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               Közismert, hogy a mezőgazdasági károsítók között 

a mikroszkopikus gombáknak kiemelkedő szerepe 

van.  

Termesztett növényeink védelme érdekében igen 

fontos, hogy minél jobban megismerjük e kórokozó 

csoportot, mert csak ennek birtokában lehet 

eredményesen és hatékonyan védekezni ellenük. 

E célt hivatott elérni jelen feldolgozás, amelyet 

haszonnal nézegethet minden érdeklődő, 

ugyanakkor tanulhat belőle agrár-egyetemi 

hallgató, szakmérnök hallgató, ill. felújíthatja és  

továbbfejlesztheti ismereteit a már praktizáló 

szakember is.  
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                                Általános tudnivalók                 
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-  A „Mikológia” (pontosabban „Mezőgazdasági mikológia”) c. jelen tantárgy 

anyaga szakmai előadási vázlat, tehát nem tankönyv! Azaz több esetben 

szóbeli magyarázatok is szükségesek a helyes megértéshez. 

- A tananyag főleg agrár vonalon tanuló egyetemi hallgatóknak szól  (nem 

kutatóknak), így tudatosan kerültük a gombákról ma ismert teljes részletessé- 

get. A „tanulhatóság”, a könnyű áttekinthetőség volt a cél. 

-  A feldolgozás a mezőgazdasági gombarendszertannal, illetve a   hozzá 

szorosan kapcsolódó tudományrészekkel foglalkozik (pl. történet, a gombák 

jelentősége, általános tulajdonságai, identifikálási lehetőségek, tünettan, 

járványtan, prognosztika, védekezési módszerek stb.).  

-  A teljesség igénye nélkül ugyan, de bemutatásra kerülnek a mezőgazda- 

sági (kertészeti) gyakorlatban fontosabb (érdekesebb) gombanemzetségek,  

ezek főbb jellemzői, példaként néhány faj, továbbá jelentősebb gombabeteg- 

ségek tüneteit is tanulmányozhatjuk.    



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

                  Általános tudnivalók   (folyt.)  
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               -  Az összeállítás szakmailag kötött felépítésű, azaz bármilyen  

formában megváltoztatni – nem, legfeljebb csak a szerzőkkel való 

előzetes konzultáció után lehetséges!  

- Az előadás jelentős saját mikrofotó-anyagot tartalmaz (230 db fölötti).  

A mikroszkópos felvételek eltérő nagyításúak, a nagyítási fokozatokat 

külön nem tüntettük fel, ha szükséges, közöljük (pintercsaba45@freemail.hu). 

- A makrofotók (tüneti képek) jórészt a szerzők, ill. részben a PE. 

Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet, Növénykórtani Osztály 

(Keszthely) dia-anyagából származnak. Néhány esetben engedéllyel, 

külső szerző tüneti fényképét is felhasználtuk. 

- A szakmai rajzokat csak magyar szakkönyvekből, jegyzetekből vettük 

át, ahol szükség volt, kisebb átalakításokkal.                                                                   

Lásd: a „Felhasznált irodalom”-ban a *-al megjelölt munkákat. 

  A szerzők e helyen is tisztelettel megköszönik ezt a lehetőséget !  
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                A „Mikológia”  rövid története 
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Ókor:  

- Növénybetegségek figyelése: amióta növénytermesztés folyik.           

- Először babonás magyarázatok, a Biblia is foglalkozik velük,        

azaz túlvilági erők a betegség-okozók (pl. a Rómaiaknál külön „istene” 

- Rubigus - volt a rozsdáknak).                                                             - 

Az ókori bölcselők is foglalkoztak e témákkal, pl. THEOPHRASTOS 

(botanikai ismeretek mellett a növénybetegségekről is tett említést).                                                                                                  

- Századokon át az „ősnemzés” elmélete volt az elfogadott. 

 

Középkor:  
 

- Kezdik földi okokkal magyarázni a betegségeket, járványokat.                    

- Az eszközök fejlődése (pl. nagyítólencsék - R. Hooke, 1665, A. von 

Leeuwenhoek, 1683. -  ill. kezdetleges mikroszkópok) elindítják az ok- 

-okozati tényezők megértését.  
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           A „Mikológia”  rövid története  (folyt.) 
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               - Megemlítendő:  „Apor-kódexek”, „Clusius-kódex”, „Van Sterbeeck 

(1675): első gombákkal foglalkozó könyv, Lippai J. (1753): „Posoni 

kert” – könyv (magyarul). 

