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A különbözô berkenyefajokon számos
mikroorganizmus elôfordulása ismert,
ennek ellenére nem sok számottevô je-
lentôségû kórokozó van köztük. Ha pe-
dig csak a barkócaberkenye sajátos kór-
okozóit óhajtjuk számba venni, még ke-
vesebb eredményre jutunk, ugyanis a
növénykórtani szakirodalomban általá-
ban a Sorbusok betegségeivel találko-
zunk, gazdanövény fajokra való lebon-
tás nélkül.

Vírus okozta betegségek elôfordu-
lásáról a barkócaberkenyén nincs adat.
Mégis megemlítem, hogy a madárberke-
nyérôl több vírus is ismert Európában
(alma mozaik vírus, alma klorótikus le-
vélfoltosság vírus, törzshimlô vírus). Jel-
legzetes tüneteik a levelek klorótikus
mozaikossága, foltossága, illetve a törzs
és az ágak fájának szövetszerkezeti vál-
tozása, amely felületileg gödrös defor-
mációkban nyilvánul meg.

A baktériumok közül a berkenyé-
ken az almatermésûek tûzelhalás nevû
betegségét okozó Erwinia amylovora
léphet fel mint jelentôs kórokozó. Az
Észak-Amerikából behurcolt baktériu-
mot hazánkban 1996-ban találták meg
elôször. Az almatermésû gyümölcsfák
nagy gazdasági jelentôségû, gyors lefo-
lyású hajtás- és ágelhalását, pusztulását
okozza (tûzelhalás). Sorbus fajokon is
elôfordul Európában, konkrétan a
barkócaberkenyén való fellépésérôl
nincs adatunk.

A berkenyék kórokozóinak legna-
gyobb része a gombák közül kerül ki.
A gyakoribbakat a megtámadott szer-
vek szerint csoportosítva említem meg.

Leveleken és hajtásokon:
A különbözô berkenyefajok levelein,
hajtásain több, különbözô gomba
okozta betegséget ismerünk (liszthar-
mat, varasodás, levélfoltosság, rozsda).
Itt csak azokat a betegségeket és kór-
okozóikat tárgyalom, amelyek a barkó-
caberkenyén sajátosak vagy azon is elô-
fordulnak.

A Gymnosporangium nemzetségbe
tartozó gazdacserés rozsdagombák kö-
zül a barkócaberkenyén a Gymnospo-
rangium torminali-juniperinum és a
G. cornutum elôfordulása bizonyított.
A leveleken és a hajtásokon a sper-
mogóniumok és a rösztélia típusú eci-
umok jönnek létre. A tünetek sárgás-

vöröses foltok formájában jelentkez-
nek, a levelek fonákán feltûnôek az 5
mm hosszúságot is elérô, hengeres, sal-
langos rösztéliák. A másik gazdák a bo-
rókafajok, amelyeknek vékony ágain a
teliumok alakulnak ki.

Sorbus fajokon elôforduló és a
barkócaberkenyérôl is ismert további
rozsdagomba az Ochrospora ariae. Itt a
berkenyék levelén az urediniumok és a
teliumok jelennek meg. Az uredini-
umok a levelek fonákán megfigyelhetô,
apró, halványsárga, epidermisz alatti te-
lepek. A teliumok vörösessárga, via-
szos, kéregszerû foltok, szintén a leve-
lek fonákán jelennek meg. Köztes gaz-
da a berki szellôrózsa (Anemone
nemorosa), amelynek levelein a na-
rancssárga eciumok fejlôdnek.

Az almafa-varasodás kórokozójának
(Venturia inaequalis, anamorfa Spilocea
pomi) egyik változata a barkó-
caberkenyén is gyakori. A leveleken
nyár elején megjelenô, növekvô, sötét-
szürke varasodásos foltokat, elhalásokat
okoz. A konídiospórák barnák, körte
alakúak, többnyire egy-, ritkán kétsejtû-
ek, 16–22x7–9 µm nagyságúak.

Ágakon, kéregben:
A barkócaberkenyén sajátos kéregbe-
tegségérôl nem tudunk, így általában a
berkenyéken elôforduló gyakoribb
kórokozókat említem meg. A berke-
nyék ágain, kérgében több tömlôsgom-
ba faj élhet, amelyek a különbözô
egyéb okok miatt legyengült, pusztuló
vagy elpusztult ágakon jelennek meg
mint gyengültségi kórokozók. Gyakori
ilyen gomba pl. az Eutypella sorbi,
amelynek konídiumos alakja (Cytospora
sp.) a kéregbôl kiáramló narancsvörös
spóratömegek formájában figyelhetô
meg. Hasonlóképpen különbözô más
Cytospora fajok is megjelenhetnek ber-
kenyék pusztuló ágain, pl. a Cytospora
leucostoma, a Cytospora rubescens
stb., amelyek több más fás növény,
gyümölcsfák kórokozóiként is ismer-
tek.

Berkenyék pusztuló ágain gyakori a
Nummulariella marginata tömlôsgom-
ba. Feltûnôek a kéregbôl elôtörô, ko-
rongszerû szürkés sztrómái. Gyengült-
ségi kórokozónak tekinthetô, kedve-
zôtlen környezeti feltételek, gyakran
aszályos periódusok után jelenik meg.

Különbözô lombos fák és cserjék,
gyümölcsfák ágainak rákosodását
okozza a Nectria galligena, amely a
berkenyéken is elôfordul.

A barkócaberkenyének sajátos tô- és
törzskorhasztó taplója nincs. A seb-
zett, idôsebb törzseket megtámadhatják
különbözô polifág taplógombák, pl. a
pisztricgomba (Polyporus squamosus),
az almafa rozsdástapló (Inonotus
hispidus) és mások, annak ellenére,
hogy hazai adatunk a Sorbusokon való
elôfordulásukról nincsen.

A gyökerek és a gyökfô korhasz-
tói lehetnek a gyûrûs tuskógomba fa-
jok (Armillaria spp.). Mint tipikus
gyengültségi kórokozók, elsôsorban az
aszály vagy egyéb ok miatt legyengül
fákat támadják meg.
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