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A szelídgesztenye (Castanea sativa) a
kocsánytalan tölggyel elegyesen elõfor-
duló fafajunk. Többszáz éves korú és 2-
3 m törzsátmérõt elérõ egyedei is ismer-
tek. Erdõállományainak területe Ma-
gyarországon mintegy 1100 ha. Az
1970-es évektõl oltványszaporítású ne-
mesített fajtáit kertészeti kultúrákban is
termesztik. A hazánkban elsõ alkalom-
mal 1969-ben észlelt Cryphonectria para-
sitica által okozott nagymértékû fa-
pusztulás az ültetvények mûvelésének
felhagyását eredményezte. Az erdõál-
lományok gesztenyefái is megfer-
tõzõdtek, jórészt kipusztultak. Az 1990-
es évek végétõl, a kórokozó virulenciá-
jának csökkenése révén, helyenként a
fák spontán gyógyulása figyelhetõ meg,
amely a járvány természetes mérsék-
lõdésére ad reményt. A fák életét veszé-
lyeztetõ kéregrák mellett a szelídgeszte-
nyének több más, kevésbé veszélyes
kórokozója, illetve betegsége is ismert.
A gyakoribbakat a megtámadott szer-
vek szerint csoportosítva tekintjük át. 

Csíranövények, csemeték
kórokozói

Csemetekertekben a szelídgesztenye ma-
goncokon különbözõ kórokozók fordul-
hatnak elõ. Legjelentõsebbek a gyökere-
ket megtámadó Phytophthora fajok (P.
cactorum, P. cambivora), amelyek hatá-
sára a gyökerek csúcsuk felõl elfeketed-
nek, elhalnak, a föld feletti részek elher-
vadnak, elszáradnak. Hasonló tünetekre
hazánkban is volt példa, de azok kap-
csán a Phytophthora fajok jelenléte és
szerepe nem bizonyosodott be. 

Levelek, hajtások kórokozói
A szelídgesztenye levelein gyakori, széles-
körûen elterjedt kórokozó a Phloeospora
castaneicola konídiumos gomba. Ivaros
alakja egy Mycosphaerella faj, amely a sok-
gazdás M. punctiformis-szal morfoló-
gialiag azonos. A betegség tünetei június-
ban jelentkeznek, apró barna, szögletes,
sokasodó, majd összefolyó foltok formájá-
ban. A foltokban, a levelek fonákján
fejlõdnek ki az ivartalan termõképletek
(acervuluszok), amelyekben hialin, hen-
geres, 2-4, leggyakrabban 3 harántfallal
rendelkezõ, 27-74 x 2-2,5 µm nagyságú
konídiumok keletkeznek. A vegetációs
idõszakban ezek terjesztik a járványt. Az

ivaros alak a lehullt, áttelelt levelekben
fejlõdik ki, az elsõdleges fertõzést végzõ
aszkospórák május-júniusban szóródnak.
A betegség ültetvényekben és erdei kör-
nyezetben egyaránt gyakori, mértéke
évenként változó. Kertészeti kultúrákban
vegyszeres védekezést javasolnak ellene,
erdei környezetben a tapasztalatok szerint
a fák életét és vitalitását nem
veszélyezteti. 

A szelídgesztenye levele-
in fellépõ további kóroko-
zók az Erysiphe alphitoides
és a Phyllactinia guttata
lisztharmatgombák. Az elsõ
a tölgylisztharmat jól ismert
kórokozója, a második sok-
gazdás faj, különbözõ lom-
bos fákon gyakori. Megjele-
nésük a szelídgesztenyén
ritka. Néhány európai or-
szágban jelezték, magyaror-
szági elõfordulásuk e fafa-
jon nem ismert. 

Nyugat-Európában, kerté-
szeti ültetvényekben, az eu-
rópai és ázsiai szelídgeszte-
nye-fajok hibridjein a geszte-
nye mozaik vírus (ChMV) je-
lent meg az utóbbi évtizedek-
ben. A megfertõzött fákon a
levelek apróbbak, ér menti
sárgulás és torzulás jelentke-
zik rajtuk. A hajtások, ágak
kérgében és fájában rákos el-
változásokká fejlõdõ elhalá-
sos foltok keletkeznek. A fák
általános állapota leromlik és a legtöbb
esetben termést sem hoznak. Magyaror-
szágon, eddigi ismereteink szerint, e be-
tegség nem fordul elõ. 