- Már látták a gombák különféle spóráit, de azt magoknak gondolták 

(csíraelmélet).  

- További híres, akkori tudósok: Tournefort, A. Micheli, M. Tillet, 

Prévost, C. Linné (1700-as évek eleje-közepe), H. Persoon, M. Fries, 

Tulasne-fivérek (1700-as évek vége - 1800-as évek eleje-közepe),   

        

„Mikológiai” szakasz (XIX. sz. közepétől – leíró, rendszerező): 

 

- H.A. de Bary és M. J. Berkeley a modern mikológia megalapozói 

(üszög, rozsda, peronoszpórák, rendszertan stb.),  

- P.A. Saccardo 25 kötetes gombarendszertana,  

- H. Kühn első növénykórtani kézikönyve, majd Voronyin, Millardet 

munkássága. Komoly fejlődés, sok új ismeret. 
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             A „Mikológia”  rövid története (folyt.) 
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  Mikroszkóp az 

1800-as évekből 

Lippai 

János, a 

híres 

„Posoni 

Kert” c. 

magyar 

nyelven írt 

könyvének 

eredeti 

belső 

borítója, 

1753-ból 
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           A „Mikológia”  rövid története (folyt.) 
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Néhány jelentősebb esemény a XX. sz-ban ill. napjainkban: 

- 1912 - a szőlőperonoszpóra életmódjának megállapítása                       
- 1952 - a gombák flagellumszerkezetének megállapítása                         

- 1953 - Hughes: konídiumképződési típusok megállapítása           

 - 1961-63 - lomaszómák kimutatása, harántfal-szerkezetek leírása, 

    hausztórium-szerkezetének meghatározása,                                           

- 1974 - a molekuláris mikológia „születése”,                                            

- 1977 - a holomorf, teleomorf, anamorf elnevezések bevezetése     

- 1980 - Sutton: konídiumos gombák új rendszertana   

- Napjainkban a morfológia mellett egyre nagyobb teret kap a 

fiziológiai, biokémiai, molekuláris biológiai, genetikai 

tudományterületek felhasználása a gombák széleskörű 

kutatásában (eltérések, rokonságok kimutatása, genetikai 

markerezés stb.). Elmondhatjuk, hogy az utóbbi évtizedekben 

nagyon sok új ismeret látott napvilágot a gombákkal kapcsolatban. 
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            A „Mikológia”  rövid története (folyt.) 
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Kiváló magyar mezőgazdasági mikológusok                                  

az 1700-as évektől napjainkig (a teljesség igénye nélkül): 

 

 Mitterpacher Lajos (1734-1814) 

 Linhart György (1844-1925) 

 Hollós László (1859-1940) 

 Istvánffy Gyula (1860-1930)  

 Schilberszky Károly (1873-1935) 

 Tuzson János (1870-1943) 

 Doby Géza (1877-1968) 

 Moesz Gusztáv (1873-1946) 

 Husz Béla (1892-1954) 

 Csorba Zoltán (1904-1981) 

 Bánhegyi József (1911-1976) 

 Ubrizsy Gábor (1919-1973) 

 Vörös József (1929-1991) 

 Igmándy Zoltán (1925-2000)            
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     Paleomikológia                
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- A gombák - mint élőlények - kialakulása visszanyúlik a földtörténeti 

ókorba, azaz az „alsó-Devon” korba, ami mintegy 400 millió évvel 

ezelőtti időszakot jelent (a Devon-ból már ismertek ősharasztok, pl. - 

Rhynia -  amelyeken gombákra utaló elváltozások találhatók – 

szimbiotikus kapcsolatok, ill. parazitizmus kezdetei?).  

- A földtörténeti „Karbon” kortól (300 millió évvel ezelőtt) valószínűsítik a 

Bazídiumos gombák jelenlétét is (rozsdagombákra utaló fosszíliák a 

Lepidodendron, Sigillaria ősfákon), azaz a gombák már szinte akkor 

elérték a filogenetikai fejlődésük csúcsát, onnantól csak fajgazdagságuk, 

genetikai plaszticitásuk bővült. 

 

A következőkben bemutatunk néhány konkrét gomba-spórát, ill. génusz 

szinten felismerhető fosszilis lenyomatot érdekességként, a földtörténeti 

„Kréta” (100 millió), a „Miocén” (20 millió) és „Pliocén” (5 millió évvel 

ezelőtti) korokból.  
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                    Paleomikológia  (folyt.)  
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Ma élő (Recens) és „Kréta”-kori üledékekből származó fosszilis   

                gombaspórák összehasonlítása 

Az egyes 

földtörténeti 

korokból egy 

speciális 

palinológiai kémiai 

feltárási 

módszerrel lehet a 

fosszilis növényi és 

gomba (ill. egyéb 

szerves) 

maradványokat 

kinyerni. 

