
Leveleken megjelenõ kórokozók
A mezei juhar levelein számos kóroko-
zó gombafaj fordul elõ. Kisebb-na-
gyobb gyakorisággal lépnek fel, válto-
zatos tünetet, olykor korai lombhullást
is okoznak.

A juharok legközismertebb levélbe-
tegsége a Rhytisma acerinum tömlõs-
gomba által okozott levélpecsétesség. A
mezei juharon is gyakori. Jellegzetes,
0,5–1,5 cm átmérõjû, fekete szkleróciu-
mokat képez a nyár végétõl a még zöld
leveleken. A gomba a lehullt levelek-
ben telel át. Tavasszal a szkleróciumok-
ban kialakulnak az ivaros termõtestek
(hiszterotéciumok). Az ezekben kelet-
kezõ aszkospórák a légáramlatokkal
jutnak fel a koronába, és fertõzik a fo-
lyó évi leveleket. Mivel korai lombsár-
gulást és levélhullást nem okoz, külö-
nösebb károk nem keletkeznek.

A juharfajok levelein, hajtásain gyak-
ran tapasztalható lisztharmat-betegség.
Két Sawadaea faj okozza, amelyek kö-
zül a mezei juharon a Sawadaea tulas-
ney gyakoribb. A leveleken, hajtásokon
tömött, fehér lisztharmat bevonatot ké-
pez a nyár közepétõl. Fõleg sarjakon
feltûnõen gyakori. A másik faj, a Sawa-
daea bicornis õsszel jelenik meg, és a
levelek fonákján okoz laza lisztharmat-
bevonatot. A lisztharmatfajok ponto-
sabb elkülönítése mikroszkópi vizsgá-
lattal, az ivaros termõtestek (kazmoté-
ciumok) függelékeinek morfológiája
alapján lehetséges. A Sawadaea tulas-
ney kazmotécium függelékei többnyire
nem ágaznak el, ezzel szemben a Sawa-
daea bicornis esetében a függelékek
egyszer-kétszer dichotomikusan elá-
gaznak (1. kép).

Barna színû levélfoltok, szöveti elha-
lások gyakran jelentkeznek a mezei ju-

har levelein. Ezek okozói különbözõ
gombafajok lehetnek, elsõsorban a ko-
nídiumos gombák körébõl. A mezei ju-
har sajátos kórokozói a Didymosporina
aceris és a Discula campestris acervulu-
szos termõtestû konídiumos gombák. A
Didymosporina aceris 3–4 mm-es sötét-
barna, kerekded, vagy a vékony erek ál-
tal határolt, szögletes levélfoltokat okoz.
Az acervuluszok többnyire a levelek fo-
nákján képzõdnek, a konídiumok hal-
ványbarnák, tojásdadok, egyenlõtlenül
kétsejtûek, 7–10 × 3–4 μm méretûek. A
Discula campestris kerekded vagy sza-
bálytalan, 1–2 cm nagyságúra is megnö-
võ, összefolyó, barna nekrotikus levél-
foltokat okoz. Az acervuluszok itt is
többnyire a levélfonákon képzõdnek, a
konídiumok hialinok, hengeresek, egy-
sejtûek, 6–12 × 2–3 μm méretûek.

A Phloeospora aceris a mezei és
hegyi juhar levelein fordul elõ, apró,
0,5–1,5 mm nagyságú, pontszerû, barna
levélfoltokat, korai lombsárgulást és
lombhullást okoz. A levelek fonákján
képzõdõ acervuluszokban 30–50 × 4–5
μm nagyságú, négysejtû, a harántfalak-
nál befûzött, hialin konídiumok kelet-
keznek. A vegetációs idõszakban ezek
terjesztik a járványt. Az ivaros alak
(Mycosphaerella latebrosa) a lehullt le-
velekben, áttelelés után fejlõdik ki. A
tavasszal szóródó aszkospórák fertõzik
az az évi, frissen kihajtott leveleket. Ál-
lományokban nem gyakori, különö-
sebb gazdasági jelentõsége nincsen, de
csemetekertekben, járványos fellépés
esetén vegyszeres védekezésre lehet
szükség ellene.

A mezei juhar és a hegyi juhar leve-
lein szórványosan elõfordul még a
Phyllosticta minima konídiumos gom-

ba is. Barna, növekvõ levélfoltokat
okoz. A levélfoltokban keletkezõ göm-
bös piknídiumokban tojásdad, hialin,
egysejtû, 12–16 × 9–11 μm méretû koní-
diumok képzõdnek.

