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tással és a hipnózissal kapcsola tban 
felismert törvényszerűségeket. Kí-
sérleteik hosszú sorozatainak végső 
eredményei t foga lmazha t juk meg 
abban a más oldalak felől is igazolt 
valóságban, hogy az állatok lelki 
megnyilatkozásai csak annyiban kü-
lönböznek az emberlelki megnyilat-
kozásaiktól, amennyiben az egyes 
állatfajták és egyedek agyideg-
rendszere különbözik az emberétől, 
illetve amennyiben az előbbi fejletle-
nebb az utóbbiénál. 

Ilyen módon az állatokon eszkö-
zölt feltételes reflex-vizsgálatok is 
ép olyannyira tanulságosak, mind 
az egyéni emberi, mind a kollektív-

idegélettan 

emberi-lelki jelenségek tudományos 
felülvizsgálatai számára, miként pl. 
a gyógyszertan, vagy a fej lődéstan, 
bonctan és szövet tan is mél tán t a -
nulmányozza az állati szervezete-
ke t abból a célból, hogy azokból 
megismerhesse a „ te rmésze t koro-
ná jának" , az embernek rej télyeit . 
Pavlov „objek t ív fiziológiai" ku ta -
tásai, azok v i t a tha ta t l an , de rend-
kívül sokirányú eredményei való-
ban ar ra h iva to t tak , hogy továbbra 
is forradalmi módon megreformál-
ják , kiegészítsék mindazt , ami t ed-
dig az élettan, úgyszintén a lélek-
tan , de méginkább a lélekgyógyá-

szat t e i én t u d t a k és t an í t o t t ak ! 

Az ultrahangok felhasználása a mezőgazdasági 
gyakorlatban 

AZ E G Y I K bécsi mezőgazda-
sági szaklapban két osztrák 

kutató érdekes tanulmányban szá-
molt be az ultrahangok gyakorlati 
felhasználásáról. A cikk bevezetésé-
ben a különböző sugarak élettani 
hatásával foglalkozik. Csak rövid 
ideje ismeretes, hogy a vörös- és a 
narancsszínű sugarak a növények 
virágzását gyorsítják és a termés-
hozamot növelik, a kék- és az 
ibolyaszínű sugarak viszont a nö-
vényi test növekedését segítik elő. 
A színkép ember számára láthatat-
lan sugarai: a vöröseninneni és az 
ibolyántúli sugarak ; sőt újabban a 
röntgen- és a rádiumsugarak is a 
mezőgazdasági kutatás érdeklődési 
területébe kerültek. Ezeket a suga-
rakat főképpen növénymutációs kí-
sérletek során használják fel. A 

hanghullámok körül az emberi 
fül csak a 16—20.000 másodpercen-
kénti rezgésszámokat fogja fel. Más 
élőlények, így például a rovarok az 
emberi fül számára felfoghatatlan 
magas hangokra is reagálnak. Kísér-
letek során sikerült rendkívül nagy, 
másodpercenként 500 millió rezgés-
számú hanghullámokat, úgyneve-
zett ultrahangokat előállítani. Ezek 
a hanghullámok a különböző anya-
gokba-behatolva, nagy nyomást fej-
tenek ki. így például ultrahangok 
segítségével sikerül olyan folyadé-
kokat is összekeverni, amelyek más-
különben nem keverednek egymás-
sal, mint például az olaj és a víz. 
A két osztrák kutató abból a fel-
tevésből indult ki, hogy az ultra-
hangok a különböző növényi mag-
vak sejttartalmára is hatással van-
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nak. Ezt a hatást igyekeztek kísér-
leteik során megvizsgálni. 

Az ultrahangokkal végzett kísér-
letek kimutatták, hogy ezek a 
hullámok elsősorban hőhatást fej-
tenek ki. A mezőgazdaságban egész 
sereg olyan növény van, amelynek 
magvai az aratás után hosszabb 
ideig nem csíráznak. Az ilyen mag-
vaknak úgynevezett utóérlelésre van 
szükségük, hogy csíraképesekké vál-
janak. Az utóérlelési folyamatot 
sokféleképpen igyekeztek megrövi-
díteni. Az osztrák kutatók nézete 
szerint az ultrahangokat sikeresen 
lehetne az utóérlelésre felhasználni 
és ezzel a csíraképességet közvet-
lenül az aratás után előidézni. De 
van az ultrahangok gyakorlati al-
kalmazásának más nagyjelentőségű 
területe is. Egyes magvak, igy pél-
dául néhány lóherefajta magja csí-
rázáskor jelentékeny veszteséget 
szenved. A veszteségnek az az oka, 
hogy a rendes falvastagságú magvak 
között aránylag nagy számban akad-
nak túlságosan vastagfalú, kemény-
héjú magvak is. Ezeknek a mag-
vaknak vastag falát a gyenge csira-
növényke nem tudja áttörni, tehát 
bennepusztul természetalkotta saját 
börtönében. Ezek a kicsírázni nem 
tudó, vastagfalú magvak a mező-
gazdaság szempontjából elvesznek, 
tehát kárára vannak a termelésnek. 
A természet az ilyen vastagfalú 
magvakkal — ha célszerűségi alapon 
magyarázzuk — a faj kihalását 
akarja meggátolni, mert ezek a 
magvak" kedvezőtlén körülmények 
között védettebbek normális falú 
társaiknál. A természet azonban 
túllő a célon, mert a mezőgazdasági 
művelésben lévő növényéknél maga 

gr ok felhasználása a mezőgazdaságban 

az ember úgyis iparkodik kiküszö-
bölni ezeket a kedvezőtlen körül-
ményeket. A mezőgazdaságban te-
hát arra törekednek, hogy a csira-
maghéj áttörésében valahogyan se-
gítségére legyenek. Idáig a maghéj 
megsértésével próbálták a csírázást 
előmozdítani, ez az eljárás azonban 
nem mindig vezet a kívánt ered-
ményre. Az ultrahangok mechanikai 
rázóhatása az osztrák kutatók véle-
ménye szerint ezt a kérdést is meg-
oldja, mert az ultrahanghullámok-
nak kitett magvak héja a csíra-
növénykék számára könnyen áttör-
hetővé válik. 

Az is nagyjelentőségű megálla-
pítás, hogy az ultrahanghullámok 
hosszabb hatása károsan hat az élő-
lényekre. Már régebben megfigyel-
ték, hogy a baktériumok az ultra-
hangok hosszabb behatására a szó 
szoros értelmében szétesnek. Ezek. 
a sugarak tehát jól felhasználhatók 
baktériumölésre, különösen az ivó-
víz és más folyadékok csírátlaní-
tására is. Ez a hatásuk részben 
közvetlenül, részben közvetve nagy-
jelentőségű a mezőgazdasági gya-
korlatban. 

Az ultrahangok vizsgálata az 
utóbbi években nagy lendülettel 
folyik, szinte azt mondhatnók, di-
vatossá vált. A két osztrák tudós 
vizsgálatai sok tekintetben úttörő 
jelentőségűek, de sok kérdést óva-
tosságból nyitva hagynak. Szinte 
csak a sorok között sejttetik, hogy 
az ultrahangok mezőgazdasági je-
léntőségé még" sok más téren is 
megnövekedhetik, ha ilyen kísér-
letekkel más kutatók is behatóan 
foglalkoznak majd. 
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