt.) 

A növények nem merítik minden ásványi anyagukat a sóoldatokból, hasonlón 
ahhoz, mint amit mesterségesen oldurüc fel tiszta vízben, példáiü. a meszet, a va
sat, a mangánt, de nagyrészt olyan vegyiüetek formájában is felszívják, melyeket 
m i nem vagyunk képesek alkotm, mmt például azok, ahol a sók kémiaüag kötőd-
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nek az oxigénnel, hidrogénnel, nitrogénnel, szénnel a televény extraktumában, 
amiből csak égetés által tudjuk kimutatni.. 

Az előző megfigyelések alkalmazása a növények gyökerei által fel
vett, á televény anyagából származó táplálék mennyiségének kuta

tására ' 

Nagyon méséze vagyunk attól, hogy ism.erjük a növények minden hatását a te
levényre, és a televényét a növényre, hogy meg tudjuk becsülni és mérni minden 
elemét, melyből merít. A természet tanulmányozásában nem tudunk jobbat tenni, 
mint követni a híres Hauy szabályát: (Traité de mineralogie, par Hauy, voL I,p.7.) A dolgo
kat olyannak kell tekinteni amilyenek, és ahogy felkínálkoznak a megfigyelésünkre. Ha 
visszaemlékezünk arra, amit ebben, illetve az előző fejezetben tárgyaltunk, úgy 
találjuk, hogy a televény extraktuma, a CO2, az oxigén és minden más vízben ol
dódó vegyület, amelyik behatol a zöld növényekbe a gyökerek segítségével, nem 
elégségesek ahhoz, hogy a növény súlyának nagyobb részét képezzék annak szá
raz állapotában.(Vissza keli emlékeznem Vanhelmont azon kísérletére, amikor egy fűzfát nevelt 
5 évig 200 font televényben és ez a fűz zöld állapotban 164 fontot nyomott, és a tűzhelyben kiszárí
tott televény a kísérlet előtt és után csak 2 hüvelyket veszített súlyából Kirwan ezen eredméimyel 
kapcsolatban nagyon megfontolt megállapításra jutott:l) megfigyelte, hogy egy máztalan, porózus 
agyagedénybe tett televény nedve, amikor az edényt magát is televénybe ástuk, kapcsolatba került 
a növéimyel. 2) úgy találta, hogy a kísérlet előtti és utáni kiszárítás a tűzhelyen talán nem azonos. 
3). a fűz gyökereinek szálacskái a talajban maradtak, melyeknek súlyát nem tudjuk megbecsülni 4. 
és az öntözésre szolgáló esővíz nem teljesen tiszta és táplálékot juttathat a növénynek {Mémoires sur 
les Engrais,par Kirwan) 

Láthattuk az V. fejezetben, hogy az esővíz, amely több napon át tartózkodott a 
jól trágyázott kerti talajon, infúziót képez, ahol 1000 rész vízbén 1 rész száraz ext
raktum van. Látható az is, hogy a növény ebből az infúzióból csak egy negyedét 
szívja fel a benne lévő Szárazanyagnak. A növény, ha egyetlen tápláléka ez az ext
raktum lenne, nem növelné súlyát száraz állapotban csak % fonttal, miközben 1000 
font infúziót szív fel. Egy egynyári növény a kertben, mirit ,̂  napraforgó, csírázásá
tól számítva 4 hónap alatt képes gyarapodni 4 kg-t (8 font) zöld állapotában, vagy 
54 kg-t (1 font) száraz állapotában(Híi/es azt mondta, hogy a teljes vegetációban lévő napra
forgó súlyának csak V* -t veszíti el kiszáradás által. Ez a megállapítás azonban nem pontos, mint 
az a következmény sem, melyet ebből levon a szerző.) Tételezzük fel, Hales kísérlete alap
ján, hogy a napraforgó által 24 óra alatt felszívott és elpárologtatott víz mennyisé
ge egyenlő a nem kiszárított növény súlyának felével. Én úgy találtam, lemérve a 
növényt vegetációja különböző stádiumaiban, hogy nem képes 4 hónap alatt 100 
kg-nál (200 font) több vizet, vagy infúziót felszívni és elpárologtatni. Ebben a 100 
kg-ban lévő száraz extraktum =100 granunal (1/5 font) tehát a növény csak 34 
részt, azaz 25 grammot vett fel, de ehhez hozzá kell adni a 100 kg. infúzióban lévő 
C02-t is. .Úgy becsülöm, hogy e gáz mennyisége 3,7g (70 grain). Az V. fejezetben 
említett kísérlet alapján; a napraforgó nem asszimilálta csak súlyának felét, le
bontva kilélegezte alkotóelemeinek egy részét. Ez a növény tehát, elvonatkoztatva 
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a víztől, 25+1,85 gramtiunak megfelelő növényi anyagot merített a televényből, ami 
csak 1/20 része a napraforgó száraz állapotú súlyának. 

A számítások, melyeket végeztem, messze vannak attól, hogy pontosnak ve
gyük, de ha a növény a talajból a gyökerei segítségével kétszer- háromszor többet, 
vagy kevesebbet vesz magához a táplálékból, mint amennyit én becsültem, az 
eredmény lényegében és általában ugyanaz. Ugyancsak bizonyíthatjuk, hogy a 
televény extraktum, a gázok és minden vízben oldódó anyag, ami a talajból szár
mazik, és a gyökerek révén behatol a zöld növénybe, nem képezi, eltekintve a víz
től, a száraz állapotú növény súlyának többségét. Úgy tűnik azonban, hogy észre
vehetően bejutnak a növénybe és kis meimyiségíik ellenére táplálékként nagy ha
tással bírnak a növény növekedésére. Ismeretes, hogy a víz, származzon az a talaj
ból, vagy az atmoszférából, megszilárdul és a száraz állapotú növény súlyának 
legnagyobb részét képezi. A szén gáz formájában az atmoszférából származik, 
sokkal nagyobb mértékben, mint más forrásokból. A nitrogén, a sók, a földelemek, 
melyek csak nagyon kis részét képezik a növénynek, az alábbi helyekről származ
nak: l).a sós és kivonati oldatokból, melyeket a gyökerek segítségével a televény
ből merít, 2). a levegőben lévő növényi és állati anyagokból, melyek lerakódnak a 
növényre. 

Összefoglalás 
1) A növények gyökerei felszívják a sókat és az extraktumokat, de kisebb mértékben, 

mint az ezeket oldatban tartó vizet. 

2) A gyökerek tagozódása, lebomlásuk, a vegetáció elerőtlenedése elősegíti a sók és 
extraktumok bejutását a növénybe. 

3) A növény ríem abszorbeálja azonos arányban az oldatban lévő anyagokat, saját
ságos kiválasztást végez; nagyobb mennyiségben szívja fel azokat az anyagokat, melyek 
kevésbé viszkózus oldatot képeznek, 

4) AMikor összehasonlítjuk a legtermékenyebb talajból származó extraktum súlyát a 
benne fejlődő száraz növényével, úgy találjuk, hogy a növény saját anyagának csak na
gyon kis mennyiségét meríti belőle. 
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IX. Fejezet 
A növénp hamu megfigyelése 

I.§ 

Több szerző által tett megfigyelés a növényekből származó hamu 
mennyiségéről 

A kísérletek révén már régóta felismerték, hogy az azonos súlyú növények, at
tól függően, hogy milyen fajhoz tartoznak, változta^ák a belőlük származó hamu 
mennyiségét. Azonban nem mutatták meg e jelenség általános okait. Nem keres
ték a hamu eredetét, a különbözőségük okát. Mielőtt ismertetném saját megfigye
léseimet, ejtek néhány szót az eddig már ismertekről 

A salétrom manufaktúra felügyelő biztosai Franciaországban és Kirwan és 
Ruckert (KinvanMémoke sur les Engrais, Société royale d'Irlande,vol.5, p.l29et Ruckert's Feld-
Bau) Úgy találták, hogy a lágyszárú növények, azonos súly esetén, kiszárítva, több 
hamut adnak, mit a fás szárúak. Ezt az eredménjrt mindenki igazolta, aki az égetés 
termékeivel foglalkozott. Pertuis ezen elv szép alkalmazását adta, amikor kijelen
tette, hogy a fák törzse kevesebb hamut ad, mint ágai és ezek kevesebbet, niint 
levelei. (Annales de Chimie,tome XIX.) Tartsuk magunkat a szerző eredményei
hez, de más tételei: 1.) mint a zölden elégetett növény több hamut ad, mint a szá
raz, 2.) a rothadt növény kevesebb hamut ad, mint az egészséges, 3.) az éretten 
elégetett növény több hamut ad, mint az érés előtt, vagy azután, 4). a növények 
annál több vízben oldódó sót szolgáltatnak, minél több a hamujuk, nekem úgy 
tűntek, hogy módosításra szorulnak. Sajnálatos, hogy Pertuis 60 égetési kísérleté
ben csak 4 van olyan, ahol száraz növényeket égetett és ezek nem keveredtek más 
ismeretlen növényekkel. A nem teljes kiszárítás bizonytalansága, a frakciók bi
zonytalan becslése, %, %, behatárolja a kísérletekből levonható következtetése
ket, főleg ha feltételezzük azt is, hogy a levágott növényeket nem tették esőtől vé
dett helyre. Az elkerülhetetlen pontatlanságok e hosszú munkában nem jelentik 
azt, hogy haszontalan volt a szerző ténykedése, aki nem fiziológiai megfigyelése
ket akart tenni, csak az alkalikus sókat akarta nagyban kivonm. 

n.§ 
Elvek, melyek szerint a fás- és lágyszárú növények változtatják 

hamujuk mennyiségét 
Egy olyan bonyolult és új tárgyban, mellyel jelenleg foglalkozom az adott ma

gyarázatok kétségtelenül néha esetlegesek, de remélem, hogy a megfigyelések, 
melyek e magyarázatok alapját képezik, nem azok, legalább is a vizsgált fajokra 
nézve, bár az égetési kísérleteim számosak, de lehetséges, hogy nem elegendők az 
általános következtetések levonásához. 
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A növényeket csak száraz állapotukban vizsgáltam azonos súly mellett; a vege
tációban szereplő víz nagymértékben módosítja az azonos fajon belíili minden 
egyed sajátosságait, a kortól, a klímától függően, és én él akartam kerülni ezeket a 
hibákat. 

Az előbbi paragrafusban idézett szerzők kísérletei és az általam végzettek (lásd, 
e fejezet végén a hamvasztási táblázatban) megegyeznek abban, hogy a fás szárú
ak kevesebb hamut adnak> mint a lágyszárúak. Amint azt a VIII . fejezetben megál
lapítottuk, a növények belsejébe a sók és a televény anyagai csak folyékony álla
potban kerülnek be, akkor több hamut kell tartalmazrüa, ha az elszívás és a páro
logtatás bőséges, mivel e két funkció egymásnak alárendelt. Hales (Statique des 
végétaux, édition francaise,p.3 et 43.) és Bonnet (Recherches sur l'usage des Feuilles,p.77,édit in 
8.) kimutatták, hogy a lágyszárú növények több vizet párologtatnak, mint a fás 
szárúak, ez utóbbialaiak tehát kevesebb hamut kell tartalmazniuk. 

Hales szerint az örökzöld növények kevesebbet párologtatnak, mint a lombhul
latók. Ez utóbbiak tehát több hamut tartalmaznak. Hasonlítsuk össze a fejezet vé
gén lévő hamvasztási táblázatban az elégetett száraz növényeket. No., 1, 2,16,31 a 
No. 67, 71, 74 növényekkel. 

Az örökzöld növények, való igaz, egész évben párologtatnak, de ez a tevékeny
ségük télen csak nagyon kis mértékű, csaknem nulla és valószínűleg ebben az év
szakban, az esővíz kúnosó hatása miatt, annyi hamut veszítenek, mint amennyit 
felvesznek. 

Amikor egy porózus edénybe, mely nem akadályozza a párolgást, sóoldatot te
szünk, a só ott rakódik le a legnagyobb mértékben, ahol a párolgás bőségesebb. A 
hamu elrendeződése a növényben általában megfelel ennek az elvnek. A párolgás 
kisebb a szárnál, mit a leveleknél, ez utóbbiak több hamut tartalmaznák. Hasontít-
suk össze a hamvasztási táblázat No. 29-t a következővel, a No. 67-t a No. 69-el és 
a No. 71, vagy 72-t a következővel 

Hales szerint a levelek többet párologtatnak, mint a gyümölcsök. Ez utóbbiak 
kevesebb hamut szolgáltatnak. Hasonlítsuk össze a táblázatban a No. 30, 31.32-t a 
No.34-el és a No. 51,52,53,-t a Nr.54-el, valamúit az No. 57,58, 59-t a No. 61-el. 

