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A MUNKA ELėZMÉNYEI, A KITĥZÖTT CÉLOK
Magyarországon a gyógy- és fĦszernövények termesztése egyre jelentĘsebb
területeket hódít el a kertészeti kultúrák termesztésére megmĦvelt
összterületbĘl. A nagymértékĦ növekedést magyarázza egyrészt az új,
közkedvelt gyógy- és fĦszernövény fajok termesztésbe vonása, másrészt ezen
növények egyre szélesebb körĦ felhasználása az étkeztetésben és a
gyógyászatban. A szintetikus peszticidek felhasználásának egyre nagyobb
mértékĦ korlátozásával párhuzamosan nĘ a természetes hatóanyagokat (pl.
gyógynövény
kivonatokat)
tartalmazó
növényvédĘ
készítmények
használatának igénye.
A kertészeti ágazat súlyának növekedésével, valamint a termesztésben
szükségszerĦen alkalmazandó minĘségbiztosítási szabványok terjedésével
elengedhetelenné válik a gyógy- és fĦszernövények védelme alapelveinek
kidolgozása. Az okszerĦ védelem érdekében elĘször meg kell ismerni a
növényeken elĘforduló betegségeket, az ezeket kiváltó kórokozókat és azok
életmódját. A gombás betegségek szerepe a gyógynövénytermesztésben
gyakran alulértékelt. Paradoxonnak tĦnik, hogy az egészséges táplálkozásban,
a humángyógyászatban és az utóbbi idĘben a szintetikus peszticidmentes
növényvédelemben egyre nagyobb szerepet betöltĘ növények betegségeivel
oly kevesen foglalkoznak, a gyógy- és fĦszernövényeket fertĘzĘ
kórokozókkal kapcsolatos ismereteink meglehetĘsen hiányosak, sok esetben
még taxonómiai besorolásuk sem egyértelmĦ.
Hazánkban a gyógynövényeken elĘforduló betegségek nem ismertek, vagy
rég feledésbe merültek. ElsĘsorban Hollós László valamint Moesz Gusztáv
neves mikológusok 20. század elsĘ felében megjelent átfogó munkáiban
találhatunk adatokat a gyógy- és fĦszernövényeket megtámadó kórokozókról,
azonban azok részletes jellemzése az esetek többségében nem áll
rendelkezésünkre. Az adatok nehezen hozzáférhetĘek és zömmel felsorolás
jellegĦek, nincsenek alátámasztva ábrákkal, mikroszkópi mérési
eredményekkel, ennek következtében nem adnak megfelelĘ alapot a
betegségek elleni védekezési irányelvek kidolgozásához. Az 1970-es és 80-as
években Nagy Ferenc és Vörös József foglalkozott behatóbban néhány
nagyüzemi gyógynövénykultúra fitopatológiai helyzetének feltárásával.
Megfigyeléseink alapján a különbözĘ kórokozók okozta betegségek közül a
gyógy- és fĦszernövények termesztését a konídiumos gombák veszélyeztetik a
legnagyobb mértékben, ezért dolgozatomban ezeknek a gombáknak a
feldolgozását tĦztem ki célul.
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Vizsgálataimat a Budapesti Corvinus Egyetem Növénykórtani Tanszékének
laboratóriumában és az országban több, eltérĘ éghajlati és talajadottságú
termesztési körzetében terveztem végrehajtani. Felmérésem során a fontosabb
termesztett és vadon termĘ gyógy- és fĦszernövényeket vontam be, és az
azokon szabadföldi körülmények között elĘforduló konídiumos gombákat
tanulmányoztam. A növények kiválasztásánál a gyógy- és fĦszernövényeket
tágabb értelemben – az adott termesztĘ területén elĘforduló összes fajt
bevonva - vettem alapul.
CélkitĦzéseim voltak:
x

A gyógy- és fĦszernövényeket fertĘzĘ konídiumos gombák körének
feltárása;

x

A gyógy- és fĦszernövényeket fertĘzĘ konídiumos gombák
elnevezésének és rendszertani besorolásának tisztázása;

x

Az okozott betegségek kórképének leírása;

x

A termesztett gyógy- és fĦszernövényeken a konídiumos gombák
okozta kártétel mértékének meghatározása;

x

A kórokozók morfológiai és tenyészbélyegeinek részletes jellemzése;

x

A kórfolyamatok feltárása.

