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Összefoglalás: Dolgozatunkban a fehér kányazsázsa (Diplotaxis erucoides (Torner) DC.), 
egy jellemzően mediterrán elterjedésű gyomnövény csírázási tulaj donságait vizsgáltuk la-
boratóriumi körülmények között. Petri-csészés kísérlete ket állítottunk be, 5-5 ismétléssel: 
(A) a fény és a sötét hatásának vizsgálatára (szobahőmérsékleten), illetve (B) az alacsony 
hőmérséklet (+7 °C) és a szobahőmérséklet hatásának tesztelésére (sötétben tartott min-
tákon). A kísérleti elrendezés az egy és két éves korú magok csírázásának összevetésére, 
valamint az előzetes hidegkezelés hatásának vizsgálatára is lehetőséget adott. Eredménye-
ink szerint a megvilágítottsági viszonyok nem befolyásolták a csírázási százalékot (fényen 
36,0%, sötétben 33,3%). A +7 °C-on kezelt minták szignifi kánsan gyengébben csíráztak, 
mint a +22 °C-on exponáltak (0,66% és 54,7%). A magok életkorának hatásával kapcso-
latban megállapítottuk, hogy a légszáraz állapotban, szobahőmérsékleten, egy évig tárolt 
magtételek 54,7%-ban, míg a két évig tároltak csak 33,3%-ban csíráztak, ami statisztikai 
értékelésben szignifi káns csökkenésnek bizonyult. Az általunk vizsgált magtételek előze-
tes hidegkezelést követően szobahőmérsékleten csíráztatva sem adtak eltérő eredményt a 
mindvégig szobahőmérsékleten vizsgált magtételekhez viszonyítva.

Bevezetés

A hazai fl órában felbukkanó új gyomfajok már igen korán felkeltették bota-
nikusaink érdeklődését (Borbás 1880, 1892). Ebben a témakörben a 20. század 
közepére már jelentős adatmennyiség gyűlt össze, amelynek feldolgozása során 
Priszter (1957) összefüggést mutatott ki a behurcolt gyomnövények számának 
növekedése és a közlekedési útvonalak hálózatának fejlődése között. Ennek fé-
nyében nem meglepő, hogy az utóbbi évtizedeket jellemző, egyre intenzívebbé 
váló személyi és áruszállítási folyamatok révén az újabb adventív gyomnövények 
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száma is jelentősen megemelkedett (Csapody 1960, Lhotská 1968, Solymosi 
és Priszter 1984, Dancza et al. 2004, Pál és Pinke 2006).

A Dél-Európában gyakori Diplotaxis erucoides (Torner) DC. (fehér kánya-
zsázsa) hazai előfordulásáról elsőként Czimber és mtsai. (1990) számoltak be. 
A növényt az 1986–1987-es években találták meg Ózd és Bánréve határában, 
mindkét helyen nagyobb térfoglalással, többféle mezőgazdasági kultúrában, így 
valószínűleg behurcolása már évekkel korábban megtörténhetett. Ausztriából is 
a közelmúltban mutatták ki jelenlétét (Bernhardt et al. 2008).

Később részletes tanulmány is készült e gyomfaj hazai állományainak alak-
tanáról, fejlődésmenetéről és csírázási viszonyairól (Czimber et al. 2008). Utób-
bi vonatkozásában megállapították, hogy a fehér kányazsázsa magvainak nincs 
pri mer magnyugalma, de a tárolásuk során másodlagos magnyugalom kialakul-
hat. Csírázásához a 25 °C-os állandó hőmérséklet volt a legkedvezőbb, azonban 
20, 15 és 10 fokon is még csírázott a magvak egy része (Martínez-Laborde et 
al. 2007, Czimber et al. 2008). Néhány további kérdés a faj csírázási igényeivel 
kapcso lat ban azonban még nyitva maradt: Milyen mértékben csíráznak a fehér 
kánya zsázsa magvai 10 °C alatti hőmérsékleten? Mennyiben befolyásolja a fé-
nyen, illetve sötétben beállított kísérlet a csírázási eredményeket? Van-e hatása az 
előzetes hidegkezelésnek a csírázásra? Jelen dolgozatunkban laboratóriumi kísér-
letek keretében kerestünk választ a fenti kérdésekre.

Anyag és módszer

A kísérletekben felhasznált Diplotaxis erucoides magvakat dr. Czimber Gyula 
gyűjtötte, 2007 júliusában, Mosonmagyaróváron (házi kertben). A magvak tárolása 
felhasználásukig légszáraz állapotban, nejlontasakban, szobahőmérsékleten történt.