A kéreg a törzs párologtatásának közvetlen helye. Sokkal több hamut tartalmaz, 
mint a belső részek. Hasonlítsuk össze a No.5 és 6 égetést a No. 7-el. Lássuk még, a 
No 14 és 15,20,21,22,23 és 24,26 27 és 28-t is. 

A hamu a fák leveleiben növekedik a rügyfakadástól egészen a lombhuUásig. 
Lásd, No. 1, 2, a No. 12, 13, a No. 16, 18, 19, és a No. 30, 31, és 32-t.A levelek fo
kozzák hamu tartalmukat minden olyan részükben, mely nem szenved sem for
májában, sem vegetációs erejében semmilyen változást. Minden szezonban a zöld 
és egészséges leveleket választottam és ügyeltem arra, hogy nyáron és ősszel csak 
a legidősebb leveleket szedjem. 

Az ismertetett eredmények nem alkalmazhatók az olyan egynyári növényekre, 
melyeket teljességükben, a rajtuk lévő elhalt részekkel együtt szedtünk le és éget
tünk el. E növények hamutartalma a vegetáció előre haladásával csökken. Lásd a 
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táblázatban a No. 35 és 36-t a No. 37, 38, 39-t, a No. 43, 44 és 45-t a No. 46, 47 és 48-
t, a No. 51, 52, 53-t valamint a No. 57, 58 és 59-t. A különbség oka abban található, 
hogy az egynyári növények öregedésük, vagy új levelek képződése miatt, elveszí
t ik alsó, legöregebb leveleiket, melyek a legtöbb hamut tartalmazzák. Ha ezek a 
levelek nem hullnak le, akkor senyvednek, száradnak és ebben a pusztuló állapot
ban elveszítik oldódó elemeiket az esővízben, harmatban, vagy a párologtatás ré
vén. Valószínű, hogyha követni tudnánk egy egynyári növény egyetlen levelében 
a hamu részarányát, mielőtt e része megváltozik, láthatnánk, hogy a hamu meny-
nyisége növekedik, mmt láthattuk azokban a falevelekben, melyeket említettem. 

A hamu mennjdsége az egynyári növények zöld leveleiben öregedésük arányá
ban növekedni látszik. Lásd a No. 37, 38-t és a No. 47, 48-t. Ez azonban a vegetáci
ós víz által keltett illúzió. Ez a vízveszteség, mely annál több, minél előbbre haladt 
a vegetádó, látszólag növeü a hamu részarányát a növényben, közelítve azt a szá
raz állapothoz. 

A hamu nem halmozódik fel végtelenül a fa törzsében. A szíjács több hamut 
tartalmaz, mit a fa. Lásd a hamvasztási táblázatban a No. 5, 6-t, a No. 22,23-t és a 
No. 26, 27-t. Amikor a szíjács réteg megkeményedik és átmegy fába, elveszíti a 
felszálló nedvekkel a hamut, melyet növekedése alatt felhalmozott. 

Friss mogyorófa levelet .szedtem, ennek egy részét megszárítottam, másik részét 
több ízben hideg desztUlált vízben mostam. Ez utóbbit szintén kiszárítottam, 100 
súlyrész mosott levél kevesebb hamut adott, mint 100 súljo-ész nem mosott. Ez az 
eredmény részben alapja lehet az előző magyarázatnak 

Azonos súly mellett egy rothadó növény több hamut szolgáltat, mint a nem 
rothadó 100 súlyrész rothadó fa több hamut adott, mint 100 súlyrész egészséges. 
Ez az eredmény azonban feltételezi, hogy a növénjd nem mostuk folyóvízben a 
rothadás alatt. 

III.§ 

A hamu általános összetétele 

A talaj hatása 
A káüum, vagy a nátrium alkalücus sói, a mész, vagy a magnézium földfoszfát

jai, a szabad mész, vagy karbonátjai, a szüídum, a vas és a mangán oxidjai alkotják 
önáUóan, vagy egyesiilve, a hamu legszembeötlőbb elemeit és egyedül .ezekkel 
fogok foglalkozni. Tartalmaz még más anyagokat is, melyek Usflrieii.nyiségiik m i 
att elkeriüü< figyelmünket. A hamu talán magába zár mmden isinert elemet,,me
lyek azonban nem párologtathatok el a tűz segítségével. Le|:\etséges, hogy atmosz
féránk minden elemet tartalmaz szuszpenzió formájában, ŝ alapos analízis meg
ismertetné velünk maradványait minden talajban. 

Az analízis megmutatja, hogy a hamu minden fontos eleme megtalálható a ta
lajban és csak az oldódó része jut be a növénybe és tartalmazza ezeket az elemeket 
sokkal nagyobb arányban, mint a nem oldódó rész. (Lásd az analízis táblázat. No. 
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10 ésl l , a No. 76 és 77 valamint a No. 78 és 79-t). Létezésük a növényben természe
tes és hiánjmk késztethet csak csodálkozásra. 

A talaj természete, ha minden más dolog azonos, észrevehetően befolyásolja a 
hamu mennyiségét a növények legtöbbjénél. Részletesen ismertettem (VlII f.) egy 
kísérletet, ahol Polygonum persicaria-t tenyésztettem sóoldatban és egy másikat 
desztillált vízben. Azonos süly mellett az első csaknem kétszer armyi hamut adott, 
mmt a második. Lóbab magot termesztettem három különböző módon. Az elsőt 
esővíztől védve, desztillált vízzel tápláltam, 100 rész száraz növény, ami ebből a 
magból fejlődött, 3,9 rész hamuval szolgált virágzáskor. A második, melyet kavi
csot tartalmazó üvegedénybe vetettem és nyílt mezőn helyeztem el, természetes, 
vagy mesterséges úton esővízzel öntöztem, 100 száraz rész ebből a virágzó nö
vényből 7 >̂  rész hamut adott. Végül a harmadik, mely szabad földön, zöldség
kertben növekedett 12 rész hamut adott. 

A hamu anyagának részaránya csaknem mmdig összefüggésben van a talaj 
elemeivel. Egy szilikátos hegyi talajról származó, televényben tenyésző növényből 
nyert hamu, azonos egj'éb körülmények mellett, kevesebb meszet és több sziliká
tot tartalmaz, mmt az a növény, mely meszes talajon tenyészett.( Lásd, analízis 
táblázat. No. 67, 68, a No. 71 és 72, a No. 74 és 75) Breven talaja, vagy a gránithe
gyektalaja, ahol a szilikátos növényeket szedtem, sokkal több vasoxidot tartalma
zott, mint a mészhegységek. Ezek a különbségek a hamuban is megtalálhatók vol
tak. Minden növényt ugyanabban a szezonban szedtem, mégis a szilikátos talajon 
növő növények vegetációja visszamaradottabb volt és ez a körülmény, mint azt 
majd a következőkben meg fogom mutatm, csökkentette az ilyen talajon növő nö
vények hamujában a szilikát és a vasoxid részarányát. 

A meszes és szilikátos talaj termékei közötti különbség csak akkor szembeötlő, 
ha a növényeket tápláló extraktumok anyagai különböző mértékben tartalmazzák 
a szilikátokat és a meszet. Azok a növények, melyek szilikátos, vagy gránitos ho
mokon tenyésznek, és azonos trágyát, vagy televényt kapnak, hasonló hamut tar
talmaznak: bizonptható Lampedius-nak a bányászati újság 65. számában közölt 
kísérletével. Ez a szerző, egy kertben 5 rekeszt készített, mmdegyik felülete 4 láb, 
mélysége 1 láb volt és deszkával választotta el őket. Mmdegyik rekeszt megtöltött 
8 font tehéntrágyát tartalmazó tiszta földdel. Ebben a földben volt timföld, szilikát, 
mész, magnézium és kerti televény. Rozst vetettek bele és úgy találták, hogy a 
hamu azonos elemeket tartalmazott mind az 5 rekeszben. A szerző azt a következ
tetést vonta le, hogy a szilikát a növényben képződik és nincs semmilyen össze
függésben armak a talajnak a természetével, melyben a növény nő. Mivel 
Lampadius nem analizálta a tehéntrágya hamuját, ami egyedül táplálta a rozst, ezt 
az eredményt nem fogadhatjuk el. Az egyedüli eredménye ennek a kísérletnek az, 
hogy a földelemek nem jutnak be a növényekbe, mivel nincsenek folyékony álla
potban. Végül megmutatom, hogy a szabad atmoszféra kis mennjdségben hamut 
juttat a növénybe. 

Kutatni fogom, hogy a különböző, azonos talajon fejlődő növényfajok miért 
nem tartalmazzák azonos részarányban a hamujuk elemeit, és miért változik a 
hamu ugyanazon növény különböző részében. A magyarázataim, néha messze 
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vannak a teljesen kielégítőtől, mert hiányzik az ismeretem a növények szervezeté-
rőly de nem olyan abszurdak, hogy a növénynek anyagteremtő képességet tulaj
donítsak. Ha elmélkedéseim tévesek is remélem, hogy figyelmem legalább új meg
figyelésekre irányul. Meg vizsgálom külön-külön a hamu alapvető elemeit. 

IV.§ 

Alkalikus sók a hamuban 

I) Megfigyelés. Az alkalikus sók (Itt a régi elnevezését használom, amely alkaUkus sók
nak, csak azokat nevezi, amelyek káliumot, nátriumot, ammóniákot tartalmaznak., eltekintve ea 
utolsótól, mert ez nem tud bejutni a hamu összetételébe) alko^ák a növekedésben levő lágy
szárú zöldnövények hamujának legbőségesebb elemeit. Ugyancsak elcsodálkoz
tam, mikor láttam, hogy a terméketlen, nem művelt talajon növő aranyvessző, No. 
43, lóbab. No. 37, napraforgó. No. 46, búza. No. 51, kukorica. No. 57 stilyának leg
alább % -t kitevő alkalikus sót tartalmazott. Ilyent mondhatunk a rügyező fák leve
leiről is, mely súlyuk felét, időrtként % - t is kitevő hamut tartalmaznak. Május 26-
án a felét találtam a mogyorófa és a nyárfa leveleiben, május 10-én a 3/4-t a tölgy
fa leveleiben teljes lombba borulásuk előtt és ezek a fák mind műveletlen, rossz 
minőségű talajon nőttek. Ez az eredmény nem meglepő, mivel tudjuk, hogy a nem 
művelt talajok hamukivonata saját súlyuk felét jelentő alkalikus sót szolgál-
tat.(Lásd, V. F. III.§, és az analízis táblázat. No. 76 és a következíik) De mégis a 
hamu sokkal kevesebb lehetne az extraktumban, és sokkal több a növényben; ha 
ahogy feltételezzük, az alkalikus sók a legoldottabbak, a legkevésbé viszkózusak 
az extraktum állandó részében. A V l l l . fejezetben már említettem, hogy a külön
böző anyagok, melyek ugyanazon oldatban lehetnek, nem hatolnak bé azonos 
mértékben a növénybe, hanem fordított arányban viszkozitásukkal. 

II) Megfigyelés. Az alkalikus sók részaránya soha sem növekedik észrevehető
en, és gyakran csökken olyan mértékben, ahogy a növény fejlődik és öregszik. Ez a 
megfigyelés nemcsak az egynyári növényekre vonatkozik, hanem a fák leveleire is 
egy szezon folyamán. Egy kikelő növény hamuja, egy levél hamuja rügyfakadás-
kor, általában több alkalikus sót tartalmaz, mmt a vegetáció akármelyik más peri
ódusában. Lásd az analízis táblázat. No. 1 és a következők, a No. 12 és a köv., a 
No. 16,18 és a köv., a No. 30 és a köv., a No. 35 és a köv., a No. 43 és a köv., 46 és a 
köv.,51 és a köv., 57 és a köv. Az alkalikus elemek ezen kivonása annál nagyobb, 
minél előrehaladottabb a vegetáció. Egy növény, mely májusban bújik k i a földből 
kevesebb sót veszít május és július között, mint július és szeptember között. A m i 
kor egy friss növényt vízzel mosunk( analízis táblázat. No. 16 és 17), a víz na
gyobb arányban veszi el az alkalikus sókat, mint mmden más elemét a hamunak. 
Annyival kevesebb van benne, vagy annyival nagyobb a növény víztartó energiá
ja, amennyivel nagyobb vegetációs ereje, vagy vegetációja visszamaradottabb. A 
gyökerek körül cirkuláló víz, a levelekre hulló esővíz, és végül az elpárologtatott 
víz vonzza a sókat, mint már mondtam, nagyobb arányban, mint amennjdt a nö
vény felvesz 
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in) Megfigyelés. A kéreghamuban sokkal kevesebb alkalikus só van, mint a fa-
szövetben, vagy a szíjácsban. Lásd, No. 4, 7,15,21,24,28. A kéreg csak nagyon lasr 
san újítja meg magát; egész év folyamán az eső és a harmat mosó hatásának van 
kitéve, elhalt anyag, epidermisz vagy a szíjács borítja, a többi résznél nagyobb 
mértékben veszíti el a legkönnyebben oldódó sókat. Ez nem csak az ismertetett 
okokra vezethető vissza. 

