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A zselnicemeggy (Padus avium /L./
Miller) Eurázsiában õshonos, boreális
jellegû fafaj. Magyarországon szórvá-
nyosan fordul elõ, fõként ligeterdõk-
ben, láperdõkben, esetenként üde lomb-
erdõkben él. Nemesített kertészeti vál-
tozatait dísznövényként viszont alig ter-
mesztik. A zselnicemeggy kórokozói
nagyrészt a csonthéjas gyümölcsfák
kertészeti növényvédelemben jól ismert
kórokozóival azonosak, azonban a be-
tegségek megjelenése a zselnice-
meggyen – különösen erdei környezet-
ben – ritkább, mint a csonthéjas gyü-
mölcsös kultúrákban. Míg a csonthéjas
gyümölcsösökben Magyarországon is
számos kórokozó elõfordulását ismer-
jük, a zselnicemeggy esetében kevésrõl
van hazai adatunk. E cikkben szerepel-
nek azok a kórokozók, betegségek is,
amelyeknek a zselnicemeggyen való
elõfordulását csak a külföldi szakiroda-
lomból ismerjük, mivel az Európában
elõforduló betegségek nálunk is nagy
valószínûséggel megjelenhetnek. 

Levél- és hajtásbetegségek
Levél- és hajtásbetegséget a zselnice-
meggyen vírusok, fitoplazmák és gom-
bák egyaránt okozhatnak. A vírusok
közül a legjelentõsebb a csonthéjas ter-
mésû gyümölcsfákon széles körben el-
terjedt szilva himlõ vírus (Plum pox
potyvirus). Mesterséges fertõzésekkel
mind levéltetû, mind oltás útján történõ
átvitellel bizonyították, hogy e kóroko-
zóra a zselnicemeggy is fogékony. A
megfertõzött zselnicemeggy levelein
halványzöld gyûrûs-mozaikos foltokat
és ér menti halványzöld-sárgás elszíne-
zõdéseket okoz. A természetben élõ
zselnicemeggy egyedeken a betegséget
nem jelezték, de egyéb vadon élõ
csonthéjasokon elõfordul. A zselnice-
meggyet a csonthéjasok más vírusai is
megbetegíthetik, gyûrûsfoltosságot, le-
vélsodródást, vonalas mintázottságot és
más tüneteket okozva. 

Fitoplazma eredetû betegség a
csonthéjasok európai sárgasága, kóro-
kozója a ’candidatus Phytoplasma pru-
norum’. Fõképpen a gyümölcsös kultú-
rákban fordul elõ, de a vadon élõ csont-
héjasokon, köztük a zselnicemeggyen
is ismerik. A kórokozó a növények
háncsszövetében él, a Cacopsylla pruni
levélbolha terjeszti. A tünetek változa-
tosak: a levelek sárgulnak, deformálód-

nak, vörösödnek-barnulnak, végül el-
halnak és lehullanak. A hajtások el-
pusztulnak, a háncsban barnulás figyel-
hetõ meg. A kórokozó hatására a nyu-
galmi állapot idõ elõtt megszakad, ezért
fagykárok is keletkezhetnek. Súlyos
esetekben a fa elpusztul.

Levél- és hajtásbetegséget sok gom-
ba okozhat a zselnicemeggyen. A rozs-
dagombák közül a fafaj sajátos kóroko-
zója a Pucciniastrum areolatum. A
zselnicemeggy levelein az uredo- és te-
leutotelepek fejlõdnek, köztes gazda a
lucfenyõ, amelynek tobozpikkelyein a
spermogóniumok és az ecídiumok ke-
letkeznek. A csonthéjas gyümölcsfák
rozsdagombái közül a zselnicemeggy
levelein elõfordul a Leucotelium cerasi,
köztes gazdája a tavaszi tõzike (Leuco-
jum vernum), továbbá a szilvarozsda
kórokozói is megjelenhetnek
(Tranzschelia pruni-spinosae és
Tranzschelia  discolor). Ez utóbbiak
köztes gazdái a szellõrózsa- (Anemone)
fajok. Lisztharmatbetegséget a zselnice-
meggyen a Podosphaera tridactyla
okoz, tünete a levelek színén és fonák-
ján képzõdõ, gyengén fejlett, szürkésfe-
hér lisztharmatbevonat. 