Kéregben élõ kórokozók
A szelídgesztenye legjelentõsebb kór-
okozója a Cryphonectria parasitica töm-
lõsgomba, a kéregrák nevû betegség
okozója. A gomba Kelet-Ázsiában õsho-
nos, ahol a Castanea crenata és C. mol-
lissima fajokon él, anélkül, hogy súlyos
pusztulási tüneteket okozna. Észak-Ame-
rikába, majd Európába is behurcolták. Az
elsõ európai elõfordulási adatok 1938-
ból, Olaszországból származnak. Az eu-
rópai szelídgesztenye igen fogékonynak
bizonyult a kórokozó iránt, amely nagy
pusztítást okozva rohamosan szétterjedt
a fafaj egész elterjedési területén. A be-
tegség jellemzõ tünetei: a kéreg vöröses

elszínezõdése, repedezése, narancsszínû
sztrómák megjelenése, majd a kéreg le-
válása és alatta a krémszínû, legyezõ-
szerûen terjedõ micéliumlemezek jelen-
léte (1. ábra). A gomba elpusztítja a hán-
csot és a kambiumot, az ágak elhalnak,
néhány év alatt az idõs fák is elpusztul-
nak (2. ábra). A hagyományos növényvé-

delmi eljárásokkal (karantén intézkedé-
sek, növény-egészségügyi módszerek,
kémiai védekezés) a járvány terjedését
nem sikerült megakadályozni. Egyes te-
rületeken, néhány évtizeddel a kórokozó
fellépése után, spontán gyógyulások je-
lentek meg. Némelyik fán a már elindult
kéregelhalás szélei begyógyultak, vagy
csak felületi, kambiumot nem érintõ ké-
regelváltozások keletkeztek (3. ábra).  Az
ilyen kórképbõl csökkent fertõzõké-
pességû (hipovirulens) törzseket lehet
kitenyészteni, amelyek telepe kevésbé
pigmentált és agresszivitásuk kisebb a
normális, virulens törzsekéhez viszonyít-
va. A fák képesek védekezni ellenük,
ezért nem okoznak pusztulást. A hipovi-
rulens törzsek citoplazmájában kettõs
szálú RNS, hipovírus található (gesztenye
hipovírus, ChHV), amelynek jelenléte
összefügg a hipovirulenciával. A hipo-
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vírus a hifahidakon keresztül átkerül a vi-
rulens törzsekbe és azokat is hipoviru-
lenssé alakítja. Az átalakítás (konverzió)
feltétele, hogy a két fél között hifahidak
keletkezzenek, vagyis a törzsek vegetatí-
van kompatibilisek legyenek. Ez a jelen-
ség a kórokozó elleni biológiai védeke-
zés alapja.  A biológiai védekezés sike-
rességének feltétele, hogy a gyógyítani
kívánt fát megbetegítõ virulens törzzsel
kompatibilis hipovirulens törzset hasz-
náljunk, mert az átalakítás és a gyógyulás
csak így lehetséges. Ezért fontos a kór-
okozó vegetatív kompatibilitási típusai-
nak pontos ismerete azon a területen,
ahol biológiai védekezést alkalmazunk.

A szelídgesztenye kérgében több
más, gyengültségi jellegû kórokozó is
elõfordul. A legyengült, elsõdlegesen
egyéb okok miatt pusztuló ágak, tör-
zsek kérgében telepednek meg és hoz-
zájárulnak azok elhalásához. Leggyako-
ribb ilyen fajok a Pseudovalsa modonia,
Valsa ceratophora, Valsa ambiens és a
Diatrype stigma tömlõsgombák. Ha-
zánkban mindenhol közönségesek a
szelídgesztenye pusztuló ágain. A Cryp-
todiaporthe castanea (konídiumos alak
Phomopsis castanea) endofita jellegû
gomba, tünetmentesen is élhet a szelíd-
gesztenye szöveteiben, termõképletei
az elhalt ágakon néha megjelennek. 

