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A Juglans-fajok jelentősége
Észak- és Dél-Amerikában, Európában és Ázsiában körülbelül 21 faj tartozik a Juglans-nemzetségbe 
(http://www.discoverlife.org). Öt fő fajt tekinthetünk a három kontinentális fajcsoport képviselőjé-
nek, mivel a J. hindsii (észak-kaliforniai dió) és a J. nigra (fekete dió) Észak-Amerikából származik és 
a fekete dió csoportba tartozik, az ázsiai vajdiók képviselője a J. mandshurica (mandzsu dió) és a J. 
sieboldiana (japán dió), míg a J. regia, azaz a közönséges dió az európai–ázsiai fajok közé tartozik. 
(Az észak-amerikai vajdiók csoportját alkotó egyetlen faj a J. cinerea (szürke- v. vajdió) – a ford.) 
Gyümölcséért és faanyagáért is világszerte legszélesebb körben a J. regiát termesztik. E faj szárma-
zási területe Kelet-Európától (Balkán-félsziget és a Kárpátok) Ázsiáig terjed. Évente több mint 10%-
os termésveszteség keletkezik a kórokozók és a kártevők miatt. Számos jelentős betegség ellen a 
kémiai védekezés vagy hatástalan, vagy nincs is. Európában és Amerikában is egyre jelentősebb 
veszteségforrásnak tekinthető a főbb diótermesztő területeken a fitoftórás gyökér- és gyökérnyaki 
rothadás. E betegség megjelenése és súlyossága szorosan összefügg a talaj nedvességtartalmával. 
Néhány dióalany (J. regia) és Phytophthora-faj esetében a talaj nedvességtartalma drámaian befo-
lyásolja a betegséget, amelynek súlyossága arányosan növekszik a vízzel telített időszak hosszával.

Phytophthora-fajok
A jellegzetes tüneteket mutató diófajokról a következő Phytophthora-fajokat izolálták közvetlenül 
a növényi szövetből vagy a talajból (1. táblázat).

A dió pusztulásához vezető gyökér- és gyökérnyaki rothadásban, minden ezzel kapcsolatos 
fitoftórafaj közül világszerte a Ph. cinnamomi a legpusztítóbb. Ez a faj számos gazdanövényen fele-
lős komoly veszteségekért. Olaszországban a dió gyökér- és gyökérnyaki fertőzése nem fordul elő. 
Valójában 1933-ban Curzi tudósított először erről a betegségről a közönséges dión „nerume”, „mal 
nero”, („feketedés”, „rossz feketeség” vagy „tintabetegség”) néven és a Ph. cambivorának tulajdoní-
totta. Rögtön ezután a dió gyökér- és gyökérnyaki rothadását figyelték meg az Egyesült Államok-
ban is, amit Crandall (1936) a Ph. cinnamominak tulajdonított. Azóta a diónak eme betegségével 
kapcsolatban több mint tíz fitoftórafajt derítettek fel az Egyesült Államokban, de közülük a Ph. 
cinnamomi és a Ph. citricola fordult elő a legkövetkezetesebben és ezek bizonyultak a legvirulen-
sebbeknek is.

Olaszországban az utóbbi években hat fitoftórafajt hoztak kapcsolatba a diópusztulással, neveze-
tesen a Ph. cactorumot és a Ph. cinnamomit, és legújabban a Ph. cambivorát, a Ph. citricolát, a Ph. 
cryptogeát és a Ph. nicotianae-t (Belisario és mtsai., 2006).

Míg a Ph. cinnamomi jól ismert, mint a közönséges dió agresszív elsődleges kórokozója, az egyéb 
fitóftórafajok a gyökérrendszer fejlődését megzavarva, vagy a gazda környezeti stresszekkel 
szembeni érzékenységét növelve fogékonnyá tehetik a gazdanövényt a betegségre. A 
legfontosabb veszélyforrásnak a Ph. cinnamomi tekinthető, még akkor is képes jelentős gyökér- és 
gyökérnyaki rothadást okozni, ha a talaj nincs vízzel telítve. Ez teszi ezt a kórokozót még fenyege-
tőbbé, ami alátámasztja a dióállományok pusztulásában játszott elsődleges kórokozó szerepét.