A csíráztatási kísérletekhez minden esetben 90 mm átmérőjű Petri-csészéket 
használtunk, amelyeket ötrétegű steril papírvatta korongokkal béleltünk ki. A ki-
bélelt Petri-csészékbe azok szükséges mértékű, csapvízzel történt nedvesítése után 
helyeztük el a magokat, amelyek felszínét előzetesen, 10 percen át, 5%-os NaOCl-
oldatos fürdőben sterilizáltuk. A sterilizáló oldat maradványait csapvizes öblítéssel 
távolítottuk el a magokról. Minden kísérletben Petri-csészénként 30-30 magot hasz-
náltunk, ügyelve arra, hogy sérült, törött magok ne kerüljenek a vizsgálati anyagba.

A fentiek fi gyelembevételével két egymástól független kísérletet állítottunk 
be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai Intézetének Ökofi ziológiai 
Laboratóriumában. Az „A” kísérletben (2009-ben) a fehér kányazsázsa magok 
fényben, illetve sötétben mutatkozó csírázóképességét hasonlítottuk össze, a „B” 
kísérletben pedig az egyaránt sötét körülmények között tartott mintákat eltérő 
hőmérsékleten (szobahőmérsékleten, illetve +7 fokon, hűtőszekrényben) csíráz-
tattuk, 2008. tavaszi időszakában. A sötét viszonyokat minden esetben a Petri-
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csészék kettős alufólia rétegbe csomagolásával biztosítottuk. A „B” kísérlet le-
zárása után (amelynek során az alufólia borítást természetesen eltávolítottuk), a 
hidegben tartott (kezelt) Petri-csészék közül hármat további expozíciónak tettünk 
ki, természetes megvilágítás és szobahőmérsékleti viszonyok között (B-kezelt-2). 
A kísérleti körülmények részletes adatait az 1. táblázatban foglaltuk össze.

A természetes megvilágítottságot jelen kísérletsorozatban az Ökofi ziológiai 
Laboratórium északra néző ablakában elhelyezett állványon biztosítottuk, ahol a 
Petri-csészéket közvetlen napsugárzás nem érhette, a szórt fény mennyisége pe-
dig átlagosan 35 μmol foton m–2 s–1 fotoszintetikusan aktív radiáció (PPFD) volt. 
A nappalok átlagos hossza az A-kísérlet időszakában 11 óra 10 perc, a „B-2” kísér-
let ideje alatt 15 óra 20 perc volt. Csírázottnak a legalább 2 mm hosszú gyököcs-
kével rendelkező példányokat tekintettük. A csírázás folyamatát 1-2 naponként 
megfi gyeltük, az esetleg elpárolgó vizet szükség szerint pótoltuk. A kísérletet be-
fejezettnek tekintettük, ha hét napon át új csíranövények nem mutatkoztak.

Az adatok statisztikai értékeléséhez kétmintás t-próbát használtunk, illetve 
ha annak előfeltételei közül a szórások azonossága nem teljesült, akkor a kétmintás 
t-próba Welch korrekció szerinti változatát alkalmaztuk. Ha az alapadatokra nem 
teljesült a normál eloszlás kritériuma, akkor a Mann–Whitney tesztet végeztük 
el. Szignifi káns különbséget minden esetben p < 0,05 esetén fogadtunk el. A szá-
mításokat az alapadatokból kiindulva az InStat szoft verrel végeztük (InStat 2003).

Eredmények

A csíráztatások során a két független kísérletben szereplő összesen húsz 
Petri-csésze közül csak egyetlen esetében tapasztaltunk négy mag felszínén kis 
mértékű penészedést. Az általános magvizsgálati gyakorlat szerint az ilyen eny-
he fertőzés megjelenése érdemben nem befolyásolja a magok csírázási sikerét 

1. táblázat. A fehér kányazsázsa (Diplotaxis erucoides) magvaival végzett csíráztatási kísérletek 
részletes adatai. n = ismétlések száma; term. megvil. = természetes megvilágítottság

Table 1. Details of the germination experiments of white wallrocket (Diplotaxis erucoides) seeds. 
n = number of replicates; (1) code of the experiment; (2) fi rst and (3) last day of the germination 
test; (4) length of the test period (in days); (5) light regime (sötét = dark, term. megvil. = natural 

diff use light); (6) temperature.