A gyökerek és a tõ kórokozói
A szelídgesztenye legfontosabb gyökér-
és tõbetegsége az úgynevezett tintabe-
tegség. Tünete a gyökerek elfeketedé-
se, szöveti elhalása, amely lángnyelv-
szerûen felterjed a tõre is. A háncs és a
kambium lilásfeketére színezõdik,

vizenyõssé válik. A koronában a hajtá-
sok elhervadnak, majd az ágak elszá-
radnak, a fa elpusztul. A tõnél gyakran
sötét színû nedv szivárog (tintabeteg-
ség). A tünetek fõképpen kötött, ned-
ves talajokon alakulnak ki. A betegség
okozója a Phytophthora cambivora,
esetenként más Phytophthora fajok is.
A betegség leginkább a fertõzött cseme-
tékkel terjed, amelyeket a kórokozók a
faiskolákban támadnak meg. A tünetek
lassú kialakulása miatt a fertõzés sokáig
észrevétlen maradhat. 

A gyökereket és a fák tövét a gyûrûs
tuskógomba (Armillaria mellea) is meg-
támadhatja. Sokgazdás kórokozó, külön-
bözõ okok miatt legyengült fákat betegít
meg. A tõnél a gomba fekete hifaköte-
geinek (rizomorfák) szövedéke, a kéreg

alatt fehér micéliumlemezek és a szíjács
fehér korhadása figyelhetõ meg, a megtá-
madott fák elpusztulnak. A gomba ter-
mõtestei õsszel, szeptember-októberben
jelennek meg az elhalt fák tövén, tuskó-
kon, gyökereken. A rizomorfák sugár irá-
nyú talajbeli növekedésének eredménye-
képpen a pusztulás az állományokban
körkörösen terjed. 

A fatest kórokozói
A szelídgesztenyén a tõ- és törzskor-
hasztó taplók elõfordulása nem gyako-
ri. A tölgyeken általánosan elterjedt tap-
lógombák egy része ritkán e fafajon is
megjelenik. Hazai adatok a májgomba
(Fistulina hepatica), a sárga gévagom-
ba (Laetiporus sulphureus), a vastag-
tapló (Phellinus robustus) és a labirint-
tapló (Daedalea quercina) eseti elõfor-
dulásáról vannak. Idõs, sebzett fákat
fertõznek, amelyek fatestében korha-
dást okoznak.

A pusztuló fák ágain, törzsén gyako-
ri a borostás réteggomba (Stereum hir-
sutum) és a tölgy kéreghántó gomba
(Vuilleminia comedens). Mindkét faj
szaprotróf jellegû, az egyéb okok miatt
elhalt ágak fáját korhasztják. 

A termés kórokozói

A szelídgesztenye termésén több
kórokozó is ismert Európában. Közülük
Magyarországon a Phomopsis endoge-
na konídiumos gomba elõfordulásáról
vannak adatok. A mag barna rothadá-
sát, aszalódását, mumifikálódását okoz-
za. A fertõzés forrásai a fa alatt áttelelt
kupacsok és mumifikálódott makkok,
amelyeken a kórokozó piknídiumai
fejlõdnek és az azokból szóródó
konídiumok fertõzik a fiatal kupacsot.

A tölgymakk feketedését és mumifi-
kálódását okozó Ciboria batschiana a
szelídgesztenye termésén is hasonló tü-
neteket vált ki. Az áttelelt, fertõzött
makkokon megjelenõ apotéciumokból
szóródó aszkospórák fertõzik a folyó
évi terméseket, amelyekben a szikleve-
lek fokozatosan elfeketednek, össze-
zsugorodnak. A Cryptodiaporthe cas-
tanea endofita gomba a termésekben a
sziklevelek narancssárga, barna rotha-
dását okozhatja. 

A helytelen tárolás során, a szelíd-
gesztenye termésén penészgombák
szaporodnak el, pl. különbözõ Penicil-
lium és Mucor fajok, Trichothecium
roseum, Fusarium oxysporum és má-
sok, a raktározott termés minõségi rom-
lását okozva. 
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3. ábra: Spontán gyógyulás szelídgesztenye
törzsén

2. ábra: A Cryphonectria parasitica által elpusztított szelídgesztenye fák