A fehér levélfoltokat okozó Cristula-
riella depraedans hazánkban nem gya-
kori. Inkább a hegyi juharra jellemzõ,
de ritkán a mezei juharon is megfigyel-
hetõ. Kerekded, 2–6 mm átmérõjû, fe-
hér levélfoltokat okoz.

Ágakon, törzsön megjelenõ
kórokozók

A mezei juhar pusztuló vagy elpusztult
ágain gyakran elõfordul a Nectria cin-
nabarina sokgazdás, gyengültségi jelle-
gû kórokozó. Narancsvörös, 1–2 mm
nagyságú, gömbös sztrómákat képez
(vörös héjbibircs). Ritkán a Neonectria
galligena által okozott, évelõ típusú rá-
kos elváltozások is elõfordulnak a me-
zei juhar kérgében. Sokgazdás kóroko-
zó, a tünetre jellemzõ az éves kalluszok
szabályos, koncentrikus elrendezõdése. 

Fõleg erdõn kívüli fásítások, parkok
esetében, különbözõ lombos fákon, oly-
kor a mezei juharon is megjelenhet az
ágak elhalását, fák pusztulását okozó ver-
ticilliumos hervadás nevû betegség. A
kórokozók a Verticillium albo-atrum és
Verticillium dahliae konídiumos gom-
bafajok. A fertõzés a talajból történik, a
kórokozók kitartó képleteibõl kiindulva,
a gyökerek és a tõ sebzésein keresztül. A
gomba az edényekbe hatol, és tipikus
tracheomikózis tünetet, az edénynyalá-
bok zöldesszürke elszínezõdését okoz-
za. A koronában a hajtások hervadása,
majd az ágak elhalása tûnik szembe. A
kórokozók sokgazdásak, lágy és fás szá-
rú növényeket egyaránt megtámadnak.
A fás növények esetében a betegség a
korábban mezõgazdasági hasznosítású
területekre ültetett faegyedeken fordul
elõ leginkább. A kórokozók a fertõzött
talajban hosszú ideig életképesek ma-
radnak, és az oda ültetett fogékony nö-
vényeket megfertõzik.

Élõ mezei juharok törzsén gyakran
megfigyelhetõ a kéregpikkelyek fehé-
res-halványszürke bevonata. Ezt a
Dendrothele acerina bazídiumos gomba
kb. 1 cm nagyságú, szorosan az aljzatul
szolgáló kéregpikkelyekre fekvõ termõ-
testei képezik. A gomba szaprotrófként
él a már elhalt felületi kéregrészeken, az
élõ szöveteket nem parazitálja.
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A mezei juhar (Acer campestre L.)
erdeink gyakori, értékes elegyfája.
Erdõn kívüli fásításokban is ültetik.
Kórokozói általában nem különböz-
nek a többi õshonos juharokétól, de
létezik néhány sajátos kórokozója
is, és az egyes fajok elõfordulási
gyakorisága a mezei juharon ese-
tenként eltérõ.

1. kép: A juharfa lisztharmat (Sawadaea bi-
cornis) kazmotéciuma (Fotó: Szabó Ilona)
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Tõ- és törzskorhasztó gombák
A mezei juharnak sajátos tõ- és törzs-
korhasztó taplógombája nincsen, de a
lombos fákon élõ polifág taplógom-
bák egész sora megjelenhet ezen a fa-
fajon is: bükktapló (Fomes fomentari-
us), pisztricgomba (Polyporus squa-
mosus), vastag kérgû tapló (Ganoder-
ma adspersum) (2. kép), vékony rozs-
dástapló (Inonotus cuticularis), alma
likacsosgomba (Spongipellis spume-
us), lépcsõzetes tapló (Oxyporus po-
pulinus), vöröstapló (Phellinus toru-
losus). Ritkán a kétalakú csertapló
(Inonotus nidus-pici) és az elterülõ
rozsdástapló (Inonotus obliquus) elõ-
fordulását is megfigyelték e fafajon

hazánkban. A felsorolt gombák ne-
krotróf jellegûek, az élõ fákat sebzé-
seken, ágcsonkokon keresztül támad-

ják meg, és azok érett fájában kor-
hasztanak. A tõ- és gyökérkorhasztó,
sokgazdás gyûrûs tuskógombák (Ar-
millaria fajok) a mezei juhart is meg-
támadhatják.