ANYAG ÉS MÓDSZER
A gyógy- és fĦszernövényeken fellépĘ konídiumos gombák okozta
betegségeket és azok kórokozóit az elmúlt években az ország eltérĘ klímájú és
talajadottságú
termesztési
körzeteiben,
Budapest-Soroksáron
és
Herencsényben, valamint laboratóriumi körülmények között vizsgáltam. Eseti
felméréseket végeztem a Budai-hegyekben, Dunaföldváron, Fajszon,
Földesen és Szirákon.
A kórképeket a helyszínen szabad szemmel végzett, majd a begyĦjtött
növényrészek sztereomikroszkópos vizsgálatával határoztam meg.
A kialakult kártételt Budapest-Soroksáron és Herencsényben mértem fel. Az
egyes növényrészeket betegségkategóriákba soroltam, amelyeket tünettípusok
alapján modelleztem. A kártétel mértékére a betegségkategóriákból számolt
betegségindexbĘl és a fertĘzés gyakoriságából következtettem.
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A kórokozók magon való elĘfordulását nedves szĦrĘpapíron és táptalajon
vizsgáltam a vonatkozó szabványoknak megfelelĘen. Esetenként felületi
fertĘtlenítést alkalmaztam. A magon való elĘfordulás csírázásra gyakorolt
hatását számítógépes szoftver segítségével értékeltem. A kelésre gyakorolt
hatásra a magvak talajban történĘ csíráztatásából következtettem üvegházban
és fitotronban.
Három faj esetében a szaporítóképletek áttelelését laboratóriumban és
szabadföldi körülmények között értékeltem.
A morfológiai bélyegeket a szaporítóképletek mikroszkópi mérésével
határoztam meg. A tenyészbélyegek feltárásához a kórokozókat táptalajon
izoláltam és tiszta, illetve egykonídiumos tenyészetet állítottam elĘ. A
telepnövekedés jellemzésénél a tenyészeteket különbözĘ hĘmérsékleteken
tartottam és a micélium növekedést rendszeresen mértem.
Az Phoma-szerĦ fajok rendszertani hovatartozására az in vivo és in vitro
körülmények között képzĘdött konídiumok sejtszámának alakulásából,
valamint a táptalajon nevelt tenyészetekben NaOH hatására bekövetkezett
színreakcióból következtettem.
A kórokozók patogenitását tenyészedényben nevelt növényeken és Petricsészébe helyezett élĘ növényrészeken ellenĘriztem.