 

(A fosszíliák a MÁFI-

ből származnak – 

engedéllyel!) 
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      Paleomikológia  (folyt.)  
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A földtörténeti „Miocén”-ből származó, mintegy 20 millió éves ősi 

juharfélén található szimptómák (balról), illetve mai juharlevélen 

található „Juhar tintafoltossága” nevű gombabetegség (jobbról) 

 MÁFI anyaga 
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                    Paleomikológia  (folyt.)  
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Fosszilis nádlevél darabok,                 

„Nádrozsdára” utaló tünetekkel 

     A földtörténeti „Pliocén”-ből származó, mintegy 5 millió éves nádlevél   

   darabokon található szimptómák (balról) 

Mai (recens) nádlevélen 

található „Nádrozsda” tünetek 

Saját                          

gyűjtés 
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       Paleomikológia  (folyt.)  
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  A „Pliocén”-ből származó 5 millió éves dió levéldarabon (balról)  

nagyon hasonló tünetek figyelhetők meg, mint a mai dióleveleken 

gyakori „Dió gnomóniás levélfoltossága” nevű kórokozó gomba 

szimptómái (jobbról) 

Saját 

gyűjtés 
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- Genetikai defektusok (belső eredetű)  :     0,1-0,2  % 

- Élettani betegségek                                                  
(külső eredetű, nem fertőző)                  :        15  % 
 

 Külső eredetű, fertőző: 

- Vírusok, viroidok, fitoplazmák,                        
spiroplazmák                   :        20  % 

- Baktériumok    :        10  % 

- Gombák     :       55 % 
___________________________________________ 

            ~  100  % 

  A növényi betegségeket okozó tényezők (becsült)  

16 
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                  A gombák jelentősége 

17 

 - Heterotróf, lebontó szervezetek (globális a szerepük a bioszférában!). 

 - Élelmiszerek (természetes, ill. „termesztett” úton). 

 - Gyógyszertermelők (pl. antibiotikumok, vitaminok). 

 - Esetenkét súlyos növényi, állati, emberi kórokozók                         

 (lásd: járványok). 

 - Ipari felhasználások (erjesztés, enzim-, vegyszer-előállítások stb.). 

 - Élelmiszer- és takarmányromlást előidézők (penész). 

 - Szimbionta szervezetek („hasznos” tulajdonságok, mikorrhiza). 

 - Toxintermelők, allergének, hallucinogének. 

 - Genetikai modellszervezetek.  

 - Gomba-biotechnológiai felhasználás (génbevitel). 

 - Környezetvédelmi célú felhasználások (biodegradációs   

  és bioremediációs hasznosítások). 

 - Biopreparátumok, mikopeszticidek (pl. hiperparaziták felhasználása). 
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-  Elnevezés: - mykes (görög), fungus (latin) 

-  Önálló evolúciós ágú élőlénycsoport!                         

       Gombavilág !   (ma már elfogadott) 

-  Származásuk:  Polifiletikus, „Flagellatae” ősi ostoros moszatok 

-  Fajszámuk:     - lehetséges: kb.1 millió 

            -  leírt: több mint 100-ezer, 

            - növénykórokozó: kb. 45-ezer faj. 

-  Definíció: egy- vagy többsejtű, valódi sejtmag és sejtfal,  

            spóraképzők, telepesek, klorofill-mentesek. 

- Táplálkozás: heterotróf - élő, vagy elhalt szerves anyagokat 

bontanak le (reducens élőlények), ezen belül ún. „chilotroph”, azaz 

sejten kívüli emésztés extracelluláris enzimekkel, majd felszívás 

(abszorpció). Nagy aktivitású enzimredszereik vannak.  

            A gombák általános jellemzése 

18 
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- Életmód:    - szaprotróf (csak lebontó tevékenység)                                                            

   - szimbionta (pl. a gyakori „mikorrhiza” kapcsolatok)                                                                

   - parazita: 1.) nekrotróf (fakultatív)                                                       

           2.) biotróf (obligát)                             
Másodlagos anyagcserével is rendelkeznek (ez esetben speciális 

metabolitokat termelnek, pl. gombamérgek, toxinok, alkaloidok, antibiotikumok).  