IV) Megfigyelés. A faszövet hamuja csaknem ugyanannyi alkalikus sót tartal
maz, mint a vele összetapadó szíjács. Lásd, analízis táblázat. No. 5 és 6, No. 22 és 
23, a No. 27és 28-t. Ez az eredmény különös, ellentétben van a hamu csökkenésé
vel a faszövctbcn és ug>'anezen ham.u egyéb alkotóelemeivel. A kialakult faszövet 
az egészséges és életerős fában, mint amilyeneket elégettem, nem halott anyag, 
csatornaként, vagy vezetékként szolgál a növényi nedv számára és valószínű, 
hogy ez a csatorna sokkal szorosabb, vagy sűrűbb, mmt a szíjácsé és csak a legfo-
lyékonyabb növényi nedvet, mmt amilyen a sóoldat, szállítja és áthághatatlan 
akadályt jelent az egyéb anyagok számára. A faszövet távol van az atmoszféra be
folyásától, és nem veszít általa a felvett sókból szinte semmit. 

Nekem úgy tűnik, ha minden más dolog azonos, hogy a faszövet hamuja annál 
több sót tartalmaz, minél keményebb a fa, mivel ez utóbbi csatornái szorosabbak 
és ezért anyaga is kevésbé hagyja behatolni az esővizet. A kemény fák lassú növe
kedése azonban gyakran módosítja ezt a megállapítást Ha a puha fák gyorsabban 
veszítik is el a felvett sókat, ugyanazon időben többet is vesznek fel a felszívás és a 
növekedés gyorsasága következtében. 

V) Megfigyelés. A vetőmag hamuja több sót tartalnxaz, mint a növény, melyből 
származik. Lásd, analízis táblázat. No. 29, 32, 34, 40, 41, 54, 55, 60, 61, 63 és 64.A 
legtöbb magot ahg porózus héj vesz körül, mely megóvja az atmoszféra befolyásá
tól, valamint keveset párologtat és így meg tudja tartani sóit, egyébként a növény 
többi részével csak nagyon finom, nagyon vékony csatornák kötik össze, amelyek 
csak a legfolyékonyabb növényi nedvet engedik át. A híres Vauquelin. az általam 
ismertetettel ellenkező megfigyelést tett, azt látta (Annales de Chimie, tom. 29), 
amikor összehasonlította a zabszem hamut egy Ecouen-ben véletlen baleset kö
vetkeztében megégett kazallal, melyben a növény és a szem is benne volt, hogy a 
szemek egyáltalán nem tartalmaztak alkalikus sókat, a növény viszont igen. Meg
jegyzem, hogy 1) az aratás időszakában a növény hamujának összetételében olyan 
nagyarányú változások mennek végbe, hogy nem lehet összehasonlítani a növény 
különböző részeit, ha nem azonos időben és nem azonos talajról aratták őket. 2). A 
kémikus nem magában égette a zabszemet, hanem pelyvájával együtt, mert én is, 
akárcsak ő, 3,1 rész hamut nyertem lOÖ rész hántolatlan zabszemből, de 1,7 rész 
hamut a pelyvájától és kelyhétől megfosztott 100 rész zabszem esetén. A pelyva 
súlya kb. egyharmadát teszi k i a hántolatlan zabszem súlyának és 100 rész pelyva 
háromszor annyi hamut tartalmaz, mint 100 rész hántolt szem. A Vauquelin által 
vizsgát hamu súlyának több mint háromnegyede a pelyvából származott. 

Elvégeztem a héjával bíró zabszem hamujának analízisét, a vízzel történő mo
sásnál csaknem semennjá alkalikus sót nem tartalmazott, amikor viszont feloldot
tam a hamut salétromsavban, szűréssel eltávolítottam a szilikátot, anunóniákkal a 
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földfoszfátot és végül a maradék folyadékot a lehető legmagasabb hőn fokozato
san elpárologtattam, a 100 rész hántolatlan zabszemből nyert maradékban 15 rész 
alkalikus sót találtam. 

Annak a nehézsége, hogy hántolt zabszemből elegendő mennyiséget kapjak 
megakadályozta, hogy pontos hamuanalízist végezzek, összehasonlítva a peljA^a 
analízisével, de azt hiszem, hogy egyéb szem eredménye igazolja, hogy a hántolt 
zabszem hamuja saját súlyának több, mint a felét kitevő alkalikus sót tartalmaz. 
Több időt adtam e vitára, mint amennyit érdemel. Vauquelin eredményei kétségte
lenül nagyon pontosak, de az aratás ideje és az esővíz hatása a szemre megmagya
rázza a különbségeket kettőnk eredménye között. 

Ugyanazon a talajon a szem kb. ugyanannyi alkalikus sót tartalmaz, mint a nö
vény, melyből származik abban az időszakban, amikor ez utóbbi a legtöbbet adja, 
vagyis a vegetáció elején. Ebben az összefüggésben csak nagyon kis különbségeket 
találtam és ez annak tudható, hogy az egész szemen elvégeztem az analízist. A 
szem teljes anyaga nem szolgál táplálékul a növénynek, csak a szem belső részé
nek van ez a fimkciója. Úgy találtam, hogy a korpa, vagy a búza szemének külső 
része kevesebb alkalikus sót tartalmaz, mint a szem maga, és a korpa egy bizonyos 
mermyiségű lisztéi volt összekeverve. 

Részleteztem az alkalikus sók növényben történő elrendeződését, mert más al
kotóelemei teljes mértékben alárendeltek ennek. 

V.§ 

Földfoszfátok a hamuban 

A földfoszfátok, a mész és a magnézium, a televény kivonatában, olyan vízben 
oldódó vegyületet képeznek, amüyet csak a természet tud alkotni. Nem tudjuk, 
hogy ezek a sók lényegesek-e az extraktumban, de bárhogy is legyen, amikor ezek 
oldhatóságáról beszélek a vízben, akkor csak az őket tartalmazó kivonható rész 
oldhatóságáról van szó. Ugyanez vonatkozik a mész szilikátra és a fémoxidokra is 

A földfoszfátok, az alkalikus sók után, a leggyakoribb elemei az egjmyári növé
nyek hamujának, mikor ezek mmden része növekedésben és vegetációban van. 
Feltehető, hogy az alkalikus sók után ezek az extraktum állandó elemei közül a 
legfinomabbak, a legkevésbé viszkózusak. Ez a kétféle elem, a közel azonos meny-
nyiség és az azonos okok miatt, azonos szerepet játszik a hamuban. 

Amikor vízzel mosunk egy növénjd, a víz a legnagyobb arányban a földfoszfá
tokat távolítja el a hamuból, eltekintve az alkalikus sóktól. Lásd, analízis táblázat. 
No. 16 és 17. 

A fák leveleinek hamuja a rügj^akadásnál sokkal több földfoszfátot tartalmaz, 
mint vegetációja összes későbbi szakaszában. Lásd, analízis táblázat. No. 1,2 stb. 

A földfoszfátok mennjdsége csökken az egynyári növények hamujában a csírá
zás idejétől kezdve egészen a virágzásig. Lásd, No. 37, 38, 43, 44, 46, 47, 51 és52. 
Ellenben úgy tűnik, hogy ezek a foszfátok gyarapodnak még, a magérés idején, ha 
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a termés bőséges. (Lásd az előző számok után következőket). Ez az ellentétes hatás 
illuzórikus, és az alkotóelemek cseréjének tudható be az égés alatt. A foszfátok 
csökkenek a növényben és növekednek a hamuban. A magvak hamuja bőségesen 
ellátott kálium foszfáttal és megfosztott a mész karbonáttól. A gyümölcs érésének 
időszakában a szár és a levelek egyáltalán nem tartalmaznak, vagy csak nagyon 
keveset a kálium foszfátból, szemben a mész karbonáttal, lásd, analízis táblázat. 
No. 40, 41, 54, 55, 60, 62, 63 és 64. Miközben a szár és a mag hamuja összekevere
dik az égetés során, a szabad mész, vagy a mész karbonát lebontja a kálium foszfá
tot, és földfoszfátot képez. Alkalikus sót föld sóra cserél, és ezért tűmk úgy, hogy 
ez utóbbi nagyobb mennyiségben van a hamuban, mint a növényben. Ez az ered
mény nagyon frappáns a lóbab növény hamujának az érésben lévő magjával, va
lamint a magnélküli lóbab növény és magjának összehasonlításánál az analízis 
során: No. 39,40 és 41. 

Magában a magban lévő, a szárnál nagyobb mértékű, földfoszfát tartalom nem 
elégséges ahhoz, hogy megmagyarázza, miért emelkedik az égetésnél a magos 
teljes növény földfoszfát tartalma, hozzá kell termünk a magban lévő kálium fosz
fát lebomlásából keletkezett földfoszfát tartalmat is. 

A kéreg hamujában lényegesen kisebb a földfoszfátok aránya, mmt a szíjácsé
ban: lásd, analízis táblázat. No. 6,7, 14, 15, 20,21, 23, 24, 27 és 28. Az ok ugyanaz, 
mint az alkalikus sóknál volt, IV.§. 

A szíjács hamuja több földfoszfátot tartalmaz, mint a faszövet. Ez az eredmény 
megfelel a hamu csökkenésének ebben a szövetben (lásd hamvasztási táblázat), de 
ellentétes az alkalikus sók jelenlétével ez utóbbiban. Megpróbáltam, IV. §, magya
rázatot adni erre az anomáliára: a jelzett okot nem találom teljesen kielégítőnek. 
Lehetséges, hogy a növekedésben leállt részek elveszítik, vagy hagyják lebomlani 
foszforsavukat, és csak a földfoszfátokat tartják meg. 

A nagy mennyiségű foszfor jelenlétének felfedezése a magban nagyon régi, 
visszamegy Pott és Margrajf idejébe (Aíar^a/í:Opuscules chimiques ,t.I.p.68 )) Vauquelin 
felismerte, hogy a búza és az zab szára kevesebb foszfátot tartalmaz, mmt a szeme. 
Ezt az eredményt én is megállapítottam több más különböző növény magjánál is. 
Ez a híres kémikus kollegájával, Fourcroi-vaí, együtt kivonta az ammóniák foszfá
tot, a magnézium foszfátot néhány magból elégetésük előtt. Valószműleg a káli
umnak e foszforféleségekre való hatása révén kialakul a kálium foszfát, amit azt 
saját analíziseimben is i ly bőven megtaláltam több hamuban. Biztosan keletkezik 
még a káliunmak az egyszerű foszfátra, a mész foszfátra és a magnézium foszfátra 
gyakorolt hatása révén is, mint azt részleteiben megmutatom a 12. §-ban. 
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VI.§ 

A szabad mész, vagy a mész karbonát a hamuban 

Amikor a leveleket vízzel mostam (Analízis táblázat. No. 16 és 17) a mész kar
bonát részaránya növekedett a hamuban e művelet során. Ez a hatás csak akkor 
jött létre, ha az egyéb állandó alkotóelemeket kivontuk, mint az alkalikus sókat és 
a foszfátokat. így érthető, hogy analíziseimben miért nő. No. 1,2,12,13,14,16,18, 
35, 36 stb., a mész karbonát aránya, ahogy a növény fejlődik, azért mert elveszíti 
sóit és foszfátjait sokkal nagyobb mértékben, mini a meszét 

Úgy találjuk, persze nagyon ritkán, hogy azok a növények - egy nagyon saját
ságos ehendeződés folytán - melyek körülbelül azonos afányban tartják meg sói
kat a vegetáció folyamán, észrevehetően nem növelik a mész karbonátét, mint az 
látható például a lóbabnál. 

A lágyszárú zöld növényeknél, melyeknek minden része növekedés alatt van, a 
mész karbonát csak nagyon kis mennyiségben fordul elő, csak 10-12/100 részt tar
talmaznak, és azt hiszem, hogy azonos arányú mész karbonátból és alkalikus só
ból álló hamu lehetetlen lenne Uyen növény számára, legalább is természetes tala
jon. Ennek a ténynek az oka az, hogy a zöld növényekben lévő alkalikus sók nagy
részt alkalikus foszfátból állnak, ami átalakul földfoszfáttá az égetés során. 