EREDMÉNYEK
A gyógy- és fĦszernövények közül 33 fajon 32 konídiumos gombát
határoztam meg, amelyek 15 nemzetségbĘl kerültek ki: 1 Phyllosticta faj, 1
Microsphaeropsis faj, 2 Phoma faj, 1 Phomopsis faj, 3 Ascochyta faj, 6
Septoria faj, 1 Colletotrichum faj, 1 Botrytis faj, 1 Verticillium faj, 7
Ramularia faj, 2 Passalora faj, 1 Cercospora faj, 1 Dendryphion faj, 2
Alternaria faj és 1 Fusarium faj, illetve speciális formája.
A bizonytalan taxonómiai helyzetĦ vagy elnevezésĦ kórokozók közül
javaslom a lestyánt fertĘzĘ Ramularia fajnál a R. levistici Oudem. a
közönséges édesköményt fertĘzĘ Passalora fajnál a Passalora puncta
(Lacroix) S. Petzoldt és a maszlagot fertĘzĘ Alternaria solani fajnál az A.
solani (Ellis &. G.Martin) Sorauer nevek használatát. A mákon elĘforduló
Dendryphion penicillatum (Corda) Fr. különbözĘ növényrészekrĘl származó
izolátumainak morfológiai és tenyészbélyegeiben tapasztalható nagymértékĦ
eltérés alapján szükséges a kórokozó rendszertani besorolásának és pontos
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elnevezésének további vizsgálata. Az Ascochyta fajok közül vizsgálataim
alapján az A. doronici Phoma nemzetségbe történĘ átsorolása indokolt.
Megállapítottam, hogy a kisérleti helyszíneken az igazi édesgyökéren a
Microsphaeropsis glycyrrhizicola, a közönséges édeskömény termésén az
Ascochyta cretensis fordul elĘ. A Passalora fajok közül az orvosi
angyalgyökeret a P. depressa, a közönséges édesköményt a P. puncta fertĘzi.
A gyógy- és fĦszernövényeken a konídiumos gombák levélfoltosságot, hajtás, ernyĘ- és virágelhalást, valamint hervadást okoztak. A tünetek általában a
vegetációs idĘ második felében jelentek meg. Ezzel szemben a Phyllosticta
cruenta, a Septoria melissae, a Verticillium dahliae, a Ramularia menthicola,
a Ramularia rubella és a Dendryphion penicillatum okozta tünetek a
gazdanövényeken már korán észlelhetĘk.
A kórokozók közül a magvakon illetve a terméseken a Phomopsis diachenii,
az Ascochyta cretensis, a Botrytis cinerea, a Passalora depressa, a P. puncta
és a Dendryphion penicillatum fajokat találtam meg. A Botrytis cinerea
elĘfordulása a gyógy- és fĦszernövények magjain általánosnak tekinthetĘ,
azonban a csírázást jelentĘsen nem befolyásolja. A számottevĘ csírapusztulást
okozó Dendryphion penicillatum micéliuma a mák magvak felületén
helyezkedett el.
Az elmúlt években a gyógy- és fĦszernövényeket fertĘzĘ konídiumos gombák
közül súlyos kártételt okozott édesgyökéren a Microsphaeropsis
glycyrrhizicola, köményen a Phomopsis diachenii, citromfĦn a Septoria
melissae, közönséges szurokfĦn a S. origanicola, közönséges aranyvesszĘn a
S. virgaurea, kerti bazsalikomon a Botrytis cinerea, istenfán a Verticillium
dahliae, lestyánon a Ramularia levistici, fodor- és zöldmentán a R.
menthicola, fodros lóromon a R. rubella, orvosi angyalgyökéren a Passalora
depressa és közönséges édesköményen a P. puncta. A kórokozók kártételét
több esetben a termĘhelyi adottságok (pl. Septoria origanicola) és ritkábban
az évjárat (pl. Septoria lavandulae) befolyásolta. A növények fogékonysága a
kórokozókra eltérĘ volt.
Vizsgálatomban részletesen jellemeztem a kórokozók morfológiai bélyegeit.
A konídiumos gombák közül 14 faj piknídiumban, 1 faj ácervuluszban, 17 faj
konídium tartón hozta létre konídiumait. A szaporítóképletek jellemzĘi
általában összhangban vannak a már meglévĘ adatokkal, néhány esetben
azonban attól jelentĘsebb mértékben eltérnek. A 32 vizsgált konídiumos
gomba közül 29 fajt mesterséges táptalajon izoláltam és a tenyészbélyegeket
leírtam. A tenyészetek jellemzésénél, meghatároztam a tenyészet színét,
alakját, a felület alakulását, a tenyészet növekedésének erélyét. Mesterséges
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táptalajon közepesen vagy gyorsan fejlĘdtek a Phyllosticta cruenta, a
Microsphaeropsis glycyrrhizicola, a Phoma exigua var. exigua, a Phomopsis
diachenii, az Ascochyta fajok, a Colletotrichum dictamni, a Botrytis cinerea, a
Verticillium dahliae, az Alternaria fajok, a Fusarium oxysporum és F.
oxysporum f. sp. basalici. Táptalajon nehezen tenyészthetĘk, rendkívül lassan
növekednek a Septoria fajok, a Ramularia fajok és a Passalora depressa.
A patogenitási teszt alapján bizonyítást nyert, hogy a Phoma exigua var.
exigua, az Ascochyta rubiae, a Septoria melissae, a S. origanicola, a
Ramularia menthicola, a Passalora depressa, és az Alternaria solani a
leveleket az ép bĘrszöveten keresztül is képes fertĘzni. A Phomopsis
diachenii és a Septoria grindeliicola micéliuma csak sebzéseken keresztül
képes a szövetekbe hatolni. A Botrytis cinerea kórokozóval fertĘzött kerti
bazsalikom növényeken a sebzések hatására a tünetek rövidebb idĘ alatt
fejlĘdtek ki. A Verticillium dahliae, a Fusarium oxysporum és a F. oxysporum
f. sp. basilici talajlakó kórokozók a gyógy- és fĦszernövényeket
gyökérsebzéseken keresztül fertĘzik. A fertĘzési folyamat gyorsan zajlott le
az Phoma exigua var. exigua fajjal inokulált fekete mályvarózsán, az
Ascochyta rubiae fajjal inokulált festĘ buzéron, a Botrytis cinerea fajjal
inokulált kerti bazsalikomon, az Alternaria solani fajjal inokulált csattanó
maszlagon és a Fusarium oxysporum fajjal inokulált bíbor kasvirágon.

