
Julius Kühn-Institut,  Federal Research Centre for Cultivated Plants

JKI Data Sheets
Plant Diseases and Diagnosis

Dina NEVES / Cristiana MAIA 

Phytophthora-fajok a  
paratölgyön (Quercus suber L.)

2014, 10
ISSN 2191-1398
DOI 10.5073/jkidspdd.2014.010

Hungarian



Impresszum

A JKI Data Sheets – Plant Diseases and Diagnosis című nyílt hozzáférésű sorozat eredeti dolgozatokat, 
kórokozó leírásokat, előfordulási adatokat, valamint növénybetegségek és -károsodások biotikus és 
abiotikus tényezőinek leírását közli.

A JKI Data Sheetshez beküldött minden kéziratot legalább két független bíráló lektorál, a szerzők 
nevének megismerése nélkül.

A tartalom a Creative Commons licenc alapján érhető el. A teljes munka vagy annak egy része ingyen 
felhasználható és terjeszthető abban az esetben, ha ez nem üzleti célra, módosítás nélkül, valamint a 
szerző(k) és a forrás(ok) feltüntetésével történik.

Kiadó/Főszerkesztő: Dr. Georg F. Backhaus, Präsident und Professor
 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsanstalt für Kulturpflanzen
 Erwin-Baur-Str. 27
 D-06484 Quedlinburg 
 Németország

Felelős szerkesztő: Dr. Olaf Hering, Informationszentrum und Bibliothek
 Julius Kühn-Institut
 Königin-Luise-Str. 19
 D-14195 Berlin
 Németország
 redaktion.datasheets@jki.bund.de

Kéziratok beküldése: Részletek a folyóirat honlapján: 
 http://pub.jki.bund.de/

ISSN: 2191-1398

DOI 10.5073/jkidspdd.2014.010

mailto:redaktion.datasheets@jki.bund.de
http://pub.jki.bund.de/


D. NEVES / C. MAIA - Phytophthora Quercus suberen; 2014, 10; DOI 10.5073/jkidspdd.2014.010
3

JKI Data Sheets - Plant Diseases and Diagnosis

A paratölgy jelentősége
A Quercus suber jellegzetesen mediterrán faj, Dél-Európában és Észak-Afrikában bennszülött, ahol 
a klíma jellemzője a nyári szárazság és az enyhén hűvös tél (az elterjedési térképet lásd:  
http://www.discoverlife.org). Akár húsz méterre is megnövő örökzöld fa, törzsének mellmagassági 
átmérője 2 méter is lehet, kérge akár 20 centiméterre is megvastagodik, porózus és barázdált. 
Levelei váltakozó állásúak, egyszerűek, ép szélűek vagy fűrészesek, 4–7 pár foggal. Jól növekszik 
különféle talajtípusokon, de jobban kedveli a savanyú talajt (pH=5–7), míg a meszes és sós tala-
jokat rosszul tűri. A paratölgy kulcsfontosságú az Ibériai-félsziget agro-ökoszisztémáiban: gazdag 
vadvilágot tart fenn, ugyanakkor a farmereknek gabonatermesztésükhöz, legeltetésükhöz és a 
parakéreg gyűjtéséhez is fontos növény. Portugália a fő parakéreg termelő és exportáló ország, és 
egyben az ipari feldolgozásában és kereskedelmében is élen jár.

Phytophthora-fajok
Függetlenül a pusztulási tünetek megjelenésétől a következő fitoftórafajokat lehetett izolálni köz-
vetlenül a növényi szövetekből vagy a talajból:

Phytophthora-faj Betegség tünetek Hivatkozás

cinnamomi rák, gyökérrothadás Brasier és mtsai., 1993; Tuset és mtsai., 1996;  
Robin és mtsai., 1998; Moreira & Martins, 2005; Caetano, 2007; 
Scanu és mtsai., 2012

citrophthora sorvadás Scanu és mtsai., 2012

cryptogea sorvadás Scanu és mtsai., 2012

psychrophila sorvadás Scanu és mtsai., 2012

quercina sorvadás Scanu és mtsai., 2012

ramorum1 szárrák Moralejo és mtsai., 2009

1Az Európai Unióban a 2002/757/EK sz. határozat szerint a Ph. ramorum ellenőrzött mikroszervezet.

Leválasztott levelekkel végzett fertőzési kísérletekben a Qu. suber következetesen kis 
fogékonyságot mutatott a Ph. ramorummal szemben (Denman és mtsai., 2005).

Betegség tünetek (lásd az ábrákat)
A fitoftórafajok különböző növényi szöveteket támadhatnak meg a paratölgyön, különböző tüne-
teket okozva. A leggyakoribbak:

Lombkorona: sárguló, kisebb méretű levelek, lombvesztés, fattyúhajtások képződése  
(Moreira & Martins, 2005).

Törzs: tintafolyás és kátrányfoltok (Moreira & Martins, 2005).