Kísérlet és 
minta jele (1)

Csíráztatás Futamidő 
(4)

n Fényviszony 
(5)

Hőmérséklet 
(6)kezdete (2) vége (3)

A-kezelt 2009.02.18. 03.17. 28 nap 5 sötét +20 ±1 °C

A-kontroll 2009.02.18. 03.17. 28 nap 5 term. megvil. +20 ±1 °C

B-kezelt 2008.04.22. 05.13. 22 nap 5 sötét +7 °C

B-kontroll 2008.04.22. 05.13. 22 nap 5 sötét +22 ±1 °C

B-kezelt-2 2008.05.13. 05.27. 14 nap 3 term. megvil. +22 ±1 °C
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(Ivanovics Gyöngyi, NÉbiH, szóbeli közlése) ezért emiatt korrekciós számításo-
kat nem végeztünk. A fény versus fényhiány vizsgálatára beállított „A” kísérlet, 
valamint a szobahőmérséklet versus hűtött körülmények hatásának vizsgálatát 
célzó „B” kísérlet eredményeit a 2. táblázatban foglaltuk össze.

A 2. táblázat „A” kísérletének adatai arra utalnak, hogy a fehér kányazsázsa 
magjai a fényviszonyoktól függetlenül hasonló mértékben csíráznak; sötétben 
33,3%-os, míg természetes megvilágítottság mellett 36%-os átlagos csírázási sike-
rüket fi gyeltük meg. Megfi gyelésünket az elvégzett statisztikai próba is megerő-
sítette (Welch korrekcióval végzett t-próba, p = 0,6286), így kijelenthető, hogy 
a fehér kányazsázsa csírázási sikerét a fény, illetve fényhiány nem befolyásolja.

Az alacsony hőmérséklet hatására a csírázási siker látványos csökkenése kö-
vetkezett be. Szobahőmérsékleten (22±1 °C) 54,7%-os csírázást tapasztaltunk, 
míg +7 °C-on a magok gyakorlatilag nem csíráztak (2. táblázat, „B” kísérlet). 
Ebben az esetben természetesen a statisztikai próba is erősen szignifi káns eltérést 
jelzett (Mann–Whitney teszt, p = 0,0079). Megállapíthatjuk tehát, hogy a fehér 
kányazsázsa csírázását az alacsony, +7 °C-os hőmérséklet gátolja.

Kísérleteinket két egymást követő év tavaszán végeztük el, így lehetőségünk 
nyílt az 1 és 2 éves korú magok csírázási sikerének összehasonlítására, amihez az 
„A” kísérlet kezelt és a „B” kísérlet kontroll adatsorát használtuk fel (2. táblázat). 
Az egyéves magok esetében a 30 db-os magtételekből átlagosan 16,4 db csírázott, 
amelytől a kétéves magtételek eredménye némileg elmaradt, Petri-csészénként 
átlagosan 10 db-os értékkel. A statisztikai próba szerint ez az eltérés szignifi káns-
nak tekinthető (t-próba, p = 0,0155), tehát a magvak két évnyi tárolást követően 
már határozottan veszítenek csírázóképességükből.

A „B” kísérlet hidegben csíráztatott mintáit a kísérlet lezárása után szoba-
hőmérsékletre áthelyezve, természetes megvilágítottság mellett, 14 nap alatt 
átlagosan 57,7%-os csírázást fi gyeltünk meg. Ez az eredmény statisztikus össze-
hasonlításban nem különbözött szignifi kánsan a hidegkezelés nélkül, folyama-
tosan +22±1 °C-on csíráztatott „B”-kontroll minták eredményétől (2. táblázat; 
Mann–Whitney teszt, p = 0,8812). Eredményeink szerint tehát a három hétig 
tartó, előzetes hidegkezelés nem növelte meg a fehér kányazsázsa magok csírázási 
százalékát. Legfeljebb annyi valószínűsíthető, hogy a csírázás az előzetes hideg-
kezelés hatására valamivel gyorsabban ment végbe.

