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E pusztító hatású betegség mellett a szi-
leknek számos, az eddigi tapasztalatok
szerint tömeges pusztulást nem okozó,
változó gyakorisággal fellépõ betegsé-
gét, kórokozóját ismerjük.

Szilfavész
Európában a szilfavész elsõ járványhul-
láma az 1910-es évektõl kezdõdött, és
az 1930-as években tetõzött. A szilek tö-
meges pusztulása Hollandiában kezdõ-
dött (erre utal a holland szilbetegség
megnevezés), majd a járvány egész Eu-
rópán végigsöpört. 

A kórokozó az Ophiostoma ulmi
tömlõsgomba volt (akkori szinonim ne-
vei Ceratocystis ulmi, Ceratostomella ul-
mi). Eredetét tekintve feltételezhetõ,
hogy Kelet-Ázsiából származott, mivel
az ottani szilfajok a fertõzés ellenére
sem betegednek meg, valószínûleg a
koevolúció során kialakult tolerancia
következtében. 

A kórokozót behurcolták Észak-
Amerikába is, ahol szintén nagy pusz-
tulást okozott. A második járványhul-
lám Európában az 1960-as évektõl
kezdõdött és napjainkban is tart. Ezt
már a kórokozónak egy fokozottan
agresszív változata okozza, amelyet
tenyész-morfológiai, élettani és mole-
kuláris különbségek alapján új fajként
ismertek el Ophiostoma novo-ulmi
néven. Bebizonyosodott, hogy az
egyik alfaja (Ophiostoma novo-ulmi
subsp. novo-ulmi) Kelet-Európában
(Ukrajna) már az 1940-es években
megjelent, és onnan terjedt nyugati
irányba. A másik alfaj (Ophiostoma
novo-ulmi subsp. americana) 1960
táján Észak-Amerikából került be fer-
tõzött faanyaggal.

A betegség tünetei nyár elején, júni-
ustól mutatkoznak. Egyes ágakon a haj-
tások, levelek hervadnak, elszáradnak,
majd az érintett ág elhal. A következõ
években újabb koronarészek esnek ál-
dozatul hasonlóképpen, végül a fa el-
pusztul. Ha a fertõzés gyökérérintkezé-
sek útján történik, a pusztulás gyorsabb
lefolyású, ilyenkor a fák akár egy év
alatt elpusztulnak. Tracheomikózisra
utaló tipikus tünet az edények barna el-
színezõdése, amely a levelekben, ágak-
ban, a törzsben és a gyökerekben egy-
aránt megfigyelhetõ. Az ágak és a törzs
keresztmetszetén jellegzetesek a külsõ,
folyó évi szíjácsgyûrûben kialakuló bar-
na foltok, amelyek késõbb körkörösen
összefüggõ barna gyûrût képeznek. Az
elszínezõdött edényekbõl a kórokozó
kitenyészthetõ. 

A pusztuló fákat költés céljából a
szil szíjács szúk támadják meg (Scoly-
tus scolytus és Scolytus multistriatus).
Költési meneteikben a kórokozó gom-
ba ivartalan alakja (Pesotum ulmi) te-
nyészik. A spórák, hifadarabok ráta-
padnak a kifejlõdõ, új bogárnemzedék
egyedeire, amelyek kirepülés után, a
szilfák koronájában, a végsõ elágazá-
soknál végzett érési táplálkozásuk so-
rán megfertõzik a fákat. A fertõzés ter-
jedésének más módja is lehetséges, el-
sõsorban a gyökérérintkezéseken ke-

resztül, ahol a gomba hifái átnõnek a
szomszédos fák gyökereibe. A kóroko-
zó nagy távolságokra a kéregben ha-
gyott rönkök és a kezeletlen faanyag
forgalmazása útján terjed.

A szilfavész elleni eredményes véde-
kezés lehetõségei korlátozottak. Kerté-
szeti területen járható útnak bizonyult a
rezisztenciára nemesítés az ellenálló
képességet genetikailag hordozó ázsiai
szilfajok felhasználásával. A járvány
mértékét csökkentheti a szil szíjács
szúk populáció-gyérítése feromon-
csapdákkal, és a tömegszaporodásuk
megelõzése az elpusztult és döntött fák
lekérgezésével. Fontos a faanyag ke-
reskedelmét szabályozó karantén in-
tézkedések betartása. Városi környe-
zetben a betegség kezdeti stádiumában
a fertõzött ágak visszavágása is ered-
ményes lehet. 

