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KOLTAY ANDRÁS

Magyarországon a faállománnyal borí-
tott erdôterületeken belül az erdeifenyô
és a feketefenyô részaránya 12.5%, ami
megközelítôleg 210 500 hektárt jelent.
Az állományok túlnyomó részét a ‘60-
as, és ‘80-as évek között, az úgyneve-
zett „fenyvesítési program” keretében
telepítették. Elsôsorban olyan területek-
re ültettek erdei- és feketefenyôt, ame-
lyek mezôgazdasági hasznosítása gaz-
daságtalan volt, vagy más fafaj számára
a termôhely alkalmatlannak tûnt. En-
nek megfelelôen a Nagyalföld, Nyírség,
Gönyû, Belsô-Somogy homokterületei-
re, valamint a Dunántúl mészkô és do-
lomit kopáraira kerültek az állomá-
nyok. Már a telepítések kezdetén nyil-
vánvaló volt, hogy ezen területek talaj-,
tápanyag és csapadék-viszonyai mesz-
sze nem ideálisak, csupán határter-
môhelyet jelentenek az erdei- és fekete-
fenyô számára. 

A ‘90-es évektôl, a fenyôtelepítések
aránya fokozatosan csökken, ami a
fafajpolitikai irányelvek változásának,
és az ennek nyomán átalakult támoga-
tási rendszernek köszönhetô. Ugyanak-
kor tagadhatatlan tény, hogy a privati-
záció során kialakult tulajdonviszonyok
miatt a parlagterületek beerdôsítését
célzó törekvések egyre erôsebbek, így
az erdei- és még inkább a feketefenyô,
mint a szélsôséges termôhelyekre sike-
resen ültethetô fafajok, újra elôtérbe ke-
rülhetnek. 

A korábbi nagyarányú fenyvesítési
program eredményeként, jelenleg nagy
területeket foglalnak el az egybefüggô,
közel egykorú fenyôállományok. A
nagy kiterjedésû monokultúrák és a
környezeti tényezôk szélsôségei, együt-
tesen teremtik meg a különféle betegsé-
gek kialakulásának, és széles körben
való elterjedésének lehetôségét. Így tör-
tént ez a hazai fenyôállományok eseté-
ben is. A ’80-as évek közepétôl egyre
gyakrabban és egyre nagyobb területen
jelentkeztek az erdei- és fekete-
fenyvesekben különbözô mértékû
pusztulások. Az epidémiák többségét
különféle gombafajok megjelenése és
széles körû elterjedése idézte elô.

A Pinus fajokon elôforduló kóroko-
zók száma igen nagy, de hazánkban
csak néhány faj okoz mérhetô károkat.
Ezek közül egyeseket régóta ismerünk,
míg mások csak az utóbbi idôben jelen-

tek meg és terjedtek el a hazai fenyve-
sekben. Megjelenésük többnyire össze-
függést mutat az idôjárási tényezôkkel,
azon belül is elsôsorban a csapadék
mennyiségével és idôbeni eloszlásával.
A kórokozóknak általában jellegzetes
egyedi tünetei vannak, de gyakran elô-
fordul, hogy ezek a tünetek hasonlóak,
egymástól nehezen elkülöníthetôek. Az
alábbiakban röviden bemutatjuk a ha-
zai erdei- és feketefenyô-állományok-
ban leggyakrabban elôforduló kóroko-
zókat, és a felismerésüket elôsegítô jel-
legzetességeket.

Lophodermium pinastri (Schard.)
Chev. és Lophodermium seditiosum
Minter, Staley (Millar), erdeifenyô tûkarc
gomba. Mindkét faj elsôsorban erdeife-
nyôn fordul elô. A L. seditiosum megjele-
nésére többnyire csemetekertekben szá-
míthatunk, míg a L. pinastri fôként fiatal
fenyôállományok idôsebb tûlevelein jele-
nik meg. A fertôzések kialakulása a vege-
tációs idôszakban lehullott csapadék
függvénye. Amennyiben a nyári idôszak-
ban a csapadék mennyisége meghaladja
a 4-500 mm-t, abban az esetben nagy va-
lószínûséggel bekövetkezik a gomba fer-
tôzése. A spóraszóródás és a fertôzés álta-
lában júliustól a fagyok beálltáig folyama-
tos. A tünetek már késô ôsszel vagy a kö-
vetkezô év tavaszán jelentkeznek a tûle-
velek teljes elhalásával, vörösödésével.
Az elhalt tûkön hamarosan megjelennek
a fekete, ellipszis alakú, az epidermiszbôl

enyhén kiemelkedô termôtestek (1. kép).
A L. pinastri esetében a termôtesteket vé-
kony harántsávok választják el egymás-
tól, míg a L. seditiosum esetében ezek hi-
ányoznak. Csemetekertekben a fertôzési
idôszakban alkalmazott vegyszeres véde-
kezéssel a kórokozó eredményesen le-
küzdhetô. Fiatal állományokban már
nem szükséges védekezni a gomba ellen.

