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AZ ÉV FÁJA

A vadalmát általában ellenállónak tartják
a legtöbb kórokozóval szemben, azon-
ban egyes betegségek megjelenését
nem lehet kizárni e fafaj esetében sem.

Az almatermésû fák és cserjék nagy
károkat okozó betegsége, a tûzelhalás a
vadalmán és más erdei almatermésû fán
és cserjén (vadkörte, galagonyák, ber-
kenyék) is elõfordul. A kórokozó egy
baktériumfaj (Erwinia amylovora). Az
elsõdleges fertõzés tavasszal, a virágok
nektármirigyein át történik, ahova a
fertõzõ anyagot a viráglátogató rova-
rok szállítják. A kórokozó a virágko-
csányon keresztül bejut a hajtások,
vesszõk szállítóedényeibe, majd a vas-
tagabb ágakba is. A virágok megbar-
nulnak, a hajtásvégek hervadnak,
csúcsuk begörbül, a levelek hirtelen
elhervadnak és megbarnulnak. A vesz-
szõk, ágak és a törzs kérgén lilásbarna fol-
tok jelennek meg, amelyek késõbb rákos
sebekké alakulnak. A megbetegedett nö-
vényrészeken baktériumnyálka tör elõ,
amely a további fertõzések forrása.

A levélfoltosodást okozó betegsé-
gek közül a vadalmán leginkább a va-
rasodás nevû betegség elõfordulására
számíthatunk (a kórokozó a Venturia
inaequalis tömlõsgomba). A megtáma-
dott leveleken 5–10 mm átmérõjû kerek
foltok keletkeznek, amelyek elõször
halványzöld színûek, majd a konídi-
umtartó gyepek elõretörésével bárso-
nyosbarnává válnak, késõbb szürkés-
barna színûek lesznek. Hasonló tünetek
a gyümölcsök héján is megfigyelhetõk.
A lehullt levelekben a kórokozó átte-
lel, a tavasszal szóródó aszkospórákat
légáramlatok juttatják a fiatal levelek-
re, gyümölcsökre. A vegetációs idõ-
ben, a fa koronájában esõcseppekkel
szétterjedõ konídiumok terjesztik a
járványt.

Az almafák egyik legjelentõsebb be-
tegségére, az almalisztharmatra (kóro-
kozó: Podosphaera leucotricha) a vad-
alma nem fogékony, de megjelenését
rajta sem lehet teljesen kizárni. A beteg-
ség tünete a hajtásokon, leveleken,
vesszõkön képzõdõ szürkésfehér micé-
liumbevonat, amelyen késõbb a koní-
diumok fehér lisztszerû tömege jelenik
meg. A kórokozó a fertõzött rügyekben
telel át micélium formájában, ahonnan
tavasszal az elsõdleges fertõzés indul.
A vegetációs idõ alatt a betegséget a
szél, esõvíz, rovarok stb. által szállított
konídiumok terjesztik tovább.

A faiskolákban és almaültetvények-
ben szórványosan fellépõ alma-mozaik-
vírus esetleg a vadalmán is megjelenhet.
A leveleken sárgásfehér, kerekded vagy
szabálytalan mozaikfoltokat vagy ér-
menti sárgásfehér elszínezõdést okoz.

A vadalmán elõforduló kéregbetegsé-
gek okozói sebparazita tömlõs és koní-
diumos gombák, amelyek a rovarok,
vadállatok, abiotikus tényezõk stb. okoz-
ta sebeken vagy az elhalt kéreg repedé-
sein, esetleg a levélripacsokon keresztül
fertõzik a vesszõk, ágak és a törzs kérgét. 