A beteg diófákról izolált legtöbb fitoftórafajnak széles gazdanövényköre van. Ez azt jelenti, hogy 
nem lehet kizárni, hogy más növényfajok is megfertőződhetnek a közelben.

http://www.discoverlife.org
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1. táblázat: Phytophthora izolátumok Juglans-fajokon

Phytophthora-faj Juglans-faj Ország Betegség tünet Hivatkozás

cactorum californica 
hindsii 
nigra 
regia 
pyriformis

Amerika (Chile, USA) 
Európa (Franciaország, 
Magyarország és Olasz-
ország)

sötétbarna, háromszög-
letű vagy lángnyelv alakú 
léziók, a kéreg belső réte-
geiben, a gyökérnyakból 
terjedően – a széléből 
izolálni lehet

Belisario és mtsai., 1996; 
Erwin & Ribeiro, 1996; Laka-
tos és mtsai., 2009

cambivora regia Európa (Olaszország és 
Spanyolország)

sötétbarna, háromszög-
letű vagy lángnyelv alakú 
léziók, a kéreg belső réte-
geiben, a gyökérnyakból 
a törzsbe terjedően – a 
széléből izolálták

Belisario és mtsai., 2006; 
Erwin & Ribeiro, 1996

cinnamomi nigra 
regia

Amerika (USA) 
Ausztrália 
Új-Zéland 
Európa (Spanyolország, 
Portugália, Olaszország, 
Franciaország)

sötétbarna, háromszög-
letű vagy lángnyelv alakú 
léziók, a kéreg belső réte-
geiben, a gyökérnyakból 
a törzsbe terjedően – a 
széléből izolálták

Belisario és mtsai., 2001, 
2006; Erwin & Ribeiro, 1996; 
Pennycook, 1989; Sampson 
& Walker, 1982; Spaulding, 
1961

citricola nigra 
regia

Amerika (USA) 
Ausztrália 
Európa (Olaszország, 
Magyarország)

gyökér sorvadás Belisario és mtsai., 2003; 
Cook & Dubé, 1989; Erwin 
& Ribeiro, 1996; Lakatos és 
mtsai., 2009

citrophthora hindsii 
regia

Amerika (USA, Argentína), 
Európa (Görögország)

Erwin & Ribeiro, 1996; 
Holevas és mtsai., 2000

cryptogea hindsii 
regia

Amerika (USA) 
Ausztrália 
Európa (Olaszország)

gyökérrothadás (hajszál- és 
oldalgyökerek)

Cook & Dubé, 1989; Erwin & 
Ribeiro, 1996; Vettraino és 
mtsai., 2002

drechsleri hindsii 
regia

Amerika (USA) Matheron & Mircetich, 1983, 
1985

hedraiandra regia Európa (Magyarország) Lakatos és mtsai., 2009

megasperma regia Amerika (USA) 
Európa (Greece)

Matheron & Mircetich, 1983, 
1985; Holevas és mtsai., 2000

nicotianae regia Amerika (USA) 
Ausztrália  
Európa (Olaszország)

gyökér sorvadás Belisario és mtsai., 2003, 
2006; Erwin & Ribeiro, 1996

palmivora regia Európa (Olaszország) Curzi, 1933

plurivora regia Európa (Németország és 
Olaszország)

Jung és mtsai., 2009
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Betegség tünetek (lásd az ábrákat)
A fitoftórafajok különböző növényi szöveteket támadhatnak meg a diófán, különböző tüneteket 
okozva. A leggyakoribbak:

Lombkorona: Kisméretű levelek, lombsárgulás, hervadás. Általában a teljes lombozaton megfi-
gyelhetők a tünetek. Hirtelen pusztulás lombhullással, vagy a lombozat és a termés a fákon marad.