Kutatások folynak az antagonista
szervezetek alkalmazhatóságát és haté-
konyságát illetõen, így a virulenciát
csökkentõ mikovírusok vagy vírusszerû
RNS szegmensek alkalmazása, esetleg
rezisztenciát indukáló baktériumokkal
és gombákkal végzett injektálás (pl.
Pseudomonas syringae, Verticillium
dahliae, vagy éppen az Ophiostoma ul-
mi kevéssé agresszív törzsei stb.). Pró-
bálkozások folytak a fák gombaölõ sze-
rekkel történõ injektálásával is.
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A mezei szil betegségei közül, je-
lentõségét és hatását tekintve, ma-
gasan kiemelkedik a szilfavésznek
nevezett hervadásos edénybeteg-
ség (tracheomikózis), amelynek kö-
vetkeztében Európában és Észak-
Amerikában az õshonos szilfajok
egyedei jórészt kipusztultak, és a
szilek erdészeti szerepe nagyon
megváltozott.

A mezei szil kórokozói
Prof. dr. Szabó Ilona – egyetemi tanár,NYME EMK EMEVI

A szilfavész folyamatábrája (Szerkesztette:dr. Csóka György)
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Levélbetegségek
A szilek levelein elõforduló kórokozók
között vírusokat, fitoplazmákat, bakté-
riumot és gombákat egyaránt ismerünk.
A vírusok (szil mozaik vírus és szil tar-
kulás vírus) a levelek mozaikos foltoso-
dását, tarkulását, a levéllemez torzulá-
sát idézik elõ. 

A fitoplazmák háncsnekrózist, a le-
velek sárgulását, valamint hajtáshalmo-
zódást, boszorkányseprût okoznak. A
vírusos és fitoplazmás betegségek meg-
jelenésére fõleg díszfaiskolákban lehet
számítani, erdei környezetben kevésbé. 

A baktériumok közül a levélszélbar-
nulást, levélperzselõdést okozó Xylella
fastidiosa esetleges megjelenése jöhet
számításba. Több mint száz fafajon elõ-
forduló karantén kórokozó, fõleg
Észak- és Dél-Amerikában elterjedt,
ahol az amerikai szilen is elõfordul. Az
utóbbi években Európában is megje-
lent, a mediterrán vidékeken olajfaül-
tetvényekben károsít.

A gombák közül a szilek levelein ha-
zánkban gyakori a Mycosphaerella ulmi
tömlõsgomba (konídiumos alakja a
Phloeospora ulmi). Szabálytalan, zöl-
dessárga, késõbb barna, részben össze-
folyó levélfoltokat, szöveti nekróziso-
kat okoz. A tünetek a nyár második fe-
létõl jelentkeznek. Az ivartalan termõ-

képletek (acervu-
luszok) augusztus
végén, szeptem-
berben alakulnak
ki. Nedves idõben
a levelek fonákán
feltûnõ a kiáramló
konídiumok fehé-
res, rózsaszínes tö-
mege. Az ivaros
alak a lehullt, átte-
lelt levelekben fej-
lõdik ki. Az aszko-
spórák tavasszal
szóródnak és fer-
tõzik az az évi le-
veleket.

A mezei és a
hegyi szil levelein
gyakori a Dothidel-
la ulmi (szinonim:
Platychora ulmi)
t ö m l õ s g o m b a
okozta betegség. A
tünetek júniustól
kezdõdõen mutat-
koznak a levelek
színén, kerekded,
0,4-3 mm átmérõjû
fekete sztrómák
formájában. A be-

tegség következménye a levelek idõ
elõtti sárgulása és lehullása. A lehullt le-
velekben tavasszal fejlõdik ki a közben
ezüstös árnyalatúvá vált sztrómák üre-
geiben az ivaros alak. A kiszóródó asz-
kospórák fertõzik az új levélzetet.