Nem vonhatjuk azonban le azt a következtetést abból, hogy egyes növények 
(mint a pázsitfűfélék teljes kifejlődésük előtt) az elégetésnél nem szolgáltatnak 
egyáltalán szabad meszet, vagy mész karbonátot, hogy az, az anyag, mely más 
növényekben szolgáltatja a földelemet, nem létezne azokban a növényekben, me
lyekkel foglalkozunk, sőt nagyon valószínű, hogy megtalálható benníik. 

A kéreg hamuja óriási mennyiségű mész karbonátot tartalmaz, sokkal többet, 
mint a szíjács, mivel elvesztette alkalikus só és földfoszfát tartalmát. Lásd, No. 6, 7, 
14,15,23,24,27 és 28.. . 

A kifejlett faszövet hamuja több mész karbonátot tartalmaz, mint a szíjács, mi 
vel elvesztette foszfátját. 

A magvak nagy része, azok is melyeket megvizsgáltam, egyáltalán nem tartal
maznak mész karbonátot, nüvel sok kálium foszfát van bennük. Előfordulhat e só 
jelenlétében, hogy a sok maggal bíró növény hamuja több mész karbonátot ad a 
virágzás, mmt a gyümölcsérés idején. 

Néhány Lithos permum magja enyhén pezseg sav jelenlétében; mész, vagy 
magnézium karbonátot tartalmaz az égetés előtt, de lehetséges, hogy hamujuk 
nem szolgáltatja azt szabad, vagy karbonátos állapotban. 
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VII.§ 

A szilícium-dioxid a hamuban 

A szilícium-dioxid soha sincs nagy mennjdségben a hamuban, csak ha a nö
vényt megfosztottuk sóitól és foszfátjaitól A sok alkalikus só és a sok szüídum 
dioxid összeférhetetlen egy fiatal, minden részében növekvő, lágyszárú zöld nö
vény hamujában. 

Ha egy fiatal növén}^ vízzel mosunk, a szüídum dioxid aránya növekedik a 
mosott növény hamujában. Lásd, analízis táblázat, No.6 és 17. 

A fiatal növények éppen kibomló leveleinek hamuja csak kevés szüídum dioxi
dot tartalmaz. Azonban részaránya növekedni fog olyan mértékben, amilyen mér
tékben e növény fejlődik és megszabadul alkalikus sóitól. Az atmoszféra hatásá
nak kitett legtisztább humusz ez okból sokat tartalmaz belőle. 

A szüídum dioxid részaránya nem növekedik azokban a növényekben, mint 
például a lóbabban, melyek a vegetáció egész ideje alatt megőrzik az alkalücus sók 
részarányát. 

Kukorica és búzaszemet vetettem ugyanabban az időben, ugyanabba a talajba, 
megvizsgáltam őket 1 hónappal a csírázás után ésl hónappal a virágzás előtt, úgy 
találtam, hogy a kiücorica minden látható része növekedésben volt. Hamuja 8/100 
rész szüídum dioxidot és 80/100 rész alkalikus sót tartalmazott, ugyanakkor a 
búzának ebben az időszakban gyökér közeli levelei elsárgultak, de a növény a fej
lődés állapotában volt. Hamuja 12/100 rész szüídum dioxidot és 65/100 rész alka
likus sót tartalmazott. A virágzás idején, vagy egy hónappal az előzetesen vizsgált 
időszak után, a kukorica minden része fejlődött, mint az előbb, hamuja 8/100 rész 
szüídum dioxidot és 80/100 rész alkalikus sót tartalmazott. A búza azonban, bár 
életerős állapotban volt, növelte száraz, vagy sárga levelei számát, hamuja 32 rész 
szüídum dioxidot és 54 rész alkalikus sót tartalmazott. Ez a megfigyelés megmu
tatja nekürüc, a nagyon egyszerű de változó körtUmények által, hogyan változtat
ják a különböző növények a vegetáció során hamujuk tartalmának részarányát, 
feltételezve, hogy e növények azonos táplálékot szívnak fel. Az viszont nagyon 
valószínű, hogy a táplálkozás nem azonos ugyanazon a talajon, hogy gyökereik 
módosítják a felszívást a belépésnél a pórusaik nyílásának szűkebb, vagy tágabb 
voltával. 

A pázsitfüvek nagy része elkülönül a többi növénytől szilícium dioxid tartal
mának nagyobb volta által: levoiüiató a következtetés, hogy a pázsitfűfélék többet 
kapnak és többet veszítenek; azt hüietnénk, hogy több táplálékhoz jutnak és ennek 
egy részét el is veszítik. A sok szüídum dioxidot tartalmazó növények, ha a többi 
körülmény azonos, a leginkább zsarolók. 

Egyáltalán nem mondom azt, hogy a pázsitfűfélék elkülönülnek azáltal, hogy 
gyökereik pórusa nyitottabb. Valószínű, hogy a pórusok szorosabbak, mert ezek a 
növények fiatal korukban kevesebb mész karbonátot tartalmaznak és gyakran 
több alkalücus sót, mint a többi növény; csak azt keU feltételeznünk, hogy nagyobb 
felszívó erővel rendelkeznek és a kiválasztásuk sokkal bőségesebb. Több üyen nö-
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vényénél sajátságos és jelentékeny párologtatást észleltünk. {Senebier: Physiologie 
végétale,tome 4, p.87.) 

A hántolt magvak kevesebb szüídum dioxidot tartalmaznak, mint a leveles 
szár, ami tartja őket. 

Egyáltalán nem igénylem azt, hogy mindent megmagyarázzak. A fák szüídum 
dioxidjának elrendeződésében van olyan hatás, melynek okát csak homályosan 
látom. A fák törzse, kérgiüc, szíjácsuk, kialakult faszövetük gyakran egyáltalán 
nem tartalmaz szilíciiun dioxidot, ugyanakkor a levelek igen, főleg ősszel; perio
dikus lombhuUatásuk idején veszítik el ezt az anyagot. Megvizsgáltam 5 különbö
ző fa kérgét, mint a nyárfáét, a fiatal és öreg tölgyfáét, a mogyorófáét, az eperfáét 
és a gyertyánfáét és nem találtam említésre méltó szilícium dioxidot csak az eperfa 
kérgében. Szinte egyáltalán semennyit nem találtam e fák faszövetében. Leveleik 
azonban jelentős mennyiséget, négyszer,- ötször többet tartalmaztak, mint a kéreg, 
vagy a faszövet. 

VIII.§ 

Fémoxidok a hamuban 

A vas és mangán oxid aránya növekedik a hamuban, olyan mértékben, amüyen 
mértékben a vegetáció előrehalad. A fák levelei többet tartalmaznak belőlük ősz
szel, mint tavasszal. Ugyaiugy van az egynyári növényeknél is. A magvakban k i 
sebb a fémek részaránya, mint az őket tartó szárban. Ha egy növényt vízzel mo
sunk a fémoxidok részaránya növekedik e művelet által. A legtisztább televény 
bőségesen tartalmaz fémoxidokat, sokkal többet, mint azok a növények, melyek
ből keletkezett. 

IX.§ 

Az atmoszféra hatása a növények hamujára 

Megtudhatjuk, hogy az atmoszféra földelemeket és sókat visz be a növényekbe, 
ha desztUlált víz segítségével neveljiÜc a magokat> és az üy módon érlelt növény 
hamujának a súlya meghaladja az előzetes kísérletben jelzett hamu súlyát a mag
ban. 

Negyvenegy lóbab magot (Vida faba) együttes súlya 79,135 gr. (2)6. once + 51 
grain) tettem egy kiszélesedő palackban lévő 41 fiolába, melyek 594 cm^ (30 hü-
vélyk^) desztUlált vizet tartalmazitak, az egészet kihelyeztem a napfényes szabad 
levegőre, a külső ablakpárkányra, mely védte az esőtől. Ezek a növények egy láb, 
vagy több, magasak lettek, száraUc nagyon gyengék Voltak és nem tudták magukat 
tartani kötél segítsége nélkül. Kivirágoztak, de a virágok kicsik voltak, fejletlenek, 
csaknem felismerhetetlenek. Két és fél hónap után, a virágzás alatt, vagy közvetle-
niü utána, véget vetettem a kísérletnek, nüvel ebben az időszakban a növény elérte 
legnagyobb fejlettségi fokát és vegetációja legyengült. A levelek és a szárak vége 
összeroskadtak saját súlyúktól. (El tudtam volna émi sokkal erőteljesebb vegetációt, ami nem 
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különbözött volna a szabadföldi vegetációtól; legalább is a gyümölcsérés idejéig, ha a magokat 
tiszta homokkal vagy kaviccsal teh edénybe vetettem volna; azt nem tudom, hogy a gyökérnedvek 
nem támadják-e magát a követ; az erózió, melyet a zuzmó okoz a köveken, jelzésként szolgál. 
Egyébként a rendkívüli mennyiségű bogár, melyek maradványaikat a nyílt mezőn lévő növények 
levelein hagyják és az összes maradvány, amit a szél odaszállít, bizonytalanná teszi a kísérlet 
eredményét). Felszívtak 1,7835 dekaliter (900 hüvelykS) desztillált vizet. A fiolák a 
kísérlet után 3,963 liter( 200 hüvelyk*) békanyálas vizet tartalmaztak, az elpárolog
tatott folyadék után visszamaradt száraz anyag 5,8 decigrammot nyomott (11 
gram), elégetése 1̂ 4 grain hamut szolgáltatott. Ez utóbbi nekem úgy tűnt, hogy 
három rész mészből és egy rész szilícimn dioxidból áU, az alkalikus sótartalma 
mérhetetlen volt. 

A lóbab magjának súlya a kísérlet előtt 79,135g 2 Yt once+ 51 grain 
Az előző magokból származó zöldnövény megköze
lítő súlya 

611 g 20 once 

Az előző száraz növény súlya 84,337 g 2 Yi once + 5 grain 
A lóbabmag hamujának stilya kifejlődése előtt 2,6ol g 49 grain 
A magot adó növény hamujának súlya 3,o25 g 58 grain 
Különbség, vagy az atmoszféra által lerakott hamu 
súlya 

424 mg 9grain 

A magokból származó 49 grain hamu a 
kísérlet előtt tartalmazott: 

A deszt. vízzel termesz
tett 58 grain lóbab ha

muja tartalmazott: 

A virágzó, humuszon 
tenyésző 58 grain lóbab 

növény tartalmazott: 
Kálium 10,9 13 g 33,2 g 
Kálium foszfát 21,5 19,25 g 0 
Alkalikus klorid és foszfát 1,4 2,5 7 
Földfoszfátok 13,68 17,5 8,7 
Föld karbonátok 0 0 3 
Szilícium dioxid 0 Mérhetetlen 1,2 
Fémoxidok 0,25 0,25 0,25 

Látható az előzőek által, hogy a növények 424 mg vagy 9 grain hamut adtak, és 
a desztillált vízben tenyésző növények hamujának összetétele alig különbözik a 
magétól. 

Azt hiszem, hogy az atmoszféra a hamu minden közönséges alkotóelemét le
rakta a növényekre, de legfőképp a meszet, ez a földelem lebontotta a kálium fosz
fát egy részét és mészfoszfátot képzett. A vegetáció alatt a növények elpárologtat
tak egy kevés alkalikus sót. A különbség a desztillált vízben tenyésztett és a tele
vényen vegetáló lóbab hamuja között megmutatja nekünk, hogy milyen nagy ha
tással van a talaj a növények hamujának összetételére. 