Levélfoltosodást, korai lombhullást
számos tömlõsgombafaj okozhat a zsel-
nicemeggyen. Az Apiognomonia
erythrostoma (konídiumos alakja Pho-
mopsis stipata) sárgás udvarral övezett,
nagyméretûre megnövõ, barna foltokat
idéz elõ. A levelek kanalasodnak, sár-
gulnak, majd lehullnak. Hasonló tüne-
teket okoz a Phomopsis padina koní-
diumos gomba is. A Blumeriella jaapii
(konídiumos alakja Phloeosporella pa-
di) 2-3 mm-es rozsdabarna levélfoltokat
okoz, amelyek idõvel kilyukadnak. A
Gnomonia padicola (konídiumos alak-
ja Asteroma padi) tünete a leveleken
õsszel megjelenõ, barna, az erek men-
tén hálózatosan elágazó foltok. A Stig-
mina carpophila konídiumos gomba a
leveleken, hajtásokon és a gyümölcsö-
kön is 1-3 mm-es foltokat okoz, ame-
lyeknek késõbb a közepe kiesik, de a

parás szegélye megmarad. A Polystig-
ma fulvum okker színû, késõbb bar-
násvörös sztrómákat képez a zselnice-
meggy élõ levelein.

A levelek, hajtások, virágok és termé-
sek sajátos kórokozói a Monilinia fajok.
A Monilinia linhartiana a zselnice-
meggy termésén, levelein és vékony
ágain nagy elhalásos foltokat idéz elõ,
amelyeken szürkés penészbevonat fej-
lõdik. A fertõzött levelek lehullnak, a
hajtások elpusztulnak. A Monilinia padi
a zselnicemeggy élõsködõje, a hajtások
pusztulását és a termések rothadását
okozza. A csonthéjas gyümölcsfákon,
különösen a meggyen és a kajszin jól is-
mert Monilinia laxa a zselnicemeggyen
is elõfordul, virág- és hajtásszáradást,
ágrákosodást és gyümölcsrothadást
okoz. A gyümölcsök barna rothadásá-
nak kórokozója a Monilinia fructigena
(vánkospenész), a zselnicemeggy ter-
mésein is megjelenhet. 

A Taphrina fajok (dérgombák) hiper-
trófikus tünetek megjelenését váltják ki a
megtámadott növényeken. A zselnice-
meggyen a Taphrina padi fordul elõ, le-
vélfodrosodást, bábaseprût és terméstor-
zulást okoz. A terméseket torzíthatja a
szilva kórokozója, a Taphrina pruni is. 

Kéregbetegségek, ágrákosodás,
ágelhalás

A Pseudomonas syringae pv. syringae
sokgazdás baktérium a csonthéjas gyü-
mölcsfákon, fõleg a kajszin és az õszi-
barackon, a faggyal együtt hatva az
ágak hirtelen, gutaütésszerû pusztulását
váltja ki. A fagy szerepe a baktérium
jégmagképzõ sajátosságával van össze-
függésben. A tünetegyüttest a zselnice-
meggyen nem írták le, de a Pseudomo-
nas syringae elõfordulását kimutatták e
fafajon is. 

A különbözõ okok miatt legyengült
csonthéjas gyümölcsfák kérgében kór-
okozó tömlõsgombák léphetnek fel,
amelyek hatására az ágak elhalnak, il-
letve az egész fa elpusztul. A zselnice-
meggyen elõforduló ilyen gomba pél-
dául a Leucostoma personii (konídiu-
mos alakja Cytospora leucostoma). A
Nectria cinnabarina narancsvörös
sztrómáival is találkozhatunk e fafaj
pusztuló vagy elpusztult ágain. A Neo-
nectria galligena (konídiumos alakja
Cylindrocarpon heteronemum) a lom-
bos fafajok ágain, törzsén évelõ rákos
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elváltozásokat okoz. Elõfordulása a
zselnicemeggyen is ismert. 

Észak-Amerikában az Apiosporina
morbosa tömlõsgomba különbözõ Pru-
nus fajok ágain torzulásokat, megvasta-
godásokat idéz elõ. Ezek golyvákká,
majd rákos daganatokká fejlõdnek,
amelyeken késõbb megjelennek a kór-
okozó fekete, szénszerû ivaros sztró-
mái. A megtámadott ágak elhalnak, sú-
lyos esetben a fák elpusztulnak. A feke-
te kéregráknak is nevezett betegség
Észak-Amerikában az Európából bevitt
zselnicemeggyen is elõfordul. Az Apio-
sporina morbosa az EPPO A1-es listáján
szereplõ karantén kórokozó. Európá-
ban, jelenlegi tudomásunk szerint, még
nem jelent meg.

A fatest korhadása
A zselnicemeggy törzsének és ágainak
fatestében különbözõ gombák okoz-
hatnak korhadást. Az élõ fákat is megtá-
madó taplógombák közül a Phellinus
punctatus (domború fekvõtapló) és a
Heterobasidion annosum (gyökérrontó
tapló) elõfordulásáról vannak adatok e
fafaj vonatkozásában. A domború fek-
võtapló aljzatra fekvõ, barna színû, csö-
ves termõtestei a törzs és az ágak felüle-
tén jelennek meg. A fában fehér korha-
dást okoz. A gyökérrontó tapló, mint is-
meretes, fõleg a fenyõket támadja. Rit-
kán különbözõ lombos fák és cserjék,
köztük a zselnicemeggy gyökerén, tö-
vén is megjelenik, de ezeken kórtani
szerepe nem tisztázott. 