A nektriás rák kórokozója a Neonec-
tria ditissima (szin.: Nectria galligena)
tömlõsgomba. A kérgen a kórokozó
behatolási helye körül kör vagy ellip-
szis alakú, besüppedõ, barna, növekvõ
foltok keletkeznek. A kéreg elhal, fel-
repedezik, majd leválik. A seb szélén
kallusz képzõdik, de a kórokozó azt is
elpusztítja, így a seb nem tud záródni,
és az évek során kialakul a koncentri-
kus kalluszredõk jellegzetes képe. A se-
bek környékén a vegetációs idõben
sárgásfehér sporodochiumok, õsszel
sötétvörös sztrómák törnek elõ.

Az alma másik, ritkábban elõforduló
kéregbetegsége a fomopsziszos rák (kór-
okozó: Phomopsis mali). A törzsön és
az ágakon ovális, besüppedõ foltok ke-

letkeznek, amelyek évrõl évre növeked-
nek, rákosodnak. A beteg kéregben elõ-
törõ piknídiumok figyelhetõk meg.

Az almán elõforduló gyökérkóroko-
zók a vadalma vonatkozásában elsõ-
sorban csemetekertekben és faiskolák-
ban, a vadalmamagoncok és -alanyok
gyökérzetét betegíthetik meg. A bakté-
riumos gyökérgolyva (kórokozó: Rhi-
zobium radiobacter, szin.: Agrobacteri-
um tumefaciens) esetében a gyökéren
és a gyökérnyakon kisebb-nagyobb
daganatok figyelhetõk meg. A dagana-
tok elõször sárgásbarnák, puha állomá-
nyúak, késõbb sötétbarnák, elfásodot-
tak. A talajban levõ szétesõ golyvákban
a kórokozó évekig életképes marad, a
fertõzött helyre ültetett fák gyökereit
sebzéseken keresztül fertõzi.

A rozelliniás gyökérbetegség (kóroko-
zó: Rosellinia necatrix), más néven fe-

hérpelyhes gyökérpenész számos fás-
és lágyszárú növényfajt megtámad.
A levelek sárgulnak, lehullanak, a fa
sínylõdik, végül elpusztul. A feltárt
gyökereken szürkésfehér penészbevo-
nat látható. A talajban lévõ gyökérma-
radványokban a kórokozó 8–10 évig
is fennmarad. A fertõzött talajba ülte-
tett fákat a gyökérszõrökön át fertõzi.

A fentiekben említett varasodás
mellett a vadalma gyümölcsén esetle-
gesen a moniliás gyümölcsrothadás is

elõfordulhat (kórokozó: Monilinia fruc-
tigena). A gyümölcsön barna, növekvõ,
rothadó foltok keletkeznek, fokozatosan
az egész gyümölcs megbarnul, és rajta
körkörös, okkersárga, 2-3 mm átmérõjû
sztrómák alakulnak ki. A következõ év
tavaszán az áttelelt, mumifikálódott gyü-
mölcsök sztrómái konídiumokat hoznak
létre, amelyek fertõzik a fiatal gyümöl-
csöket.

Idõs, sebzett vadalmaegyedeken fa-
testet korhasztó taplógombák is elõfor-
dulnak. Ilyen a fehér korhadást okozó
almafa-rozsdástapló (Inonotus hispi-
dus). Ritkábban a vöröskorhasztó sze-
gett tapló (Fomitopsis marginata) ter-
mõtestét is megfigyelték sebzett élõ fá-
kon. Pusztuló és elhalt ágakon, törzsön
a kozmopolita korhasztók sokasága je-
lenik meg, például a borostás réteg-
gomba (Stereum hirsutum), a lilás ré-
teggomba (Chondrostereum purpure-
um), a lepketapló (Trametes versico-
lor), a hasadtlemezû gomba (Schi-
zophyllum commune) és mások. 
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A vadalma ritkán elõforduló, õsho-
nos erdei gyümölcsfánk. Ugyanazok
a kórokozók támadják meg, mint a
termesztett almafajtákat, de a be-
tegségek a vadalmán ritkábban és
enyhébb mértékben jelentkeznek,
mint az almafaültetvények nemesí-
tett faegyedein. 
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