Nem tételezhetjük fel, hogy a desztillált vízben tenyésző lóbab az előzőekben 
mért többletet, saját maga képzi a vízzel és a gázzal. Ha megfigyeljük, hogy sza
bad levegőre kitett növényt milyen mértékben lepi el a por, benne a rengeteg kor-
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puszkulával, mely atmoszféránkban lebeg, elképzelhetjük, hogy a 41 lóbabnövény 
a két hónap alatt több mint egy négyzetláb felülettel szolgált ezeknek a korpusz
kuláknak, kevésbé meglepő, hogy e többlet létezik, mint az, hogy nem. Mennyisé
gük nem jelent semmi természetfelettit. Megállapíthatjuk, hogy maga a desztillált 
víz sem teljesen tiszta, tartalmaz idegen anyagokat (Karsten és Westrumb észlelték, hogy 
a legnagyobb gondossággal és közveüenül a művelet előtt készített desztUlált víz egyáltalán nem 
módosítja a reagenseket. Azonban ha 15 napig fénynek teszik ki, vagy 4 héten át sötétben tartják, 
olyan módosulást szenved, mely a fermentáció minden jellegzetességét magán viseli: kissé zava
rossá teszi az ólom és az ezüst oldatot, enyhe jelét adja az ammóniák jelenlétének és máskor, egy 
savénak is (BCleine Physichalisch chemische abhand limgen ron Westrumb. Zeveytes heft.)), me
lyeknek nem tudjuk megbecsülni a súlyát, mivel a párolgás során eltűnnek sú
lyukkal együtt. 

x.§ 
Az elégetés folyamán alkalmazott eljárások részletezése 

Az egynyári növényeket a rajtuk lévő elhalt levelekkel szedtük le, és csak a 
földdel impregnált gyökereket vágtuk le. A szár alsó részét mindig alaposan meg
tisztítottam a rajta lévő földszennyeződéstől. Amikor leszedtem az egynyári növé
nyeket érett magjaival, akkor ezt pontosan az érettség állapotában tettem és nem a 
növény elhalása után. A fák levelei közül mindig a zöld egészséges leveleket vá
lasztottam még ősszel is. Ebtjen az időszakban figyelemmel voltam arra is, hogy 
ne az utolsó hajtásról szedjem le, hanem mindig a legöregebb levelet. 

A leszedés után ezeket a növényeket azoimal esőtől védett helyre tettem. Ami
kor teljesen száraznak tűntek néhány hétre egy 20 R°-os szárítókamrába tettem, 
zöld, vagy lágy részeik itt morzsalékonnyá, törékennyé váltak és ebben a száraz 
állapotban mértem le. Minden növény azonban, az elővigyázatosság ellenére, sem 
jutott el egységes szárazsági fokra; azok is, melyek azonos hőmérsékletet igényel
tek, változtak, nem csak a fajuk szerint, hanem az azonos növények a vegetáció 
szakaszai szerint is. Általában úgy tűnt, hogy a fiatal korukban leszedett zöldnö
vények jobban kiszáradtak, mint az idősebbek. Ez utóbbiak a jelzett hőmérsékleten 
gyakran félig rugalmasak, ami a víznek egy bizonyos mterpozidóját jelzi az 
anyagban, ami magasabb hőmérsékleten éri el a merevséget, vagy a törékenységet. 
Lehetetlen megbecsülni ennek az idegen, a növények összetételében lényeges fo
lyadéknak mennyiségét és ez mmdig egy kis bizonytalanságot jelent a növény 
analízisében. 

Az előbbi eljárás szerint szárított növényeket egy nagy vaslemezen elhamvasz
tottuk, a művelet maradványát ismét elégettük sötét vörösig izzított olvasztóté
gelyben, egészen addig, míg az összes szén elégett. Volt olyan növényi rész, me
lyet nem tudtam teljes mértékben elégetni, vagy szürke, illetve fehér hamuvá vál
toztatni., például a búzaszalmát és a szemet, de a cukrot, a keményítőt, a mézgát, a 
kukorica növényt és magját, a lóbabot, az árpát és a zabot sikeriilt fehér hamuvá 
redukálni. 
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Ha több időt fordítunk a műveletre, ha a kemence lassú tűzön ég, akkor a ham* 
vasztás sokkal tökéletesebb. Őrizkedni kell, különösen a magok egyébként is ne
héz égetésénél, hogy a hamut gyakran felkavarjuk. A felhalmozódó, még kissé 
folyékony állapotban besűrített sók és a szén akadályozza e műveletben az égést, 
néha lehetetlermé teszi. Az égetéseimnél keletkezett termékek mennyisége keve
sebb, mint más előttem lévő szerzőké. A legtöbb azonban csak a sókat akarta 
nagyban kivormi és a szabad levegőn történő első égetést nem fejezte be olvasztó
tégelyben. 

Pertius szerint a növények több hamut adnak, ha zölden és nem szárazon éget
jük el őket, valószínű azért állította, hogy az aratás után ne tegyék k i a víz hatásá
nak, mert nálam a zöld és a száraz növények hamujának mennyisége megegyezett. 

Az égetés termékeit még melegen, ahogy az olvasztótégelyből kijött, mértem le 
és analizáltam. 

XI.§ 

A hamu analízise folyamán alkalmazott eljárások részletezése 
A cél, melyet kitűztem magam elé nemcsak az, hogy megismerjem a különböző 

növények hamujának összetételét, hanem a növények különböző részeinek a vege
tációt követő hamuösszetételét is. Az életem nem lerme elég rá, hogy teljes részle
tességgel végezzem az analízist. Az eljárás, melyet ismertetek véleményem szermt 
elég pontos, hogy az általános kutatásoknak megfeleljen. Az alábbi műveletekből 
áll: 

A. A száraz, vagy vörös hamut agglutináció után porlasztjuk, súlyának húsz
ezerszeresét kitevő mennyiségű desztUlált vízzel felforraljuk. Az átszűrt lúgot pá
rologtattuk, és vörös izzásig szárítottuk. A maradék súlya jelezte számomra, hogy 
mennyi a hamuban, a vízben oldódó sók mennyisége; ez az adat található a táblá
zat első oszlopában, ha egy újabb, kis meimyiségű, vízben történő oldás után már 
nem maradt oldódó anyag, ha mégis, akkor újra szűrtük és párologtattuk egészen 
addig, míg a sók teljes oldatot adtak. A párologtatásnál kapott oldhatatlan rész a 
hamuban a mész karbonát volt, ebből különösen a kéreg tartalmazott sokat. A pá
zsitfűféléknél és a magoknál, melyek nem tartalmaznak mész karbonátot, vagy 
szabad meszet, a hamu oldhatatlan részét á kálium, magnézium és mészfoszfát 
alkotta viszont ezeknél a növényeknél sok volt a földfoszfát és a kálium foszfát. 
Szüídum dioxid csak jelentéktelen mennyiségben volt, kiüönösen akkor, amikor a 
lehető legkisebb tűzön történt az égetés, amire mindig törekedtem. Alkalücus sók
ból én sokkal többet találtam, mmt az előttem lévő szerzők észleltek, ugyanazok
nál a növényeknél. Ezt a kiüönbséget csak a nagyobb gondossággal végzett ége
tésnek és a növények aratása utáni szárításnak tudhatom be. A víz nem vonja el a 
hamuból az összes alkalikus sóját, de a mennyisége mindig részarányos a benne 
lévővel akkor, ha nem tartalmaz kálium foszfátot. Amikor ez utóbbi jelen van, ak
kor pontosabb elemzést végeztem. 
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B. A mosott, vízben oldhatatlan hamut felforraltuk porcellán párolócsészében 
hét-, nyolcszoros súlyú salétromsavban. A maradékot vörös izzáson kezeltük pla
tina olvasztótégelyben, súlyával azonos mermyiségű szódával. Az üveget vízben 
feloldottuk és a savval összekevertük Az oldatot kiszáradásig párologtattuk, a ma
radékot savval emésztettük és szűrtük. Ennek az eljárásnak az eredménye, miután 
vörösig izzítottuk, található a táblázat sziKcium dioxid rovatában. 

C. A hamu salétromsavas oldatát kicsapattuk kéksavas káliunmial és szűrtük, 
párologtatással sűrítettük, majd kis mennyiségű vízzel és savval hígítottuk, kéksa
vas káliummal másodszor is kicsapattuk. Az üledék szétválasztását dupla szűrő
vel végeztük. A különbség az égetésnél mindegyik egyszerű szűrő között jelezte a 
fémoxidok mennyiségét a hamuban, a kéksavas káliumban lévő fémoxidok kivo
nása után. 

D. A fémoxidoktól különválasztott, párologtatással besűrített saléttomsavas ol
datot szalmiákszesszel kicsapattuk. A kiszárított üledék, az alumínium kivonása 
után, jelzi a földfoszfátok súlyát E név alatt a meszet és a magnéziumot értjük. 

E. Saléttomsavban feloldottam ezeket a foszfátokat, majd túlzott meimyiségű 
káliummal kicsapattam, a nyert keveréket felforraltam, a folyadékot szűrtem, sav 
Segítségével telítettem, szalmiákszesszel kicsapattam és így előtűnt az alrmrtínium-
oxid; a nyert anyagot ismételten oldottam és kicsapattam. Miután a vörös izzásig 
történt a szárítása, porlasztottam, ecettel emésztettem, hogy kivonjam belőle a vele 
egyesült anyagokat. Az alumíniumoxid mennyisége nagyon kicsi, gyakran semmi 
volt, a több mint 40 hamuban, melyben kerestem, nem haladta meg a hamu súlyá
nak 1/100 részét. A fizikai újságban néhány éve közölt nagyszámú analízisben, 
melyet a különböző talajon tenyésző növények égetésénél végeztem, nagy meny-
nyiségben véltem megtalálni. Azóta felismertem, hogy hibám oka a hamu tisztáta
lansága és a földfoszfát káliumban való oldhatósága. Ugyanazon növényeket újból 
elégettem és nagyobb gondossággal analizáltam. 

F. A D pontban említett, fémoxidoktól és földfoszfátoktól elválasztott salétrom
savas oldatot kristályos nátrium karbonáttal kicsapattam, a keveréket hosszasan 
forraltam, lehűlése után szűrtem. Ez a művelet leválasztotta a föld karbonátokat, 
azaz a mész és magnézium karbonátot, jelzem, hogy ez utóbbit azért végeztem, 
hogy semmit ne mellőzzek, mivel nekem úgy tűnt, hogy a hamuban a tiszta mag
nézium, illetve a magnézium karbonát jelentéktelen mennyiségben van jelen, iiem 
úgy a magnézium foszfát, melynek felfedezése a hamuban FoMrcrqi/ és Vauquelin 
nevéhez fűződik. 

G. A táblázat „hiány" oszlopa jelzi a különválasztott elemek összege és a kísér
letbe vitt elemek mennyisége közötti különbséget. Ez a különbség óriási és első 
pillantásra hibás eredménynek tűrük, de megbizonyosodtam róla, hogy ez a hiány 
nem lép fel az analízis minden termékénél, csak a vízben oldódó alkalikus sóknál, 
melyek az égetés során a földelemekkel és a földfoszfátokkal egy vegjmletet alkot
nak, mely a vízijén történő főzés alatt nem bomlik le teljesen. A felírt sókhoz hozzá 
lehet adni ezt a hiányt, kivonva belőle a művelet során elkerülhetetien 4-5/100 
veszteséget, ha megközelítőleg látiii akarjuk a hamuban lévő alkalikus sók abszo-
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lút mennj^ségét. Állandóan megtaláltam e só mennjdségét, miután a vízzel mosott 
hamut salétromsavval kezeltem, a savas oldatot szalmiákszesszel és ammónium 
karbonáttal kicsapattam, átszűrtem és a lehető legmagasabb hőfokon, egy platina 
olvasztótégelyben elpárologtattam. Ez a párologtatás a sók dermedéspontjának 
pillanatától kezdve fokozatos melegítést igényel körülbelül 7-8 órán keresztül, 
hogy ne vesszenek el a forrás által; ha a tűz nem elég heves, akkor visszamarad 
egy kevés salétromsav, de ettől biztosan megszabadulhatunk, ha hozzáadunk egy 
kis szénport, amíg fúzióban vannak. 