Cyclaneusma minus (Butin) DiCos-
mo a tûleveleken megtelepedô,
gyengültségi parazita gombafaj. Elsô-
sorban a fiatalabb erdei és feketefenyô
egyedeken fordul elô. Általában az idô-
sebb, két-három éves tûleveleken te-
lepszik meg. Fertôzése nyomán a tûk
teljes hosszukban elhalnak, megvörö-
södnek, majd az elhalt tûleveleken
megjelennek a gomba 2-3 mm átmérô-
jû, krémszínû termôtestei (2. kép). A
fertôzés, a gomba számára kedvezô
esetben, már nyáron megkezdôdhet, de
rendszerint csak kora ôsszel következik
be. Ezt követôen hamarosan megjelen-
nek az elsô tünetek is. Az elhalt tûleve-
lek késô ôsszel és a tél folyamán hulla-
nak a talajra, ahol a kifejlôdött termô-
testekbôl kiszabaduló spórák révén,
kedvezô körülmények között folyama-
tosan fertôznek. Általában a gomba el-
len nem védekezünk, de esetenként
egy ôszi permetezéssel csökkenthetô a
károk mértéke.

Gombabetegségek az erdei- és a
feketefenyô tûlevelein
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Dothistroma septospora (Dorog.) Mor-
let az utóbbi években jelent meg hazánk-
ban, és csapadékos kora nyár esetén
nagy károkat idéz elô, elsôsorban a feke-
tefenyô-állományokban. Kezdetben az
idôsebb évjárat tûit fertôzi, de esetenként
a frissen kifejlôdött tûleveleken is megte-
lepedhet (3. kép). Többszöri erôs táma-
dása esetén a fák pusztulását is elôidéz-
heti. A fô fertôzési idôszak májustól júliu-
sig tart. Viszonylag hosszú a gomba lap-
pangási ideje, így az elsô tünetek csak
késô ôsszel alakulnak ki. A tûlevelek a
csúcstól kezdve fokozatosan elhalnak, és

hamarosan megjelennek a gombára jel-
lemzô 2-3 mm széles, téglavörös haránt-
sávok (4. kép). Késôbb ezekben a sávok-
ban törnek a felszínre a kórokozó apró,
sötét színû termôtestei. A gomba fertôzé-
se szempontjából kedvezô idôjárás ese-
tén célszerû védekezni. Május közepén
és június végén végrehajtott vegyszeres
kezeléssel, jelentôsen csökkenthetô a
károk mértéke.

Sclerophoma pithyophila (Corda)
Höhn szintén tûelhalást okoz. Elsôsor-
ban erdeifenyôn jelentkezik, ahol a fris-
sen kifejlôdött tûleveleken telepedik
meg. A fertôzés kora nyáron történik,
míg a tünetek általában nyár végén jelen-
nek meg. A tûlevelek elhalása mindig a
csúcsi részen indul, de többnyire nem
pusztul el az egész tû, a tûhüvely környé-
ke gyakran zöld marad (5. kép). A fertô-
zött tûkön késô ôsszel, vagy a következô
év tavaszán fejlôdnek ki az apró fekete
termôtestek. Ezek a tûlevelek tavasszal

és kora nyáron lehullanak. Erôs, ismételt
fertôzés esetén a megtámadott fa elpusz-
tulhat. A fô fertôzési idôszakban alkalma-
zott vegyszeres kezeléssel a gomba kár-
tétele megfékezhetô.

Sphaeropsis sapinea Dyko (Sutton) az
elmúlt másfél évtized száraz aszályos idô-
járása nyomán terjedt el széles körben a
feketefenyô-állományokban, de más
Pinus fajokon is gyakran megtalálható.
Mindig a fiatal, frissen kifejlôdô, tavaszi
hajtásokat, tûleveleket fertôzi. A májusi,
júniusi fertôzést követôen a tûlevelek nö-
vekedése leáll, és rövid idôn belül az
egész tûlevél, illetve hajtásvég megvörö-
södik, elhal. Nyár közepére, végére az
ágakon kialakul a gombára jellemzô rö-
vidtûs kórkép (6. kép), Az apró, fekete
termôtestek késô ôsszel vagy kora ta-
vasszal jelennek meg az elhalt tûlevele-
ken, illetve a hajtásokon a kéregpikkelyek
között. A kórokozó igen gyakran fertôzi a
még zöld tobozokat is, amelyeken ugyan-
csak nagy tömegben fejlôdnek a mák-
szemnyi fekete termôtestek. A gomba el-
len egy kora tavaszi és kora nyári perme-
tezés eredményes lehet.

E cikk terjedelme természetesen kor-
látokat szab a kórokozók teljesebb és
részletesebb ismertetésének, ugyanak-
kor a témában megjelent a szerzô kézi-
könyve „Az erdei- és a feketefenyô gom-
babetegségei” címmel. Ebben részlete-
sen ismerteti a leggyakrabban elôforduló
kórokozókat, és 61 színes fotó segíti az
egyes gombák felismerését, azonosítását.
A kórokozók életmódjának, fertôzésme-
netének és tüneteinek leírásán túl taná-
csot ad a védekezések megszervezésé-
hez is. A könyv az AGROINFORM Kiadó
gondozásában jelent meg, ahol utánvét-
tel megrendelhetô, a 1096 Budapest,
Sobiesky J. u. 17. címen. Ára 1500 Ft.
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