A mezei juhar elhalt faanyagát, tus-
kóját számos szaprotróf taplógomba
korhasztja: lepketapló (Trametes versi-
color), borostás réteggomba (Stereum
hirsutum), egyszínû egyrétûtapló (Cer-
rena unicolor), fehér egyrétûtapló (Co-
riolopsis trogii), változékony kéreg-
gomba (Schizopora paradoxa), hasadt-
lemezû gomba (Schizophyllum com-
mune), lilás réteggomba (Chondroster-
um purpureum), és még sok más faj is
elõfordulhat. 

A mezei juhar Szlovákia területén ho-
nos. Óriási ökológiai plaszticitással ren-
delkezõ faj – nedves élõhelyen is meg-
találhatjuk, de a legszárazabb lejtõkön
is vitálisan növekszik. A szárazabb he-
lyeken bokor alakú, de az optimális víz-
ellátású talajokon a 20 m magasságot is
elérheti. Komolyabb, veszélyesebb kár-
tevõje nincsen. Épp ezért kedvelt és
gyakran ültetett városi fafaj. Nyugat-
Szlovákia területén a kétéves kutatá-
sunk alatt 16 kártevõt különítettünk el.
A gubacsatkák csoportjából négy fajt
emelnénk ki, amelyek tipikus gubacso-
kat alkotnak a leveleken. Két gubacsat-
ka: az Aceria aceriscampestris (Nalepa,
1922) és az Aceria cephalonea (Nalepa,
1922) kisebb, de számos gubacsot al-
kotnak a levél színén. Az Aceria macro-
chelus (Nalepa, 1891) nagyobb guba-
csokat okoz a levél erezete mentén. Rit-
kán elõfordulhat az Aceria heteronyx
(Nalepa, 1891), amely apró gubacsokat
okoz a fiatal vesszõkön, de inkább a
hegyi juharon találhatjuk meg. 

A leveleken nemcsak gubacsatkák
károsítása láthatók, hanem a levélakná-
zók rágása is. Az aknázómolyok lárvái a
parenchimát fogyasztják így minden faj
jellegzetes levélaknát alkot. A hegyi ju-
haron a sátoros moly (Phyllonorycter
geniculella Ragonot, 1874) foltaknákat
rág a levelekben és a levél felszínén
a rágás helyét egy sátorszerû kiemelke-
dés jelzi. Érdekes módon a juharaknázó
sátorosmolyt (Phyllonorycter acerifoli-
ella Zeller, 1839) a kutatásunk alatt
a vizsgált területeken nem találtuk meg.

Keskeny kígyóaknákat a hegyi juhar tör-
pemoly (Stigmella speciosa Frey, 1858)
és a juharaknázó törpemoly (Stigmella
aceris Frey, 1857) alkot. Kevésbé káro-
sítja a mezei juhar leveleit a délnyugat
ázsiai diógöngyölõ keskenymoly (Ca-
loptilia roscipennella Hübner, 1796). A
diógöngyölõ keskenymoly lárvája elõ-
ször a levélaknán „dolgozik” és folya-
matosan a levelet penderíti, amely el-
kezd barnulni, végül elhal. 

Gyakran találhatunk a mezei juhar le-
velein kisebb klorotikus foltokat, ame-
lyeket a zöld kabóca (Cicadella viridis
Linnaeus, 1758) Drepanosiphum plata-
noidis (Schrank, 1801), a juhar-sörtéste-
tû (Periphyllus aceris Linnaeus, 1761) és
a Periphyllus venetianus (Hille Ris Lam-

bers, 1966) a növényi nedv szívásával
okoznak. A gubacsszúnyogok hasonló
módon növényi nedvet szívnak. A legel-
terjedtebb gubacsszúnyogok az Aceri-
cecis campestre (Harris, 2004) és a Dri-
sina glutinosa (Giard, 1893), amelyek
klorotikus foltocskákat okoznak. Ezek
koncentrikusak és a közepükön barna
folt található. A Drisina glutinosa in-
kább a hegyi juharon fordul elõ. Ritkán
megtalálhatjuk a Dasineura rubella (Ki-
effer, 1896) és a Dasineura  irregularis
(Bremi, 1847) gubacsszúnyogok kárte-
vését is. Ilyen esetben a levelek a hajtá-
son törpeméretûek maradnak. A gu-
bacsszúnyogok károsítása mellett még
gombafertõzések jelentkeznek, ami az
asszimilációs felület csökkenéséhez ve-
zet. A mezei juhar az egyik legvitálisabb
fafajokhoz tartozik Szlovákiában, éppen
ezért ültetését csak javasolni tudjuk.
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2. kép: Vastag kérgû tapló (Ganoderma ad-
spersum) mezei juharon (Fotó: Szabó Ilona)
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