Ezt az eljárást követtem pontosabb analíziseim során, de nem mindig kezeltem 
a hamut forró vízzel> hanem sóit feloldottam salétromsavval. Ez utóbbi eljárás 
sokkal gyorsabb és pontosabb, mert ha hamulúgok káliumos mészfoszfátot tar
talmaznak a szűrés, sőt a derítés is lehetetiermé válik a folyadék viszkozitása mi
att. (A hamulúgok viszkozitása és zselévé párologtatása jelzi a káliumos mész, vagy magnézium 
foszfát jelenlétét, ez a só azonban más jellegű is lehet, amikor a kálium túlzott meimyiségben van 
jelen. A káhum foszfát öfunagában nem viszkózus, vagy kocsonyás, akármilyen is a részaránya, 
nem rendelkezik ezzel a sajátossággal, csak ha meszet, vagy magnéziumot is tartalmaz túlzott 
mennyiségű kálium nélkül.) Nagy mennyiségű mész, vagy inkább mészfoszfát van 
oldva benne, aminek nem tudjuk megbecsülni a mennyiségét csak akkor ha a só
kat valamüyen savban feloldjuk és szalmiákszesszel kicsapatjuk. Közlöm az eljá
rást, melyet a jelentős mennyiségű kálium foszfátot tartalmazó és földfoszfátjaitól 
megfosztott sók aiialízise során követtem. Felesleges az előbbit keresrü az olyan 
hamuban, amelyik több mint egy, vagy kétszázad tiszta meszet, vagy karbonátot 
tartalmaz. A kálium foszfát megtalálható az olyan hamuban, amelyik nagyobb 
részarányban tartalmazza ezt az ásványt, ez azonban olyan kis mennyiség, hogy 
elhanyagolható. 

a) A sókat ecettel kevertem és majdnem kiszáradásig párologtattam. A ma
radékot alkohollal kevertem, amely az acetátot feloldva a túlzott kálium legna
gyobb részét tartalmazta, ezt az eredményt féhetettem. (Talán pontosabb lenne, ha az 
első műveletet (a) elhagynánk, ami az ecet és az alkohol segítségével csak egy részét választja el a 
túlzott mennyiségű káliumnak, és magával visz egy kevés kálium foszfátot Nem alkalmaztam ezt 
áz eljárást csak á kevésbé zavaró analíziseknél, mert sok ecetsavat és mész acetátot tudtam így 
megtakarítcmi.) 

b) Az alkoholban oldhatatlan sókat, mint a kálium foszfát, klorid, szulfát és 
egy kevés szabad kálium vízben oldottam fel, melyet nagy mennyiségű mész ace
táttal kevertem. Ez utóbbi lebón^a a kálium foszfátot; a keveréket erős forralásnak 
tettem k i és majdnem a kiszáradásig párologtattam, a sűrű, pépszerű anyagot sok 
vízzel hígítottam, utána szűrtem és magas hőfokon kiszárítottam.(Az ecet feloldott 
egy kevés mészfoszfátot, ha nem volt kiszárítva a kicsapatása után) Összekevertem ecettel 
egészen addig, míg e sav már nem vont k i belőle semmit. Az oldhatatlan maradék 
a tiszta mészfoszfát, a kálium foszfát lebomlásának eredménye; a tiszta mészfosz
fát aránya százról százhuszonkilencre emelkedett és megadta a túlzott kálium tar
talomtól mentes hamuban lévő alkalikus foszfát (d) súlyát. 

Az összes acetátos oldatot, beleértve a mosottat is, egyesítettem, vörös izzáson 
párologtattam, leszűrtem majd vörös izzáson, újból elpárologtattam. Ezt a mara
dékot (e) lemértem, tartalmazta áz összes káliumot, ami a hamuban volt, beleértve 
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a kálium foszfátét is. sőt az alkalikus kloridokét és szulfátokét is. Az összes sót 
feloldottam salétromsavban és nem vízben, mert a kálium tartalmaz egy kevés 
szénsavat, melynek mennyiségét megbecsülhetjük a keverék súljrvesztesége által. 
Ezt a salétromsavas oldatot egymás után kicsapattam bárium nitráttal és ezüst 
nitráttal, az egyes üledékek súlya adja, az ismert értékelés szerint, az alkalikus klo
ridokat és szulfátokat; ezt kivonjuk a (e) káliumot, kloridokat és szulfátokat tar
talmazó lemért maradékból. A ktilönbség adja a túlzott mértékű kálium foszfátban 
lévő összes kálium súlyát. Tudjuk a kálium súlyát, amely vegyül a (d) pontban 
megadott kálium foszfáttal. Száz rész ebből a sóból 65 rész káliumot tartalmaz. A 
kálium foszfát megkapta a neki járó káliumot, a többi kálium az a túlzott mennjd-
ség, ami a hamuban van. 

Jegyzet 

A kálium foszfát mésszel alkotott vegyületéről 
Káhum foszfátot hoztam létre nedves úton úgy, hogy a foszforsavat lassan 

egyesítettem a káliummal egészen addig, amíg a keverék semlegessé nem vált és a 
reagensként használt növényi szín már nem mutatott semmilyen változást. Vörös 
izzáson kiszárítottam és megmértem, majd vízben feloldottam és mésztartalmú 
kloriddal lebontottam. A keveréket kiszáradásig párologtattam, utána vízben ol
dottam és leszűrtem. Levontam Klaproth által felismert elvet a mészfoszfátot ille
tően, hogy 100 rész száraz kálium foszfát, a fentebb jelzett telítési hőfokon, tartal
maz: 

Kálium 65 
Foszforsav 35 

Ilyen összetételű kálium foszfáttól van szó a hamuelemzésben; az ilyen sóból 
129 rész csak 100 rész mészfoszfát kialakulásához elegendő. 

A kálium foszfát vizes oldata, mint már említettük, nem képez viszkózus, ko
csonyás oldatot, sűrítve is, könnyedén átmegy a legsűrűbb szűrőn is. 

Ha ezt az oldatot térfogatának húsz-harmificszorosát kitevő mészvízzel kever
jük, akkor oldható káliumos mészfoszfát keletkezik, ami megőrzi átlátszóságát és 
csak annyi változáson esik át, hogy viszkózus lesz és csak nagyon lassan jut át a 
közönséges szűrőn. Ha utólag még mészvizet adunk hozzá, üledék kezd képződ
ni. Ez nem mész foszfát, hanem káliumos mészfoszfát, mely vízben oldhatatlanná 
vált az ásvány túlsúlya miatt; amikor salétromsavban oldjuk csak súlyának ne-: 
gyedét, vagy felét kitevő mészfoszfátot tudunk kivormi belőle. Megközelítőleg 
azonos a helyzet a magnéziumnál. Ez utóbbi vegyülete számomra kevésbé viszkó
zusnak tűnt. 

Azonos, de kevésbé határozott eredményt érhetünk el, ha mészvíz helyett me
szes acetátot használurik. Az első cseppek, ha az oldat híg, nem bontják le a káli
umfoszfátot, vagy legalább is, ha az üledéket rázogatjuk, az újra feloldódik. Ez a, 
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megfigyelés mutatja, hogy meszes acetát a növényi nedvekben egjoitt létezhet a 
káliumfoszfáttal, amit Vauquelin olyan bőven talált. Ez utóbbi nem bomlik le telje
sen a meszes sók hatására, bámülyen legyen is az, csak ha kiszáradásig párologtat
juk. Ugyanez vonatkozik a magnéziumra is. 

A káliumos mészfoszfát vizes oldata nem zavarosodik meg ha káliumot, szódát, 
szalmiákszeszt, foszforsavat adunk hozzá, de részlegesen lebomlik minden alkali
kus karbonát hatására, ami kicsapja a mész karbonátot, ez történik oxálsav esetén 
is, és végül, részben lebomlik a vörös izzáson történő szárításnál is. Ebben a mara
dékban található mészfoszfát, ami a nagy mennyiségű ásvány jelenléte miatt víz
ben oldhatatlanná vált, valamint vízben oldódó káliumos mészfoszfát, ami azon
ban kevesebb meszet tartalmaz, mint az első oldat. Ez a jelenség többé-kevésbé 
nünden hamtüúgnál előfordul, ha kiszáradásig párologtatjuk és vízben újra felold
juk. 

A kálium hatása a mészfoszfátra. Fourcroy és Vauquelin (Annales de Chimie, an XI) 
nagyon jól látta, hogyha a folyékony káÜumot mészfoszfáttal forraljuk, egy kis 
meimyiségű mész különválik. Ez a régi affirütás elméletnek ellentmondó kis le
bomlás, melyről Berthollet oly sok példát említett más analóg vegyiUetekkel kap
csolatban, nem az egyetlen eredmény, melyet megfigyelhetürüc ebben a kísérlet
ben. Megfigyeltem, hogy a mészfoszfát nagyon nagy része lép oldatba a kálium
ban és mészfoszfátos káüumot alkot. Egy órán át forraltam 300 rész káliu-
mot(súlyának kétszeresét kitevő vízben oldva) mészfoszfát péppel, amit előzőleg 
szalmiákszesszel kicsapattam. A vörösre szárított foszfát a kísérlet előtt 25 résznek 
felelt meg. A főzetet leszűrtem. A feloldatlan maradék csak 9 résznek felelt meg, 
salétromsavban feloldottam és szalmiákszesszel kicsapattam. A vörös izzáson k i 
szárított üledék csak 6 részt tett k i . Az átszűrt oldatot nátrium, vagy ammónium 
karbonáttal kevertem, ez a só kiválasztott belőle Yz rész mész karbonátot. Ebben a 
kísérletben a kálium a mészfoszfát % részét feloldotta és csak 1/50 része bontotta 
le. 

Megközelítőleg azonos eredményt értem el, ha a száraz mészfoszfátot száraz 
káliunmMl hoztam össze hő hatására egy platina olvasztótégelyben. A foszfát 20 
részt nyomott, a kálium 80-t. Az opálos égésterméket, mely e művelet eredménye 
lett feloldottam vízben és leszűrtem, a folyadék feloldatlan maradéka 12 részt 
nyomott. Ezt feloldottam salétromsavban és kicsapattam szalmiákszesszel, ez 
utóbbi csak 6Y2 rész mészfoszfátot választott le. A szűrt oldatot nátrium karbonát
tal kicsapattam, ami 2 Y2 rész mész karbonátot választott le. 

A túlsúlyban lévő kálium mészfoszfáttal alkotott vegyülete, amit az előbb emlí
tett eljárással értem el, különbözik néhány tulajdonságában a toészvíz és káhum 
foszfát keverékéből származótól. 

Ezek a sajátosságok bizonyítják, hogy a túlsúfybaíi'léVő kálium nein meUéklet 
és a mészre küejtett hatása nagyon erős. Amint mondtam, a káliumos mészfoszfát 
vizes oldata oxálsawal lebontható. Azonban a mészfoszfátos káliumot ez a rea
gens nem teszi zavarossá, és nem árulja el a mész jelerüétét, csak ha egy savval, 
nagy pontossággal telítettiüc a túlsúlyban látszó káliumot. Az oxálsavból nagyon 
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sok kell ahhoz, még ilyen körülmények között is, hogy az összes meszet kicsapja, 
valószműleg itt négyszeres vegyület képződik 

A folyékony káliumos mészfoszfát, vagy a mészvíz és a káüum foszfát keveréke 
részben lebomlik a kiszárítás által, de a folyékony mészfoszfátos kálium észreve
hetően nem változik e művelet által. A káliumos mészfoszfát a vízzel viszkózus, 
vagy kocsonyás oldatot ad, ami nehezen jut át a szűrőn. A mészfoszfátos kálium 
körmyen átjut rajta és nem képez zselét a síírítésnél. 

VÉGE 
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ELSZENESÍTÉSI 
TÁBLÁZATOK ÉS 

ANALÍZISEK 



Elszenesítési táblázat 
Ai 

elszenesítés 
száma 

A nöoény neoe, a szedés 
ideje 

1000 r. 
zöldnövény 

hamutartalma 

1000 r 
száraz növény 
hamutartalma 

1000 r. 
zöldnövény 

vegetációs vize 
Megjegyzések 

1. Tölgyíalevél 
(Quercus mbor), 
máj. 10. 

13 53 745 Egy fáról, a talaj 
kavicsos, csaknem 
steril 

2. Ua. szept.27. 24 55 549 Ua. 
3. Fiatal tölgy hántolt 

szára, v. ága, máj.lO. 
4 Ua. A szár, v. az ág 

átmérője 1 cm (5-6 
ligne) 

4. Az előző fa kérge 60 A kéregben benne 
van a háncs és az 
epidermisz is 

5. A tölgy faszövete 
szíjács nélkül 

2 Kb. 2 dm (8) 
hüvelyk) átmérőjű 
törzs része 

6. Az előző fa szijácsa 4 

7. Az előző fa 
törzsének kérge 

60 A kéregben benne 
van a háncs és az 
epidermisz is 

8. Az előző kéreg 
háncsa 

73 

9 Az előző fa 
extraktuma 

61 

10. A tölgyfa televénye 41 

11. Az elözö televény 
extraktuma 

111 

12. Nyárfalevél 
(Populus nigra), 
máj. 26 

23 66 652 Egy rétről, a talaj 
agyagos 
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Analízis táblázat 

Az analízis száma 
az elszenesíiésnek 

megjelelően 

Vízben 
oldódó 

sók 
Föld

foszfátok 
Föld 

karbonátok 
Si 

dioxid 
Al fém

oxidok 
Hiány Megjegyzések 

1. Tölgyfalevél 
máj. 

47 24 0,12 3 * 0,64 25,24 . Ebben az analízisben 
és a következőkben is 
a hiány mindig a 
vízben oldódó sókra 
vonatkozik 

