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Magvak és csemeték 
betegségei

A makktermést veszélyeztetõ tölgymakk
feketedés kórokozója a Ciboria batschia-
na apotéciumos termõtestû tömlõsgom-
ba. A betegség hazánkban is elõfordul,
fõleg import makktételeken tapasztaltuk
néhány esetben. Nyugat-Európa atlanti-
kus klímafeltételei között és a mediterrán
vidékeken gyakoribb, csapadékos õszi
idõjárás esetén helyenként az egész
makktermést megfertõzi. A betegség tü-
netei a tárolás során fejlõdnek ki: a makk-
héjon sötét elszínezõdés mutatkozik, a
makkhéj alatt sötéten határolt, narancs-
sárga foltok képzõdnek, majd a szikleve-
lek megbarnulnak, késõbb megfeketed-
nek, mumifikálódnak. A kórokozó tölcsér
alakú, vörösesbarna, 3–15 mm átmérõjû,
3–30 mm hosszú nyéllel rendelkezõ apo-
téciumai a lehullt, szabadban telelt régi
makkokon figyelhetõk meg a következõ
év õszén. Az apotéciumokból kiszóródó
aszkospórák fertõzik az az évi, frissen le-
hullott makkokat. A betegség ellen a
makktermés minél korábbi begyûjtésé-
vel, raktározás elõtti átválogatásával,
megfelelõ tárolással védekezhetünk. A
már fertõzött makktermés meleg vizes
kezelésével a kár csökkenthetõ.

A tölgy makkokon gyakran egyéb kór-
okozók is megjelennek, pl. Ophiostoma
és Phomopsis fajok. A nem megfelelõ
raktározás során penészgombák, külö-
nösen Penicillium fajok szaporodhatnak
el, amelyek a sérült makkhéjon behatol-
va tönkreteszik a csíraképességet.

A tölgycsemeték gyökérpenészét a
Rosellinia quercina tömlõsgomba
okozza. A kórokozó az egy-három éves
csemeték gyökerét támadja meg, ese-
tenként más gombafajokkal (Fusarium,
Pythium, Rhizoctonia fajok, Cylindro-
carpon destructans stb.) együtt. Túl-
nedvesedett talajokon a csemeték tö-
meges pusztulását okozhatja. A beteg-
ség tünetei: a levelek sárgulnak, her-
vadnak, a gyökereken fehér, majd meg-
barnuló micéliumlapocskák, hifaköte-
gek jelennek meg. A megtámadott cse-
mete elpusztul. Rendszerint a csemete
pusztulása után a gyökérnyaki részen 1
mm-es, fekete, gömbös termõtestek
(peritéciumok) figyelhetõk meg. A ben-
nük keletkezõ aszkospórák egysejtûek,
orsó alakúak, kezdetben színtelenek
majd sötétbarnák, 21-26×7-9 μm nagy-
ságúak. A fertõzést a talajt áthálózó
gombafonalak és az aszkospórák ter-
jesztik. A megtámadott gyökerek kéreg-
része elhal, fás része megbarnul, majd
elkorhad. A betegség ellen a csemete-
kertek elvizesedésének megelõzésével,
a talaj szellõzöttségének biztosításával

védekezhetünk. Fontos az elpusztult
csemeték gyökeres eltávolítása és a ta-
lajfertõtlenítés.