Új tudományos eredmények
Mivel a gyógy- és fĦszernövényeken elĘforduló konídiumos gombák
jellemzése egy kevésbé feltárt tudományterület, dolgozatomban számos új
ismeret leírására került sor, amelyek közül az alábbiakat emelem ki:
1. Magyarországon új kórokozóként írtam le a Phomopsis diachenii, az
Ascochyta cretensis, az A. rubiae, a Septoria grindeliicola, a S.
lavandulae, a S. origanicola, a Cercospora guatemalensis és a Fusarium
oxysporum f. sp. basalici fajokat.
2. A hazánkban már leírt kórokozók közül új gazdanövényen találtam az
Phoma exigua var. exigua (fekete mályvarózsán), a Botrytis cinerea (kerti
bazsalikomon), a Verticillium dahliae (istenfán és tengerparti ürmön), a
Ramularia menthicola (borsos-, fodor-, és zöldmentán), a Passalora
depressa (orvosi angyalgyökéren), az Alternaria solani (orvosi
maszlagon), a Fusarium oxysporum (bíbor kasvirágon) fajokat.
3. Az Ascochyta rubiae elĘfordulása festĘ buzéron, a Septoria gringeliicola
elĘfordulása Grindelia robusta növényen, a Verticillium dahliae
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4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

elĘfordulása istenfán és tengerparti ürmön, a Ramularia menthicola
elĘfordulása fodor- és zöldmentán, valamint a Fusarium oxysporum
elĘfordulása bíbor kasvirágon a tudomány számára új adat.
Több faj – Microsphaeropsis glycyrrhizicola, Ascochyta cretensis, A.
doronici, A. rubiae, Passalora depressa, P. puncta és Dendryphion
penicillatum – esetében javaslatot tettem azok taxonómiai besorolására,
továbbá tisztáztam a vizsgált kórokozók legitim névhasználatát.
Új tünettípusokat figyeltem meg a Microsphaeropsis glycyrrhizicola
(szárfoltosság), az Ascochyta rubiae (szárfoltosság), a Septoria
origanicola (csészelevelek foltossága), a Phomopsis diachenii (ernyĘk
hervadása) kórokozók esetében.
Termesztett gyógy- és fĦszernövényeken meghatároztam a konídiumos
gombák okozta kártételt.
NagymértékĦ fogékonyságbeli eltérést tapasztaltam fekete mályvarózsa és
orvosi zilíz esetében a Phoma exigua var. exigua, valamint borsos-, fodorés zöldmenta esetében a Ramularia menthicola fertĘzésével szemben.
Megállapítottam, hogy a Septoria melissae, a S. virgaureae és a
Ramularia menthicola konídiumokkal képes áttelelni.
A vizsgált 32 konídiumos gomba közül 19 kórokozó tenyészbélyegeinek
leírása a tudomány számára új adat.
A Septoria lavandulae, a S. melissae és a S. virgaureae esetében
megállapítottan a micélium növekedésének hĘmérsékleti optimumát.
A patogenitási tesztekkel több gazdanövény-kórokozó kapcsolatban
igazoltam a közvetlen fertĘzés veszélyét és rámutattam bizonyos
kórokozók seb-parazita jellegére.

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
A gyógy- és fĦszernövényeken a konídiumos gombák okozta betegségek
gyakran léptek föl, rendszeres, sokszor súlyos kárt okozva. A gazdanövények
fogékonysága a kórokozókra eltérĘ volt. A kártételt a termĘhelyi adottságok
és az évjárat hatása csak kismértékben befolyásolták. Az egyes termĘhelyeken
bekövetkezett kártétel kialakulásában sokszor a kórokozók ismeretének és
ebbĘl adódóan a védekezési lehetĘségek kiaknázásának hiánya is
közrejátszott.
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Magyarországon ezideig nem jelent meg összefoglaló munka a gyógy- és
aromanövényeken elĘforduló konídiumos gombákról. Mivel ezekben a
növénykultúrákban a védekezési technológiák kidolgozása még
gyermekcipĘben jár, ezért elengedhetetlen a gyakorlat számára is
hasznosítható, pontos kórokozó-jellemzés. Eredményeim hozzájárulnak a
gyakorlat számára a gyógy- és fĦszernövények kórokozói ellen alkalmazható
környezetkímélĘ védekezési technológia kidolgozásához, továbbá megfelelĘ
alapot adnak a gyógy- és fĦszernövényeket fertĘzĘ konídiumos gombák
taxonómiájának tisztázásához.
Mivel dolgozatom leíró jellegĦ, nem kerülhetett sor bizonyos témakörök
részletes feldolgozására. Érdemes a kórokozók további taxonómiai vizsgálatát
a modern kritériumoknak megfelelĘ módszerekkel kiegészíteni.
ElsĘ lépésben a konídiumos gombák szerepének feltárására került sor, de
késĘbbiekben a teljesség igényével a felmérést javaslom kibĘvíteni más
kórokozó csoportokra is.
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