2. Ua. szept. 17 18,25 23 14,5 1,75 25,5 
3. Fiatal tölgy 
hántolt szára, 
vagy ága, máj. 

26 28,5 12,25 0,12 1 32,58 

4. Az elözö fa 
kérge 

7 4,5 63,25 0,25 :,75 22,75 

5. A tölgy 
faszövete 
szíjács nélkül 

38,6 4,5 32 2 2,25 20,65 

6. Az elözö fa 
szíjácsa 

32 24 11 7,5 2 23,5 A Si dioxod talán 
esetleges ebben a 
sz^ácsban, mivel a 
fiatal tölgyágakban 
nem találtam 

7. Az előző fa 
törzsének 
kérge 

7 3 66 1,5 2 21,5 

8. Az elözö 
kéreg háncsa 

7 3,75 65 0,5 1 22,75 

9. Az előző fa 
extraktuma 

51 A faforgácsot 'A órán 
át desztillált vízben 
főztük, a főzetet 
langymelegen 
száradásig 
párologtattuk 

10. Az előző fa 
televénye 

24 10,5 10 32 1 14 8,5 Ezt a csaknem fekete 
televényt több láb 
magasról a vegetáló 
tölgy törzsében 
nyertük, csomókban 
kevés fehér kvarcot 
tartahnazott 

11. Az előző 
televény 
extraktuma 

66 * A televényt H órán át 
desztillált vízben 
főztük, a szűrt főzetet 
lang)mielegen 
kiszáradásig 
párologtattuk 

12. 
Nyárfalevél, 
máj. 

36 13 29 5 1,25 15,75 Ebben az analízisben 
és a következőkben is 
a hiány mindig a 
vízben oldódó sókra 
vonatkozik | 

* Kevesebb, mint a hamu súlyának 1 / 100-a 
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Elszenesítési táblázat 

Az 
elszenesítés 

száma 

A növény neve, a szedés 
ideje 

1000 r. 
zöldnövény 

hamutartalma 

1000 r, száraz 
növény 

hamutartalma 

2000 r. 
zöldnövény 

vegetációs vize 
Megjegyzések 

13. Ua. szept.l2. 41 93 565 Ugyanarról az 
ágról, mint az 
előző 

14. Az elözö fa törzse 
kéreg nélkül, 
szept.l2. 

8 Ua. a talaj, a törzs 
átmérője 2 dm 
(8 hüvelyk) 

15. Az elözö törzs kérge 72 A kéregl)en beime 
van a háncs és az 
epidermisz is 

16. Mogyorófa levél 
(Coryllas avellana), 
máj. 1. 

61 Egy műveletlen 
erdőszélről, a talaj 
kavicsos csaknem 
steril 

17. Ua. hideg desztíUált 
vízben mosva 

57 

18. Mogyorófa levél, 
jún.22.. 

28 62 655 Ua. 

19. Ua. szept. 20. 31 70 557 Ua. 
20. Az előző mogyorófa 

ága kéreg nélkül, 
máj. 1. 

5 Az ág legnagyobb 
átmérője 1 cm 
(4 ligne) 

21. Az előző ág kérge 62 

22. Eperfa (Morus 
nigra) szíjács nélkül, 
nov. 

7 Zöldséges kertből, 
a talaj agyagos. A 
törzs átmérője 2 
dm (8 hüvelyk) 

23. Az előző fa szíjácsa 13 

24. Az előző fa kérge. 89 A kéregben benne 
van a háncs és az 
epidermisz is 

25. Az elözö fa háncsa 88 

26. Gyertyánfa 
(Carpinus 
bétülüs),szí-jács 
nélkül, nov. 

4 6 346 Mezőröl, a talaj 
agyagos, a törzs 
átmérője 1,6 dm(6 
hüvelyk). 

27. Áz előző fa szíjácsa 4 7 390 Ennél a fánál a 
szíjács csak nagyon 
kicsit különült el 
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Analízis táblázat 

Az analízis száma 
az dszenesítésnek 

megjelelően 

Vízben 
oldódó 

sók 

Föld 
fpszfátok 

Föld 
karbonátok 

Si 
dioxid 

Al Fém 
oxidok 

Hiány Megjegyzések 

13, Ua. szept. 26 7 36 11,5 1,5 18 

14. A nyárfa 
törzse kéreg 
nélkül 

26 16,75 27 3,3 1,5 24,5 

15. Az elözö fa 
kérge, máj. 

6 5,3 60 4 1,5 23,2 

16. Mogyorófa 
levél, máj. 

26 23,3 22 2,5 1,5 24,7 Ebben az analízisben 
és a következőkben is 
a hiány mindig a 
vízben oldódó sókra 
vonatkozik 

17. Ua. mosva 8,2 19,5 44,1 4 * 2 22,2 Ezeket a friss 
leveleket 8-szor 
egymás után hideg 
desztillált vízbe 
mártottuk, minden 
alkalommal 'A órát a 
vízben tartottuk 

18. Mogyorófa 
levél, jún. 

22,7 14 29 11,3 1,5 21,5 

19. Ua. szept. 11 12 36 22 2 17 
20. A 
mogyorófa ága 
kéreg nélkül 

24,5 35 8 0,25 0,12 32,2 

21, Az elözö ág 
kérge 

12,5 5,5 54 0,25 1,75 26 

22. Eperfa 
szijács nélkül 

21 2,25 56 0,12 0,25 20,38 

23. Az elözö fa 
szíjácsa 

26 27,25 24 1 0,25 21,5 

24. Az elözö fa 
kérge 

7 8,5 45 15,25 1,12 23,13,, 

25. Az elözö 
kéreg háncsa 

10 16,5 48 0,12 1 24,38 Ebben az analízisben 
és a következőkben is 
a hiány mindig a 
vízben oldódó sókra 
vonatkozik 

26. Gyertyánfa 
szíjács nélkül 

22 23 26 0,12 2,25 26,63 

27 Az előző fa 
szijácsa 

18 

1 

36 15 1 1 29 
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Elszenesítési táblázat 

M 
elszenesítés 

száma 

A növény neoe, a szedés 
ideje 

1000 r. 
zöldnövény 

hamutartalma 

2000 r. száraz 
növény 

hamutartalma 

2000 r. 
zöldnavény 

vegetációs vize 
Megjegyzések 

28. Az előző fa kérge 88 134 346 A kéregben benne 
van a háncs és az 
epidermisz is 

29. Szelídgesztenye 
(Aesculus 
liyppocastanum) 
törzse és ága levél 
nélkül, máj.lO. 

35 Egy rétről, a talaj 
termékeny 

30. Szelídgesztenye 
levél, máj. 10. 

16 72 782 Ua. 

31. Ua.júl. 23. 29 84 652 Ugyanarról az 
ágról 

32. Ua. szept. 27. 31 86 636 UgyanaiTÓl az 
ágról. 

33. Az előző fa virága, 
máj. 10. 

9 71 873 Ugyanarról az 
ágról. 

34. Az előző fa érett 
gyümölcse, okt. 5. 

12 34 647 Ugyanarról az 
ágról 

35. Borsó (Pisum 
sativum) virágban 

95 Zöldséges kertből, 
a talaj agyagos 

36. Ua. érett magokkal 81 Az előző helyről. 

37. Mocsári lóbab (Vida 
faba), virágzás előtt, 
máj. 23. 

16 150 895 Zöldséges kertbői, 
a talaj agyagos. 

38. Ua. virágzáskor, jún. 
23 

20 122 876 Az elözö helyről 
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Analízis táblázat 

Az analízis száma 
az elszenesíiésnek 

megjelelően 

Vízben 
oldódó 

sók 

Föld 
foszfátok 

Föld 
karhonátok 

Sí 
dioxid Al 

Fém 
oxidok Hiány Megjegyzések 

28. Az előző fa 
kérge 

4,5 4,5 59 1,5 * 0,12 30,38 Ebben az analízisben, 
minta 
következőkben is a 
hiány mindig a 
vízben oldódó sókra 
vonatkozik 

29. Geszeenyefa 
levél nélküli 
törzse és ága 

9,5 

30. 
Szelídgesztenye 
levél, máj. 

50 

31. Ua.júl. 24 

32. Ua. szept. 13,5 

33. 
Szelldgesztenye 
virág máj. 

50 

34. Az elözöfa 
érett gyümölcse 

75 10,5 0,75 0,5 13,25 Ua. hamu pontos 
analízise 
KáUum: 51 
Kálium foszfát; 28 
Kloridok és alkáHkus 
szulfátok 3 
Földfoszfátok: 12 
Föld karbonátok: 0 
Si dioxid: 0,5 
Fémoxidok: 0,25 
Veszteség: 5,25 

100 
35. Virágzó 
borsó 

49,8 17,25 6 2,3 1 24,65 

36. Borsó, érett 
magjaival 

34,25 22 14 11 * 2,5 17,25 

37. Lóbab 
virágzás előtt 

55,5 14,5 3,5 1,5 0,5 24,50 

38. Ua. 
virágzáskor 

55,5 13,5 4,12 1,5 0,5 24,38 Ua. hamu pontos 
analízise: 
Tökéletlen kálium 
karbonát: 57,25 
Kloridok és alkalikus 
szulfátok: 12 
Földfoszfátok: 15 
Föld karbonátok:5 
Si dioxid: 2 
Fémoxidok: 0,5 
Veszteség :8,25 

100 
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Elszenesítési táblázat 

Az 
elsíenesítés 

száma 

A növény neve, a szedés 
ideje 

mo r.. 
zöldnövény 

hamutartalnui 

1000 r. száraz 
növény 

hamutartalma 

1000 r. 
zöldnovény 

vegetációs vize 

Megjegyzések 

39. Ua. érett magokkal, 
JÚL23. 

66 Ua.. 

40. Ua. magok nélkül 115 Ua. 

41. Az elözö növény 
magjai 

33 Ua. 

42. Desztillált vízben 
nevelt virágzó lóbab 
az elözö magból 

39 

43. Arany-vesszö 
(Solydago vulgáris), 
virágzás előtt, máj.l. 

92 Műveletlen 
erdőszélről, a talaj 
kavicsos 

44. Ua. virágzás 
kezdetén, júl.15. 

57 Ua, 

45. Ua. érett magokkal, 
szept. 20. 

50 Ua. 

46. Napraforgó 
(Helianthus annus), 
1 hónappal a 
virágzás előtt, 
jún. 23. 

147 Zöldséges kertből, 
a talaj agyagos 
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AnaMzis táblázat 

Az analízis száma 
az elszenesíiésnek 

megfelelően 

Víáxn 
oldódó 

sók 

Föld 
foszfátok 

Föld 
karbonátok 

Si 
dioxid Al 

Fém 
oxidok Hiány Megjegyzések 

39. Ua. érett 
magokkal 

50 17,75 4 1,75 0,5 26 A vízben oldódó sók 
egyáltalán nem 
tartalmaztak kálium 
foszfátot 

40. Ua. érett 
magok nélkül 

42 5,75 36 1,75 * 1 12,9 Ua. a hamu pontos 
analízise: 
Tökéletlen kálium 
karbonát: 31 
Káiium klorid: 14 
Kálium szulfát: 2 
Földfoszfátok: 6 
Földkarbonátok: 37,5 
Si dioxid: 2,75 
Fémoxidok: 0,75 
Veszteség: 6 

100 
41. Az előző 
növény magjai 

Analízis: 
Kálium: 22,45 
KáHumfoszfát 43,93 
KáUum klorid: 0,9 
Káhum szulfát: 2 
Földfoszfátok: 27,92 
Föld karbonátok: 0 
Si. dioxid: 0 
Fémoxidok: 0,50 
Veszteség; 2,3 

100 
42. Desztillált 
vízben nevelt 
virágzó lóbab 
az elözö 
magokból 

* lOO.r.hamu tartalmaz: 
KáUum: 22,4 
KáUumfoszfát; 33,4 
Kloridok és alkáUkus 
szulfátok; 4,3 
Földfoszfátok: 30 
Föld karbonátok; 0 
Si dioxid: mérhetetlen 
Fémoxidok: 0,5 
Veszteség: 9,4 

100 
43. 
Aranyvessző, 
máj. 

67,5 10,75 1,25 1,5 0,75 18,25 Ennek a növénynek 
csak gyökér közeli 
levelei voltak 

44. Ua.júl. 59 8,5 9,25 1,5 0,75 21 L. 25. analízis 

45. Ua. érett 
magokkal 

48 11 17,25 3,5 1,5 18,75 

46. 
Napraforgó, 1 
hónappal a 
virágzás előtt 

63 6,7 11,56 1,5 0,12 16,67 

* Kevesebb, mint a hamu súlyának 1/100-a 
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Elszenesítési táblázat 

Al 
elszenesítés 

száma 

A nöoény neve, a szedés 
ideje 

1000 r 
.zöldnövény 

hamutartalma 

1000 r. 
száraz növény 
hamutartalma 

3000 r. 
zöldnöoény 

vegetációs vize 

Megjegyzések 

47. Ua. a virágzás 
kezdetekor, júl. 23. 

13 137 877 Ua. 