Levelek, hajtások betegségei
A kocsányos tölgy legfontosabb levél-
betegsége a tölgylisztharmat (kórokozó:
Erysiphe alphitoides). Epidemikus fellé-
pése Közép-Európában 1907-tõl ismert.
Jóllehet egyéb tölgyfajokon is elõfordul,
legnagyobb mértékben a kocsányos töl-
gyet támadja. Fõleg csemetekertekben
és fiatalosokban hatalmasodik el. Idõ-
sebb fákon akkor találkozunk járvány-
szerû fellépésével, ha azok a lomboza-
tukat hernyórágás, fagy stb. következté-
ben elvesztették, és újra kihajtottak. A
betegség a csemetéket a fejlõdésben
visszaveti, és fogékonnyá teszi a téli
fagy károsítására, mivel a fertõzött hajtá-
sok nem fásodnak be megfelelõen. Jel-
lemzõ tünet a levelek mindkét oldalán,
de különösen a színén és a fiatal hajtá-
sokon feltûnõ, többé-kevésbé tömött,
fehér lisztharmatbevonat. Õsszel megje-
lennek az ivaros termõtestek (kazmoté-
ciumok) is, amelyek éretten feketék,
0,1-0,2 mm nagyságúak. A kazmotéciu-
mokban keletkezõ aszkospórák a telet
átvészelhetik, a kórokozó azonban elsõ-
sorban a rügyekben lévõ micélium alak-
jában telel át. A gomba tavasszal a rü-
gyekbõl kibomló fiatal hajtásokon és le-
veleken szaporodik el, kedvezõ viszo-
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A kocsányos tölgy (Quercus robur
L.) a legértékesebb állományalkotó
fafajaink egyike. Kórokozói nem kü-
lönböznek a többi õshonos tölgyfa-
junkétól, de az egyes betegségek
gyakorisága fafajonként különbözõ
lehet. A kocsányostölgy-állomá-
nyokban elõforduló, eddig ismert
kórokozók egyike sem okozza egy-
magában a fák pusztulását, de a
többtényezõs, összetett pusztulási
folyamatokban némelyikük jelentõs
szerepet játszik. A csemetetermesz-
tés során azonban felléphet né-
hány, a makkok és csíracsemeték
közvetlen pusztulását elõidézõ kó-
rokozó is. Írásunkban áttekintjük a
kocsányos tölgy fontosabb kóroko-
zóit, a magvak és csemeték, levelek
és hajtások, kéreg, gyökérzet, fa-
test betegségeinek sorrendjében.

Tölgy lisztharmat (Erysiphe alphitoides)
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nyok esetén (alacsony légnedvesség és
napfény) a nyár elejére teljesen belepi
az ún. János-napi hajtásokat. Tölgyeken
ritkábban elõfordul az Erysiphe
hypophylla lisztharmatgomba is, amely
õsszel, az idõsebb levelek fonákján
okoz laza micéliumbevonatot.

A tölgyek barna levélfoltossága (kó-
rokozó: Apiognomonia errabunda, ko-
nídiumos alak Discula umbrinella) cse-
metekertekben és állományokban egy-
aránt elõforduló betegség. A lisztharmat-
nál kevésbé gyakori, jelentõsége is ki-
sebb. A kórokozó gyakran endofita mó-
don, tünetek nélkül is jelen van, a zöld
levélszövetbõl is kitenyészthetõ. Ha-
zánkban a kocsányos, kocsánytalan és
molyhos tölgyeken fordul elõ. A beteg-
ség tünetei a leveleken jelentkezõ, sza-
bálytalan alakú, növekvõ, barna foltok,
elhalások. A nekrózisok gyakran rova-
rok okozta gubacsok körül keletkeznek.

Kéregben élõ kórokozók
Tölgyerdõsítésekben, fiatalosokban és
különbözõ korú állományokban egy-
aránt tapasztalható az olykor komplex
jellegû ágelhalás, kéregrákosodás,
amely szélsõséges esetben a fák pusz-
tulásához vezet. Különbözõ gyengült-
ségi kórokozók, fõleg kéregben élõ
gombák okozzák, amelyek az egyéb
okok miatt (vízhiány, fagy stb.) legyen-
gült fákat támadják meg. Leggyakoribb
ilyen gombák például a Botryosphaeria
fajok (B. stevensii, B. quercuum), ame-
lyeknek konídiumos, késõbb aszkuszos
termõtestei gyakran megfigyelhetõk az
ágak foltos kéregelhalásaiban, rákos
képzõdményeiben. A különbözõ okok
miatt legyengült fiatal tölgyeken több
más gomba is okozhat kéregbetegsé-
get, ágelhalást. Fagyhatást, vad károsí-
tását, rovarkártevõk (tölgykéreg pajzs-
tetû) tömegszaporodását követõen lép-

nek fel, és hozzájárulnak a fák pusztu-
lásához. E gombák idõsebb fák ágain,
hajtásain is elõfordulnak, elsõsorban a
korona alsó, beárnyékolt részén. Ebben
az esetben a természetes ágfeltisztulás
folyamatában van szerepük. A hazánk-
ban leggyakrabban megfigyelt ilyen kór-
okozók a Colpoma quercinum és Di-
aporthe leiphaemia tömlõsgombák, a
Fusicoccum quercus, Phomopsis quer-
cella és Cytospora ambiens konídiumos
gombák. A Biscogniauxia fajok (pl. B.
mediterranea) nagyméretû, fekete
sztrómákat képeznek a megtámadott
törzsek kérgében. Gyengültségi kóro-
kozók, az összetett pusztulási folyama-
tok tényezõi. Hazánkban a csertölgyön
és a kocsánytalan tölgyön ismerjük e
gombák elõfordulását, de a kocsányos
tölgyön is megjelenhetnek. A szelíd-
gesztenye pusztulását okozó Crypho-
nectria parasitica tömlõsgomba a töl-
gyeken is elõfordul. Hazánkban töme-
gesen kocsánytalantölgy-állományok-
ban lépett fel, a kocsányos tölgyön való
elõfordulását eddig nem tapasztaltuk.