Törzs: Tintafolyás, főleg a gyökérnyakból, kambium nekrózis; a nedvfolyás kis egyedi foltokként 
is jelentkezhet a kérgen (kátrányfoltok), de kiterjedt területeket is alkothat, amelyek körülölelik 
a törzset, vagy felfelé terjednek háromszög, vagy lángnyelv alakban és érintik a floémen kívül a 
xilém külső sejtsorait is.

Gyökérzet: Fiatal hajszálgyökerek rothadása, később az idősebb gyökerek rothadása is.

Termés: Rajta marad a fán és összeaszalódik.

Összekeverhető tünetek
Az előző fejezetben bemutatott betegségtünetek nem csak fitoftórás fertőzésre jellemzőek. 
Egyéb kórokozók igen hasonló tüneteket okozhatnak, akárcsak a növénytáplálási gondok, vagy a 
túl sok illetve túl kevés víz. Baktériumok, rovarok és mechanikai sérülések is okozhatnak nedvfo-
lyást. A betegség okának meghatározásához a mintákat laboratóriumban kell megvizsgálni.

A betegség lefolyása
Általában a lombkoronában láthatók az első tünetek, amelyet tintafolyás követ, főleg a 
törzs tövében. A betegségtünetek éveken keresztül fejlődhetnek és a betegség kezdetén 
észrevehetetlenek is maradhatnak: gyökérrothadás, kambium nekrózis a törzs tövéből kezdődően, 
tintafolyás és a növények pusztulása. A kár a gyökérzet fertőződése miatt következik be, amely 
gyakran vezet a növény pusztulásához. Ezt megelőző tünetek a hervadás, sárgulás: az elszáradt 
levelek/termések a fán maradnak. A hajszál- és néha a nagyobb gyökerek is elpusztulnak 
(Vettraino és mtsai., 2003). Ezek a gyökérkárosodások okozzák a vízhiányra utaló tüneteket, a fa 
hirtelen vagy fokozatos, lassú pusztulását eredményezve. Ez utóbbi nyáron gyakoribb.

Általánosságban úgy tekinthetjük, hogy a Ph. cinnamomi kapcsolatban van a dió súlyos leromlá-
sával, amelyet nyáron gyakran a növények hirtelen pusztulása követ. Hirtelen pusztulás esetén a 
termés és a levelek a fán maradnak, jellegzetes kiszáradásos tüneteket mutatva. A pusztuló fákon 
gyakran lehetett látni nedvesebb foltokból szivárgó sötétbarna, fekete nedvfolyást a gyökérnya-
kon. A Ph. cinnamomi okozta léziók akár 180 centiméteres magasság felett is megjelenhetnek 
a fa törzsén. Gesztenyeállományokhoz közel eső ültetvényekben a Ph. cambivorát gyakrabban 
mutatták ki. Olyan diófákból, amelyek hosszú éveken át lassan pusztultak és egyre csökkenő lom-
bozatuk mellett a termés is csökkent, a Ph. citricolát sikerült izolálni az oldalgyökerek csatlakozási 
pontjainál lévő egyértelmű nekrózisokból. Következésképpen a Ph. citricola tekinthető felelősnek 
az európai dióültetvények krónikus leromlásáért. Néhány fa túlélheti gyökérzetének megritkulását 
a lombozaton észrevehető tünetek nélkül, még akkor is, ha a táplálék- és vízfelvétele akadályozott.
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A betegség felismerése
Kizárólag a betegségtünetek alapján nem lehetséges a fitoftórás fertőzések azonosítása. Külön-
böző diagnosztizálási módszerek, mint például a kórokozó izolálása, vagy molekuláris és szeroló-
giai módszerek segítségével lehet megállapítani, hogy valóban egy Phytophthora-faj okozza-e a 
fa betegségét, illetve így lehetséges a kórokozó pontos faji meghatározása is. További információk 
találhatók a fitoftórafajok diagnosztizálásához és meghatározásához az interneten:  
http://forestphytophthoras.org/key-to-species, http://www.phytophthoradb.org,  
http://phytophthora-id.org/ illetve Martin és mtsai (2012) dolgozatában.
Kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az országa hatóságaival (ld. a következő fejezetet), ahol segítsé-
get kaphat a betegség pontos meghatározásához!