Gyökérzet: gyökérrothadás.

http://www.discoverlife.org
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Összekeverhető tünetek
Az előző fejezetben bemutatott betegségtünetek nem csak fitoftórás fertőzésre jellemzőek. Az an-
golul charcoal disease-nek nevezett betegséget okozó Biscogniauxia mediterranea hasonló tünete-
ket okoz, mint a Phytophthora-fajok, azaz sárguló leveleket, lombhullást, fattyúhajtás képződést és 
nedvfolyást, de csak a már pusztuló fákat támadja meg (Natividade, 1950). Botryosphaeria-fajok is 
okozhatnak rákot a paratölgy ágain. A betegség okának meghatározásához a mintákat laboratóri-
umban kell megvizsgálni.

A betegség lefolyása
A betegség lefolyása lehet gyors, de lassú is. A lassú leromlás (1. ábra) sok éven keresztül tarthat 
fokozatos lombvesztéssel, a növényen akár teljesen lombjukat vesztett ágak is lehetnek. A gyors 
vagy hirtelen leromlásban (2. ábra) viszont a levelek rászáradnak az ágakra és a növény egyik év-
szakról a másikra hirtelen elpusztul. A betegség lefolyása függ a fa fogékonyságától, a talajtól és a 
klimatikus viszonyoktól. Kis termőképességű, ásványi anyag hiányos – különösen a foszforhiányos 
– talajok elősegítik a növények fertőződését. Déli lejtőkön gyakrabban mutatható ki a  
Ph. cinnamomi. Szintén gyakoribb a völgyekben és a hegyoldalakon, mint a hegycsúcsokon  
(Moreira & Martins, 2005).

A betegség felismerése
Kizárólag a betegségtünetek alapján nem lehetséges a fitoftórás fertőzések azonosítása. Különbö-
ző diagnosztizálási módszerek, mint például a kórokozó izolálása, vagy molekuláris és szerológiai 
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 segítséget 
kaphat a betegség pontos meghatározásához!

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

http://forestphytophthoras.org/key-to-species
http://www.phytophthoradb.org
http://phytophthora-id.org/
http://pub.jki.bund.de/index.php/dsPDD/article/view/2469/2754
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Növényvédelem
Minden olyan tevékenység, amely a talaj, a víz vagy a növényi anyagok mozgatásával jár, hozzájá-
rulhat a fitoftórák terjesztéséhez. Számtalan olyan intézkedés létezik, amellyel csökkenthető ez a 
veszély, például:

 Viselkedés megváltoztatása:
- Tervezze meg előre a tevékenységeket!
- Előbb dolgozzon a fertőzésmentes területeken, és csak utána a már fertőzöttön!
- Nedves időben halassza el a tennivalókat!
- Minél kevésbé háborgassa a talajt!

 A hozzáférés ellenőrzése:
- Korlátozza az emberek, a járművek és az eszközök mozgását!

 Egészségügyi intézkedések foganatosítása:
- Mossa le a járműveket és az egyéb gépeket, sőt a lábbeliket is!
- Gondoskodjon megfelelő helyekről az alapos lemosáshoz!
- Csak a kijelölt úton közlekedjen!
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyersanyagok fitoftóramentesek!
- Biztosítsa, hogy az elfolyó víz nem megy a növényzetre!
- Fertőzött területekről nem vigyen ki se talajt, se növényeket, se vizet!

 A „fitoftóra-tudatosság” növelése:
- Megfelelően jelölje meg a területet!
- Nyújtson megfelelő információt a fitoftórákról és terjedésükről!

A foszfitok alkalmazását már kipróbálták a paratölgyön. Kis mennyiségű anyag kipermetezése az 
aktív növekedés hónapjaiban rezisztenciát indukál a fitoftórák ellen. Mielőtt bármilyen vegyszert 
használna a fitoftórák elleni védekezésre, kérjük lépjen kapcsolatba az illetékes hatóságokkal.

Karantén ajánlások
Az EPPO (Európai és Földközi-tenger Melléki Növényvédelmi Szervezet) a Ph. ramorumot veszélyes 
szervezetnek tekinti. A faj megtalálható az EPPO figyelmeztetési listáján (jelenleg az EPPO A2-es 
karanténlistáján van – a ford.). További részleteket az interneten találhat:  
(http://www.eppo.int/QUARANTINE/listA2.htm). 

Az Európai Unióban a Ph. ramorum ellenőrzött mikroszervezet a 2002/757/EK sz. határozat szerint.

http://www.eppo.int/QUARANTINE/listA2.htm
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További internetes információk
Erdei fitoftórák:  
http://forestphytophthoras.org/

Ph. ramorum:  
http://www.suddenoakdeath.org 
http://rapra.csl.gov.uk/ 
http://www.eppo.org

Ph. cinnamomi:  
http://www.europe-aliens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=50625

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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A paratölgy (Quercus suber) fitoftórás betegségének tünetei

1. ábra: Tünetek Phytophthora cinnamomival fertőzött paratölgyön

Lassú leromlás fokozatos lombvesztéssel és részben vagy teljesen leveleit vesztett ágakkal.

2. ábra: Tünetek Phytophthora cinnamomival fertőzött paratölgyön
Hirtelen leromlás, a levelek rászáradtak az ágakra.
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Fényképek: Laboratório de Biotecnologia e Fitopatologia – FCT - UAlg

3. ábra: Phytophthora cinnamomi fertőzésének tünetei paratölgy csemetéken
Balra: kontroll (nem volt fertőzve).
Jobbra: Phytophthora cinnamomival fertőzve.