48. Ua. érett magokkal, 
szept, 20. 

23 93 753 Ua. 

49. Termékeny 
mezőről, a talaj 
kavicsos 

SO. Ua. 

51. Búza (Triticum 
sativum), 1 
hónappal a virágzás 
előtt, máj. 1. 

79 Ua, 

52. Ua. virágzáskor, jún. 
14. 

16 54 699 Ua. 

53. Ua. érett szemekkel, 
júl. 28. 

33 Ua. 

54. Az előző búza 
szalmája szem 
nélkül 

43 

55. Az előző búza 
szeme 

13 

56. Korpa 52 
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Analízis táblázat 
Az analízis száma 
az elszenesíiésnek 

megfelelően 

Vízben 
oldódó 

sók 

md 
foszfátok 

Föld 
karbonátok 

Si 
dioxid 

Al Fém 
oxidok 

Hiány Megjegyzések 

47. Ua. a 
virágzás 
kezdetekor 

61 6 12,5 1,5 0,12 18,78 

48. Ua. érett 
magokkal 

51,5 22,5 4 3,75 0,5 17,75 

49. Virágzó 
búza 

43,25 12,75 0,25 32 0,5 12,25 1802. évben 

50. Ua. érett 
szemekkel 

11 15 0,25 54 1 18,75 Ua. év. Jó minőségű, 
bőven termő szemek 

51. Búza, 1 
iiónappal a 
virágzás előtt 

60 11,5 0,25 12,5 0,25 15,5 1803. évben, 
ugyanarról a helyről, 
mint az előző 

52. Ua. 
virágzáskor 

41 10,75 0,25 26 0,5 21,5 Ua. 

53. Ua. érett 
szemekkel 

10 11,75 0,25 51 0,75 23 BeftiUadt, kevésbé jól 
termő szemek 

54. Az előző 
szalmája 
szemek nélkül 

9 5 1 61,5 1 22,5 Ua. a hamu pontos 
analízise: 
Kálium: 12,5 
Kálium foszfát: 5 
Kálium klorid: 3 
Kálium szulfát: 2 
Földfoszfátok: 6,2 
Föld karbonátok: 1 
Si dioxid: 61,5 
Fémoxidok; 1 
Veszteség: 7,8 

100 
55 Az előző 
szalma 
válogatott 
szeme 

21 38 0 0,5 * 0,25 40,25 Kálium; 15 
ICálium foszfát: 32 
KáUum klorid; 0,16 
KáUum szulfát: 0 
Földfoszfátok :44,5 
Föld karbonátok; 0 
Si dioxid: 0,5 
Fémoxidok: 0,25 
Veszteség: 759 

100 
56. Korpa KáUum: 14 

KáUumfoszfát: 30 
KáUum klorid: 0,16 
KáUum szulfát: 0 
Földfoszfátok: 46,5 
Föld karbonátok; 0 
Si dioxid: 0,5 
Fémoxidok: 0,25 
Veszteség; 8,59 

100 1 

* Kevesebb, mint a hamu súlyának 1/100-a 
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Elszenesítési táblázat 

Az 
elszenesítés 

száma 

A nöoény neoe, a szedés 
ideje 

3000 r. 
zöldnöoény 

hamutartalma 

1000 r. száraz 
növény 

hamutartalma 

1000 r. 
zőldnövény 

vegetációs vize 

Megjegyzések 

57. Kukorica 
(Zea mais), 1 
hónappal a virágzás 
előtt, jún. 23. 

122 Zöldséges kertből, 
a talaj agyagos 

58. Ua. virágzáskor, júl. 
23. 

81 Ua. 

59. Ua. érett szemekkel 46 Ua. 

60. Az előző szára; érett 
cső nélkül 

84 

61. Az előző szár csöve 16 

62 Az elözö kukorica 
szeme 

10 

63. Árpaszalma 
(Hordeum vulgare), 
érett szemek nélkül 

42 Meszes talajú 
mezőről 

64. Az előző szemei 18 A szem ua., mint 
vetésnél, vagjns 
pelyvával 
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Analízis táblázat 

Az analízis száma 
az elszenesíiésnek 

mex/elelően 

Vízben 
oldódó 

Föld 
foszfátok 

Föld 
karbonátok 

Si 
dioxid 

Al Fém 
oxidok 

Hiány Megjegyzések 

57. Kukorica a 
virágzás előtt 

69 5,75 0,25 7,5 0,25 17,25 

58. Ua. 
virágzáskor 

69 0,25 75 0,25 17 

59. Ua. érett 
szemekkel 
60. Az előző 
szára érett cső 
nélkül 

56 18 0,5 19,5 KáUum: 59 
KáUum foszfát 9,7 
KáUum klorid: 2,5 
Káüum szulfát: 1,25 
Földfoszfátok: 5 
Föld karbonátok: 1 
Si dioxid: 18 
Fémoxidok: 0,5 
Veszteség: 3,05 

100 
61. Az elözö 
csöve 
62. Az elözö 
kukorica 
szeme 

24 34 0,12 40,88 KáUum: 14 
KáUumfoszfát 47,5: 
KáUum klorid: 0,25 
KáUum szulfát: 0,25 
Földfoszfátok: 36 
Föld karbonátok: 0 
Si dfioxid: 1 
Fémoxidok: 0,12 
Veszteség: 0,88 

100 
63. 
Arpaszalma 
érett szemek 
nélkül 

14 12,5 57 0,5 Ua. a hamu pontos 
analízise: 
KáUum: 16 
KáUum szulfát: 3,5 
KáUumklorid: 0,5 
Földfoszfátok: 7,75 
Föld karbonátok:12,5 
Si dioxid: 57 
Fémoxidok: 0,5 
Veszteség 2,25 

100 
64. Az előző 
szemei 

31 36 0,25 25,75 

'Kevesebb, mint a hamu 1 / 100-a 

Ua. hamu pontos 
anaUzise: 
KáUum: 18 
Káliumfoszfát: 9,2 
Káhum szulfát 1,5 
KáUumklorid: 0,25 
Földfoszfátok ;32,5 
Föld karbonátok: 0 
Si dioxid: 35,5 
Fémoxidok: 0,25 
Veszteség:_ 2 J 

100 
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Elszenesítési táblázat 

Az 
elszenesítés 

száma 

A nöoény neoe, a szedés 
ideje 

1000 r. 
zöldnöoény 

hamutartalma 

1000 r. száraz 
növény 

hamutartalma 

1000 r. 
zöldnöoény 

vegetációs vize 

Megjegyzések 

65. Arpaszem 

66. Zab. 31 Ezek a magok 
pelyvával együtt 
vannak 

67. Rododendron virág 
(Rhododendron 
ferrugincum) a 
meszes Jura 
hegységből, jún. 20. 

30 

68. Ua a gránitos 
Breven hegységből, 
jún. 27 

25 

69. Jural rododendron 
szára és ága, jún. 20. 

8 Ez a szár és a 
következők is levél 
nélküUek 

70. Breveni 
rododendron szára, 
jún. 27 

71. Jurái fenyő (Pinus 
abies) levelei, jún. 
20. 

29 

72. Ua. Brevenből, jún. 
27. 

29 

73. Fenyőág levél 
nélkül, jún. 20. 

15 

74 Áfonya (Vccinium 
myrtillas) jurából, 
aug. 29. 

26 

252 



Analízis táblázat 

Az amllzis száma 
az elszenesíiésnek 

megfelelően 

Vtíben 
oldódó 

sók 

Főid 
foszfátok 

Föld 
karbonátok 

Si 
dioxid 

Al Fém 
oxidok 

Hiány Megjegyzések 

65. Arpaszem 22 22 0 21 * 0,12 29,88 A csírázásra képes 
szemeket 15 nappal 
érés előtt szedtük 
Miközben a savas 
oldatban a sókat 
kerestem úgy 
találtam, hogy 22 
belőlük 47 részt 
nyom. Az analízisben 
és az előzőben is a 
nagyobb meimyiségű 
Si02_t a pelyvának 
kell tulajdonítani, 
mert a szemek 
hántolatlanok. 

66. Zab 1 24 0 60 0,25 14,75 Az analízisnél úgy 
találtam, hogy a 
hamuban lOr.kálium 
és 5 r. klorid és 
alkalikus szulfát is 
van. 

67. Meszes 
talajú 
rododendron 
levelei, jún. 20. 

23 14 43,25 0,75 0,12 3,25 15,63 Ebben az analízisben 
és a következőkben is 
a hiány mindig a 
vízben oldódó sókra 
vonatkozik 

68. Kavicsos 
talajú 
rododendron 
levelei, jún. 27. 

21,1 16,75 16,75 2 0,12 5,75 31,53 A kavicsos talajon a 
vegetáció 
visszafogottabb volt, 
ez a megállapítás 
vonatkozik a 
következőkre is 

69. A 67 sz.. 
rododendron 
szára, jún. 

22,5 10 39 0,5 0,12 5,4 22,48 

70. A 68. 
számú 
rododendron 
szára 

24 11,5 29 1 11 24,5 

71. Meszes 
talajú fenyő 
levelei, jún. 

16 12,27 43,5 2,5 1,6 24,13 

72. Kavicsos 
talajú fenyő 
levelei, jún. 

15 12 29 19 5,5 19,5 Ebben az analízisben 
és következőkben is a 
hiány mindig a 
vízben oldódó sókra 
vonatkozik 

73. Fenyőág 
levelek nélkül 

15 

74. Meszes 
talajú áfonya, 
aug. 29. 

17 18 42 0,5 3,12 19,38 
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Elszenesítési táblázat 

Az 
elszenesítés 

száma 

A növény neve, a szedés 
ideje 

1000 r. 
zöldnöoény 

hamutartalma 

1000 r. száraz 
nöoény 

hamutartalma 

1000 r. 
zöldnöoény 

vegetációs vize 

Megjegyzések 

75 Ua. Brevenből, aug. 
20. 

22 

76 A 67 és 69 számú 
meszes talajú 
rododendron 
televénye 

65 Ezt a fekete 
televényt tiszta 
mész karbonátos 
Szikláról nyertük, 
altova az állatok 
nem tudtak eljutni 
és az ég alatt 
minden 
atmoszférikus 
hatásnak ki volt 
téve. 

77 Az előző televény 
extraktuma 

140 Ezt a száraz, 
fekete, félig 
áttetsző televényt 
ismételt főzésekkel 
kezeltük, a vizet 
mindig 
megújítottuk. A 
főzet zavaros volt 
és csak 
szűrőzacskón át 
tudtuk szűrni, de 
nem tisztult le. 

78 A 68 és 70. számú 
rododendron 
televénye 

620 A televényben lévő 
nagy meimyiségű 
hamu az alatta 
lévő talaj 
hozzákeveredett 
homokjából és 
gneisz 
maradványából 
származott 

79 Az előző televény 
extraktuma 

142 
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Analízis táblázat 

Az analízis száma 
az elszenesíiésnek 

megfelelően 

Vízben 
oldódó 

sók 

Föld 
foszfátok 

Föld 
karbonátok 

Sí 
dioxid 

Al Fém 
oxidok 

Hiány Megjegyzések 

75. Kvarcos 
talajú áfonya, 
aug. 20. 

24 22 22 5 9,5 17,5 

76. A 67 és 69 
számú 
rododendron 
televénye 

0,5 6 29 28 3 18 15,6 A földelemektől és 
oxidoktól megfosztott 
televény savas 
oldatában 12 r. 
alkalikus sót találtam. 
A hiány csak 3 rész 
Ez a televény savval 
összehozva nem 
pezsgett 

77. Az el6z6 
televény 
extraktimia 

27 16,75 21 3 0,12 3 29,13 Ua. hamu pontos 
analízise: 
Kálium karbonát:14 
KáUumklorid: 23: 
KáUum szulfát 16 
Föld 
foszfátok: 17,25 
Föld karbonátok:21,5 
Si dioxid: 3,25 
Alumínium: 0,12 
Fémoxidok: 3 
Veszteséd: 1,88 

100 
78. A kvarcos 
talajú 
rododendron 
televénye 

0 

79. Az előző 
televény 
extraktuma 

24 13 17 14 0,12 10 21,88 
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A műben használt mértékegységek 
1 grain = l / 2 0 g 
1 gros = 3,82 g 
1 once , = 30 g 
1 ligne = 2,25 m m 
1 hüvelyk^ = 20 cm* 
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