A zselnicemeggy fogékony a gyûrûs
tuskógombával (Armillaria fajok)
szemben, amely a gyökereket és a fák
tövét fertõzi meg és korhasztja el. A
gomba az avarban növõ, zsinórszerû,
fekete rizomorfáival terjed fáról fára. A
megtámadott fák elszáradnak, gyakran
tõbõl kiborulnak. A kórokozó gyûrûs
tönkkel rendelkezõ kalapos gomba ter-
mõtestei õsszel jelennek meg a fák tö-
vén, tuskókon.

Az elhalt faanyagot szaprotróf mó-
don korhasztó taplógombák közül a
zselnicemeggy esetében a következõ fa-
jokról találunk adatokat: Trametes versi-
color (lepketapló), Trametes hirsuta
(borostás egyrétûtapló), Pycnoporus
cinnabarinus (cinóbertapló), Trametes
pubescens (bársonyos egyrétûtapló),
Hymenochaete tabacina (sárgaperemû
sörtés réteggomba), Datronia mollis
(hanyatfekvõ egyrétûtapló). Célirányos
vizsgálatokkal valószínûleg több más,
sokgazdás korhasztó gomba zselnice-
meggyen való elõfordulása is kiderülne. 

Dr. Szabó Ilona

Az Erdészcsillag Alapítvány felhívása
az erdészeti ösztöndíj 2012/2013. évi pályázatára

1. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 
• Bedõ Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom
• Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, Barcs
• Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola, Szeged
• Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium, Sopron
• Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola, Szõcsénypuszta
• Debreceni Márton Szakképzõ Iskola, Miskolc
• Vadas Jenõ Erdészeti és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskola és Kollégium, Mátra-

füred
hallgatói.

2. Az adományozás feltétele
Egyesületi ösztöndíjban az egyetemi, szakközépiskolai és szakiskolai nappali tagoza-
tos, okleveles erdõmérnök, erdésztechnikus, erdészeti szakmunkás szakon elsõ alap-
képzésben és elsõ kiegészítõ alapképzésben résztvevõ hallgatók részesülhetnek két
lezárt félév (egy tanévnek megfelelõ oktatási idõszak) után, képzési szintenként egy
tanévre, a következõ létszámban:

szakmai középfokú iskolai tanuló

Az egyesületi ösztöndíjat pályázat alapján az a hallgató, tanuló nyerheti el, aki:
a) az elõzõ tanév mindkét félévében 4,5-nél, a szakiskolai tanuló 4,2-nél jobb tanul-

mányi eredményt ért el,
b) tudományos, szakiskolai diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát

végez és a magyar erdészhagyományokon alapuló kiemelkedõ közösségi tevé-
kenységet folytat. 

A szakmai elõmenetelen kívül legfeljebb a pályázó teljesítménynek 10 százalékáig figye-
lembe vehetõ a hallgató, tanuló közéleti, közösségi, sport és egyéb tevékenysége, illet-
ve szociális helyzete.

Ugyanaz a hallgató, tanuló több éven át is elnyerheti az egyesületi ösztöndíjat, de min-
den tanévben újra kell pályáznia.

A pályázatot az oktatási intézmény vezetõjének címére, június 15-ig kell beadni.

3. Az ösztöndíj havi összege
• szakmai középfokú iskolai tanuló esetében a köztársasági ösztöndíj 50%-ával azonos.

4. Az ösztöndíj elbírálásának módja
Az egyesületi ösztöndíj adományozására benyújtott pályázatokat évenként június 30-
ig, a szakközépiskolák és szakiskolák igazgatói javaslattal továbbítják az egyesület el-
nökének. Az Erdészcsillag Alapítvány kuratóriuma legkésõbb augusztus 19-ig dönt az
ösztöndíjak odaítélésérõl.

Az ösztöndíjat pályázati ûrlapon lehet igényelni, amelyet az adott oktatási intézmény-
ben lehet átvenni.

Az egyesületi ösztöndíj átadására az érintett oktatási intézmények évnyitóin kerül sor.

Amennyiben a hallgató, tanuló hallgatói, illetve tanuló jogviszonya bármilyen okból
megszûnik vagy szünetel, az ösztöndíj tovább számára nem folyósítható. Ugyancsak
fel kell függeszteni az ösztöndíj folyósítását, ha a hallgató, tanuló ellen jogerõs, elma-
rasztaló fegyelmi határozat születik.

Gémesi József 
Erdészcsillag Alapítvány
Kuratóriumának elnöke