Mi a teendő fertőzésgyanús fák esetén?
Lépjen kapcsolatba az illetékes nemzeti hatóságokkal, például:

Növényvédelem
Vegyszeres védekezéskor tanácsos kapcsolatba lépni a megfelelő nemzeti hatóságokkal (lásd az 
előző fejezetet). Ha megvalósítható, akkor következő intézkedések segíthetnek a fertőzés megelő-
zésében és a növények egészségesen tartásában: legyen optimális a tápanyagellátás és talajszel-
lőzés, ne legyen pangó nedvesség. A korona alakítását és a metszést lehetőleg ne nedves időben 
végezze, hogy a sebzések hamar megszáradhassanak és gyorsan záródjanak. A törzs mechanikai 
sérülését (például gyomok kaszálása miatt) el kell kerülni. Bár a fitoftórák képesek aktívan beha-
tolni a növényi szövetekbe, bármilyen sérülés tovább növeli a fertőzés kockázatát. Foszfit vagy 
foszetil-Al hatóanyagú kezelés bizonyítottan csökkenti a tüneteket és megakadályozza, hogy 
a fitoftórák a gazdanövény szöveteit kolonizálják (Belisario és mtsai., 2009). Mielőtt bármilyen 
vegyszert használna, lépjen kapcsolatba a nemzeti hatóságokkal! (K-foszfit v. K-foszfonát 
hatóanyag egyelőre nincs engedélyezve Magyarországon – a ford.)

Ismert, hogy a diófajok fitoftóra-ellenállósága különböző. Jelenleg azonban nem ismerünk olyan 
fajt vagy Juglans-hibridet, amely rezisztens a Ph. cinnamomira vagy jól tolerálja azt. A paradox hib-
rid (J. hindsii × J. regia) alany szingifikánsan ellenállóbb a Ph. citricolával szemben, mint az észak-
kaliforniai (J. hindsii) vagy a közönséges dió (J. regia) alanyok. Csak a kínai szárnyasdió (Pterocarya 
stenoptera) bizonyult egyaránt nagyon ellenállónak a Ph. cinnamomival és a Ph. citricolával szem-
ben. Bár a szárnyasdió nem általánosan megfelelő alany minden J. regia fajtához, néhány esetben 
alkalmas lehet.

Karantén ajánlások
A Juglans-fajokkal kapcsolatos Phytophthora-fajok nem szerepelnek az Európai és Földközi-tenger 
Melléki Növényvédelmi Szervezet (EPPO) listáin  
(http://www.eppo.int/QUARANTINE/quarantine.htm).

 addresses.pdf
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További internetes információk
Juglans:  
http://www.botanical.com/botanical/mgmh/w/walnut06.html

Erdei fitoftórák:  
http://forestphytophthoras.org/

Phytophthora határozókulcsok:  
http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-08-11-0636

Köszönetnyilvánítás
Ez az adatlap az FP0801 sz. európai COST együttműködési akció munkacsoportjában (WG1) ké-
szült http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP0801.
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C.R.A.-Plant Pathology Research Center, Via C. G. Bertero 22, 00156 Roma, Italy 
alessandra.belisario@entecra.it
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Fitoftórás betegség tünetei dión (Juglans spp.)

Balra: Phytophthora cinnamomi által elpusztított diófák
Jobbra: Hirtelen pusztulás, a levelek és a termés a növényen maradt

Balról jobbra:

- Kambium nekrózis a törzs tövén
- Tintafolyás egy nedves, barna foltból a törzs alsó részén
- Gyökérnyakból a törzsbe átterjedő kambium és xilém nekrózis
- Gyökérnyakból terjedő sötétbarna, háromszögletű, vagy lángnyelv alakú léziók

Fényképek:A. BELISARIO, M. GALLI