Gyökér- és tõbetegségek
A gyûrûs tuskógomba (Armillaria) fajok
tölgyesekben gyengültségi kórokozók,
az aszály, vagy egyéb okok miatt legyen-
gült fákat támadják meg. A betegség tü-
netei a levelek sárgulása, ágak elhalása, a
fa pusztulása. A tõrésznél jellegzetes a fe-
kete micéliumkötegek (rizomorfák) szö-
vedéke, a vastag gyökerek és a tõ korha-
dása, ezért az elpusztult fák gyakran tõ-
bõl kidõlnek. A tõnél õsszel megjelennek
a gomba termõtestei. A tuskókon, elhalt
faanyagon szaprotróf módon tenyészõ
gomba rizomorfái a talajban növeked-
nek, elérik a szomszédos fák tövét. Ráfo-
nódnak a vastagabb gyökerekre, gyökfõ-
re, a gombafonalak behatolnak a kéreg-
szövetbe és a kéreg alá. A növényi szöve-

tekben fehér micé-
liumlemezek fej-
lõdnek, majd kéreg
alatti rizomorfák
alakulnak ki, mi-
közben a fák el-
pusztulnak.

A tölgyfák vé-
kony gyökérzetét
Phytophthora fa-
jok is megtámad-
hatják, amelyek a
hajszálgyökerek
k á r o s í t á s á v a l
gyengítik a fákat.
Eddigi ismereteink
szerint a Phyto-
phthora fajok töl-

gyesekben a komplex pusztulási jelen-
ségek egyik lehetséges tényezõi. 

Tõ- és törzskorhadás
A kocsányos tölgyön számos tõ- és törzs-
korhasztó taplógomba fordul elõ. Az élõ
fákat ágcsonkokon, sebzéseken keresz-
tül fertõzik meg, és az érett farészben ál-
gesztesedést, majd korhadást okoznak.
Síksági kocsányos tölgyesekben, idõs,
sebzett fák tövén nem ritka a kérges rozs-
dástapló (Inonotus dryadeus) megjele-
nése. Nagyméretû, konzolos termõtesteit
barnuló, vékony kéreg borítja. A friss ter-
mõtestek felületén gyakran izzadmány-
cseppek láthatók. A hús és csöves rész is
rozsdasárga, barna. További tõkorhasz-
tók idõs, fõleg sarj eredetû állományok-
ban a májgomba (Fistulina hepatica), az
óriás lakkostapló (Ganoderma resinace-
um), az óriás bokrosgomba (Meripilus
giganteus). A törzskorhasztó taplók kö-
zül kocsányos tölgyön a vastagtapló
(Phellinus robustus), a sárga gévagomba
(Laetiporus sulphureus), a bükktapló
(Fomes fomentarius), ritkán a kétalakú
csertapló (Inonotus nidus-pici), a piszt-
ricgomba (Polyporus squamosus), a vé-
kony rozsdástapló (Inonotus cuticularis)
stb. figyelhetõk meg. Az élõ fákat megtá-
madó, tõ- és törzskorhasztó taplógom-
bák a fák pusztulása, döntése után szap-
rotróf módon egy ideig tovább élnek az
elhalt törzseken, tuskókon.

A kocsányos tölgy elhalt faanyagán, le-
hullt ágain, tuskóin számos szaprotróf
korhasztó gomba fordul elõ. A leggyako-
ribbak közülük a borostás réteggomba
(Stereum hirsutum), a tölgy terülõgomba
(Peniophora quercina), a változékony ké-
reggomba (Schizopora paradoxa), a ke-
mény fekvõtapló (Phellinus contiguus), a
labirinttapló (Daedalea quercina), a pe-
csétviasz gomba (Ganoderma lucidum).
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Vastagtapló (Phellinus robustus)

Barna levélfoltosság (Apiognomonia)


