
Erdészeti Lapok CLII. évf. 2. szám (2017. február) 37

Megtalálható Észak-Amerikában, Japánban, Dél-Koreában, Dél-
Afrikában, Dél-Amerikában és 2005-ben hivatalosan Dél-Euró-
pában és Spanyolország északi területein is beazonosították. 

A spanyolországi megjelenését követõen 2005–2006 között
megtalálták a kórokozót Franciaországban, Olaszországban és
2007-ben Portugáliában is. Eddig – a fent felsoroltakon kívül –
más európai országból még nem jelezték az elõfordulását.

Nem hivatalos adatok szerint már az 1980-as években
jelen volt Olaszországban és 1995-ben Spanyolországban.
A zárlati intézkedéseknek és a növény-egészségügyi elõírá-
sok betartásának köszönhetõen Franciaországban és Olasz-
országban sikerült visszaszorítani a kórokozót, az utóbbi
években nem találtak újabb fertõzést, megbetegedést.

Az irodalmi adatok szerint a kórokozó 57 Pinus fajon for-
dul elõ, de azonosították duglaszfenyõn is. Leginkább a dél-
afrikai és dél-amerikai nagy kiterjedésû Pinus radiata ültet-
vényekben terjedt el.

Angol elnevezése, a „Pine Pitch Canker” – fenyõ szurkos
kéregelhalása – utal jellegzetes tüneteire. Idõsebb fákon a
kórokozó a kérgen keresztül a szíjácsot fertõzi, és kéregelha-
lást idéz elõ. A fertõzött kéregrészeken erõs gyantafolyás je-
lentkezik. Amennyiben a fertõzés körbeöleli a törzset vagy a
vastagabb ágakat, a felette lévõ részek elhalnak.

A kórokozó azonban nem csak idõsebb egyedeket fertõz,
hanem jelentõs pusztulást idézhet elõ csemetekertekben is.
A csemetéken sárgulás, majd vörösödés jelentkezik, amelyet
csúcsszáradás és végül a csemete teljes elhalása követ.

A fertõzés rendszerint a szél útján terjedõ konídiospórák-
kal történik vagy xilofág rovarok közvetítésével. Ugyanakkor
a vizsgálatok azt valószínûsítik, hogy a kórokozó világmére-
tû elterjedése a fertõzött szaporítóanyaggal (vetõmag, cseme-

te) történt. Jelenleg is ezt tartják a leg-
nagyobb rizikófaktornak a kórokozó
távolabbi területekre való eljutásá-
ban.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági
Hatóság (EFSA) megállapítása szerint
Európában – a jelenlegi klimatikus kö-
rülmények és a kiterjedt gazdanö-
vénykör alapján – a Fusarium circi-
natummal potenciálisan veszélyezte-
tett terület nagysága 10 millió hektár
lehet. Az eddigi ismeretek szerint a

szélsõségessé váló idõjárás, így a szárazság, aszály és a nagy-
arányú hõmérsékletingadozások elõsegítik a kórokozó terje-
dését, így az új fertõzések kialakulásának és terjedésének
rendkívül nagy a potenciális veszélye.

A kórokozóval kapcsolatos tudományos vizsgálatok Euró-
pában is elindultak, a kutatások koordinálása az Európai
Unió támogatásával egy COST (Cooperation in Science and
Technology) csoporton keresztül történik (http://www.pi-
nestrength.eu/). Ennek eredményeként jelenleg 33 ország
kutatói vesznek részt az együttmûködésben. Magyar részrõl a
NAIK ERTI és a NEBIH képviselteti magát a programban. 
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A Fusarium circinatum (teleomorph: Gibberella circinata)
a Pinus fajok rendkívül agresszív kórokozója, gyantafo-
lyásos kéregelhalást okoz állományokban, és tömeges
csemeteelhalást csemetekertekben. Eredeti hazája Kö-
zép-Amerika, Mexikó, de mára már világszerte elterjedt.