A mezei szil levelein más gombás
betegségek is megjelenhetnek. Az
Erysiphe clandestina okozta liszthar-
matbetegség egyes években gyakori. A
vegetációs idõszak vége felé képez vé-
kony, múlékony lisztharmatbevonatot a
levéllemez színén. A sokgazdás Phyl-
lactinia guttata lisztharmatgomba is
megjelenhet a szileken, a levelek foná-
kán okoz lisztharmatbevonatot a nyár
végétõl. A levelek fodrosodását okozó
Taphrina ulmi dérgomba elõfordulása
ritka.

Kéregbetegségek
A mezei szil ágain, törzsén számos ké-
regbetegséget okozó gombafaj ismert.
Többségük más lombos fafajokon is
elõforduló, jórészt gyengültségi jelle-
gû kórokozó. A szilfavész miatt pusz-
tuló és elpusztult ágak kérgében, illet-
ve környezeti hatások (aszály) miatt
legyengült fákon jelennek meg. Ilye-
nek például a Botryosphaeria steven-
sii (konídiumos alakja a Diplodia mu-
tila), Botryosphaeria dothidea (koní-

diumos alakja a Fusicoccum aesculi),
a Valsa ambiens (konídiumos alakja a
Cytospora ambiens) és más Valsa
(Cytospora) fajok, a Diaporthe eres
(konídiumos alakja a Phomopsis
oblonga), a Nectria cinnabarina és
mások. 

A foltos kéregelhalást, esetenként
évelõ rákot okozó Nectria ditissima és
Nectria galligena tömlõsgombák az er-
dei fák közül fõleg a bükköt betegítik
meg, de elõfordulhatnak a szileken is.
Megemlítjük az USA-ban az amerikai
szilen és a bevitt szibériai szilen járvá-
nyos mértékû ágelhalást okozó Botryo-
diplodia ulmicola (szinonim: Sphaerop-
sis ulmicola) konídiumos gombát is,
amelynek európai megjelenése sem
zárható ki.

Gyökér- és tõbetegségek
Gyökér- és tõkorhadást szileken elsõ-
sorban a gyûrûs tuskógombák (Armil-
laria-fajok) okozhatnak, amelyek igen
sok fa- és cserjefajt megtámadnak. A
fertõzött fák vastagabb gyökerein és
gyökfõjénél a gomba zsinórszerû micé-
liumkötegeit (rizomorfáit) figyelhetjük
meg. A kalapos termõtestek õsszel, ok-
tóberben jelennek meg a beteg fák tö-
vénél, illetve a tuskókon vagy a talajon.

A Verticillium albootrum és V. dah-
liae talajlakó, a gyökerek és a tõ sebzé-
sein át fertõzõ konídiumos gombák.
Hervadást okoznak különbözõ lágy szá-
rú és fás növényeken. A beteg növé-
nyeknél a szállítóedények elszínezõdése
tapasztalható (tracheomikózis), akárcsak
az Ophiostoma-fajok okozta szilfavész
esetében. Mikológiai vizsgálat és a kóro-
kozó kitenyésztése révén lehet a két
edénybetegséget elkülöníteni. A verticil-
liumos hervadás fõként csemetéken for-
dul elõ, elsõsorban a korábban mezõ-
gazdasági hasznosítású területeken.

Szileken felléphet még a fitoftórás
eredetû gyökérpusztulás is. Európában,
ebben a vonatkozásban a Phytophthora
inflata és a Phytophthora megasperma
fajok elõfordulása ismert.

Törzskorhasztó taplók
A szileket több különbözõ, lombos fá-
kon polifág törzs- és tõkorhasztó tap-
lógomba támadhatja meg. Sebzése-
ken, ágcsonkokon keresztül fertõzik
az idõs fákat. Hazánkban a következõ
fajokat figyelték meg szórványosan:
bükktapló (Fomes fomentarius), elte-
rülõ rozsdástapló (Inonotus obliquus),
alma likacsosgomba (Spongipellis spu-
meus), pisztricgomba (Polyporus squ-
amosus). 
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Ophiosztómás levélvesztés (Fotó: Dr. Koltay András)