Eredmények megvitatása

A fehér kányazsázsa csírázását korábban vizsgáló kutatók arról számol-
tak be, hogy a frissen gyűjtött magok igen nagy százalékban csíráznak (92%, 
Martinez-Laborde et al. 2007; 83,5–92,5%, Czimber et al. 2008), majd ké-
sőbb, a tárolás során a csírázási százalék jelentősen visszaesik. Ez a lecsökkent 
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érték, +20 °C-on vizsgálva, egy év után 18%, két év után 51%, három év után 24% 
volt (Martinez-Laborde et al. 2007). Jelen dolgozatunkban a magok azonnali 
csírázását nem vizsgáltuk, azonban eredményeink megerősítik a hosszabb tárolás 
után megfi gyelt alacsonyabb csírázási teljesítményt, mivel egy év után 54,6%-os, 
két év után 33–36%-os csírázást tapasztaltunk. A 90% körüli kezdeti csírázási 
értékekhez képest mutatkozó határozott csökkenés mellett feltűnő azonban, 
hogy a lecsökkent csírázási értékek egymással összehasonlítva jelentősen inga-
doznak. Jól megfi gyelhető ez Martinez-Laborde és mtsai. (2007) kísérletében 
az azonos körülmények között csíráztatott egyre idősebb magtételek összehason-
lításában, illetve az azonos korú, de különböző hőmérsékleten hajtatott magok 
csírázási sikerének összevetésében is. Az általunk végzett kísérletek eredményei 
szintén ezt a jelleget támasztják alá. A hasonló kezelésben részesített magtételek 
számottevően eltérő csírázási sikere arra utal, hogy a fehér kányazsázsa egyes po-
pulációi között jelentős eltérések lehetnek a csírázóképességben, amely eltérések 
Perez-Garcia és mtsai. (1995) szerint még az azonos populációból származó 
magtételek között is fennállhatnak. Megjegyzendő, hogy a faj egyes vegetatív bé-
lyegei vonatkozásában is jelentős populációk közötti változékonyság mutatható 
ki (Schleser et al. 1989).

2. táblázat. A fehér kányazsázsa (Diplotaxis erucoides) magvaival végzett csíráztatási kísérletek 
eredményei. Az adatok az ismétlésenként 30-30 db magot tartalmazó tételekből sikeresen csírá-
zott magok darabszámát, valamint kezelésenként az átlagos darabszámot és az átlagos csírázási 
százalékot mutatják. s = sötétben végzett csíráztatás; f = természetes fényen végzett csíráztatás.
Table 2. Results of the germination tests of white wallrocket (Diplotaxis erucoides) seeds. Data 
indicates the number of germinated seeds from 5-5 replicates containing 30-30 seeds each, as 
well as average numbers and average percentage values for each treatment and their control. s = 
germination in dark; f = germination under natural diff use light, (1) light regime; (2) tempera-
ture; (3) age of seeds (in years); (4) replicates (numbered from 1 to 5); (5) average number of 

germinated seeds; (6) average germination percentage.

A-kezelt A-kontroll B-kezelt B-kontroll B-kezelt-2

(1) Fényviszony s f s s s majd f

(2) Hőmérséklet, °C +20±1 +20±1 +7 +22±1 +7 majd +22

(3) Magvak kora 2 év 2 év 1 év 1 év 1 év

(4) ismétlés-1 13 10 0 19 -

  ismétlés-2 13 10 1 11 -

  ismétlés-3 10 11 0 16 13

  ismétlés-4 9 11 0 19 22

  ismétlés-5 5 12 0 17 17

(5) Átlagos darabszám 10 10,8 0,2 16,4 17,3

(6) Átlagos csírázási % 33,3 36,0 0,7 54,7 57,7
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A fény, illetve sötét hatását a fehér kányazsázsa csírázására tudomásunk sze-
rint eddig nem vizsgálták, így az általunk vizsgált populációra vonatkozó meg-
állapításunk, mely szerint a fényviszonyok nem befolyásolják a faj csírázását, új 
eredmény. Ez a tulajdonság elősegítheti a D. erucoides csírázását részlegesen ár-
nyalt termőhelyeken, valamint a mélyebb talajrétegekből is, bár utóbbi esetben a 
csírázási sikernek gátat szab a faj viszonylag kis magmérete, ami megnehezíti a csí-
ranövény felszínre törését nagyobb vastagságú talajtakaró alól. Erre vonatko zóan 
érdemes volna különböző mélységekbe elhelyezett magvakkal célzott kísér le teket 
végezni. (A faj csírázásának fénnyel szemben mutatott közömbössége alapján az is 
elmondható, hogy az „A” és a „B-2” kísérlet megvilágítottsági viszonyaiban fenn-
álló kismértékű eltérés vélhetőleg nem befolyásolta az eredményeket.)

Kísérletünkben +7 °C-os hőmérsékleten gyakorlatilag nem csírázott a fehér 
kányazsázsa. Ilyen alacsony hőmérsékletet mások nem vizsgáltak, de Martinez-
Laborde és mtsai. (2007) +10 °C-on még jelentős, 20% körüli csírázást tapasz-
taltak. Az eddig elvégzett kísérletek alapján nem állapítható meg, hogy a fehér 
kányazsázsa csírázásának +10 °C körül van-e a minimális hőigénye, vagy a na-
gyon eltérő csírázási sikerek populációs különbségnek tudhatók-e be.

A magok áthelyezése +7 °C-ról szobahőmérsékletre nem okozott eltérést 
a folyamatosan szobahőmérsékleten tartott minták csírázásához képest, amiből 
arra következtettünk, hogy a fehér kányazsázsa magvai nem igényelnek hideg-
kezelést a magnyugalom feloldásához. Ennél a dél-európai gyomnövénynél ezt 
adaptációként értékelhetjük az enyhe, gyakran csírázásra is alkalmas téli idő-
szakokhoz – ősztől tavaszig elhúzódó csírázása a térségben részletes tanulmány 
tárgyát is képezte (Sans és Masalles 1994). Magyarországi viszonyok között 
őszi kelésű, áttelelő, illetve tavaszi csírázású állományairól Czimber és mtsai. 
(2008) számoltak be, kiemelve, hogy a D. erucoides-nek inkább az enyhe tél ked-
vez, de emellett fagytűrő képessége is számottevő.

A dokumentált csírázási időpontokat is fi gyelembe véve, a faj természetes 
magbankjára nézve összesen háromféle viselkedésről beszélhetünk. A termésérés 
évének őszén csírázó magok a Th ompson–Grime-féle besorolási rendszer tranzi-
ens-I típusába, míg az áttelelő, a megérést követő tavasszal csírázó magok a tranzi-
ens-II típusba sorolhatók (Thompson és Grime 1979). A jelen kísérletünkben 
is bizonyított, egy évnél tovább elfekvő életképes magok pedig a faj magbank-
jának perzisztens frakcióját képezik. A perzisztens magbankból három év eltelte 
után, +20 °C-on még 24%-os csírázást tapasztaltak (Martinez-Laborde et al. 
2007). Ugyanezen körülmények mellett a gibberellinsavas (GA

3
) kezelés hatására 

a csírázási siker 82%-ra emelkedett, azaz a magok nagy része még életképes volt 
(Martinez-Laborde et al. 2007), ami valószínűsíti, hogy a fehér kányazsázsa 
magjai három évnél hosszabb ideig is megőrzik életképességüket.



A Diplotaxis erucoides csírázásának vizsgálata

137

Az anyatövek alatt felszaporodó magbank (tekintettel arra, hogy a terjesztő-
képlet nélküli magok döntő többsége az anyatő körüli talajba temetődik el) lehe-
tővé teheti a fehér kányazsázsa csoportos megjelenését, ami különösen kedvező 
a faj reproduktív sikerére nézve, mivel magkötése csak idegenbeporzással történ-
het meg (Kunin 1992). A csoportosuló előfordulások kialakulásához legalább 
egy-két zavarásmentes év szükséges, de a túlságosan hosszú háborítatlanság már 
ez ellen hat, mivel ilyenkor a gyenge kompetíciós képességű D. erucoides-t kiszo-
rítják más, jobb versenyképességű fajok (vö. Sans és Masalles 1997). Tehát 
a fehér kányazsázsa élőhelyigénye a közepesen bolygatott területekre korlátozó-
dik, ami leginkább a megművelt területek szegélyzónáiban fordulhat elő.
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White wallrocket (Diplotaxis erucoides (Torner) DC.) is an annual weed of the 
Mediterranean that was recently recognized as an agricultural weed in Hungary. 
Present paper reports on germination experiments of D. erucoides seeds under var-
ious laboratory conditions. Th e following experiments were set up in Petri-dishes 
with 5-5 replicates containing 30 seeds in each dish: (A) eff ects of natural diff use 
light versus dark conditions on the germination percentage (under room tem-
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perature); and (B) eff ects of +7 °C versus room temperature (+22±1 °C) on the 
germination percentage (under dark conditions). Within the frame of the experi-
ments a comparison between one- and two-year-old seed samples (air dried seeds 
stored in room conditions) was also possible. Finally, we made a comparison of 
germination success of seeds germinated at room temperature with and without 
preceding cold treatment. Th e light regime had no eff ect on the germination of 
D. erucoides seeds. Germination percentages under natural diff use light and dark 
conditions were 36.0% and 33.3%, respectively. Seed samples incubated at +7 °C 
produced signifi cantly lower number of seedlings than the samples germinated at 
+22 °C (0.66% and 54.7%, respectively). Regarding seed age eff ect, the two-year-
old seed samples produced signifi cantly lower number of seedlings than the one-
year-old samples did (33.3% and 54.7%, respectively). Preceding cold treatment 
(+7 °C temperature for three weeks) had no eff ect on the germination of D. eru-
coides seeds at room temperature when germination percentage was compared to 
seed samples without cold treatment.