- Életterük:         - epifíta szaprotróf (pl. egyes korompenészek)                         

          - ektoparazita (pl. lisztharmat-gombák)                 

          - endoparazita (pl. peronoszpóra-félék)                  
A gombák mindenhol jelen vannak a Földön (kivétel: mélytengerek, sarkvidék) 

- Tápanyagigény:       - vannak kozmopolita fajok (C, N, víz), ill.                                          

                               - specializálódott parazita fajok (igényesek)                         

Tartalék tápanyagok:  glikogén (ill.: lipidek, glukánok, trehalóz)                                             

Szaporodásuk:  különleges (vegetatív, ivaros, ivartalan,   

          meglehetősen bonyolult) 

       A gombák általános jellemzése  (folyt.) 

19 

részletezés szóban 
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   A gombák általános jellemzése  (folyt.) 
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-  Felépítés:    -  sejtfalanyag: kitin, kitozán, hemicellulóz, glükan 

        -  vegetatív tenyésztest (thallus):                       

            hífákból áll (gombafonál) 

            -  micélium: a hífák összessége 

        -  hífa: aszeptált, szeptált, álharántfalas                  

aszeptált hífák 

szeptált hífa 
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      A gombák általános jellemzése  (folyt.) 
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- Hífamódosulatok:  

 

- apresszórium (tapadó hífa), 

- rhizoid (rögzítő hífa),                                                                                  

- rhizomorfa (hífaköteg),                                                                                

- stolo (inda),                                                                              

- hausztórium (szívóhífa),                                                                      

- szklerócium (kitartóképlet, 

amely valódi-, mikro-, és 

álszklerócium), 

- sztróma (gyakran növényi     

és gombaelemek együttese) 

- klamidospóra (vastag       

falú mitospóra, kitartóképlet) 

rhizoid                rhizomorfa        hausztórium 

   valódi szklerócium mikroszklerócium klamidospóra 
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- Plektenhíma: álszövet, valódi szövet a  

     gombáknál nincs (a növekedés nem 

csúcsmerisztémás, hanem hífa-csúcsnövekedésű). 

Álszövet: - prozenhíma, - pszeudoparenhíma 

- Lomaszóma: speciális gombaanyag        

     (salak?) 

- Összetétel:  

 - szervetlen anyagok:  80-95 % víz,                               

5% hamuanyagok (K,Na,Ca,Mg,P stb.) 

 - szerves anyagok: 5-9 % fehérje,                   

esszenciális aminosavak, szénhidrátok, lipidek, ill.               

egyéb vegyületek. A gombák gyakran                          

akkumulálják a nehézfémeket (ólom, higany stb.). 

                                                                                                  

- Vízigényesek és a savas pH-t igénylik                            

   (nagy részük oxigén igényes is). 
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   A gombák szaporodása:  

            - vegetatív (micélium, szklerócium, klamidospóra)  

            - reproduktív  (ivartalan, ivaros) 
 

 - Ivartalan szaporodás: gyors elterjedés (propagáció)! 

                   Formái: 

            1.) belső spóraképzés, zoosporangiumban   

             zoospórákkal                                                  

     (ezek vizes közegben aktív mozgásra képesek 

      ún. „whiplash” és „tinsel” flagellumokkal) 

 

        A zoospórák „n” kromoszóma-készletűek. 

 

       A gombák általános jellemzése  (folyt.) 
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       A gombák általános jellemzése  (folyt.)  
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Zoosporangiumok és zoospórák (Phytophthora infestans) 

A zoospórák flagellumai   

 nem látszanak 

már „üres” 

sporangium 
csírázó 

zoospóra! 
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  2.) belső spóraképzés, sporangiumban aplanospórákkal                 

                (ezek már nem képesek aktív mozgásra) 

 

 

 

 

 

  sporangium-”fej” 

aplanospórák 

Rhizopus stolonifer – (Indáspenész) 

kolumella 

sporan-

gium- 

tartó 
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    3.) külső spóraképzés pl. konídiumokkal         

   (változatos alakú és méretű ún. mitospórák, 

pl.:) 

Deightoniella  Camarosporium  Corynespora  

Alternaria  
Epicoccum  Fusarium  
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 - Ivaros szaporodás: fő szaporodási forma, áttelelés! 
 

    Szerepe van az evolúcióban, a rendszerezésben, a 

taxonómiai besorolásban.  

    Napjainkban jellemző a széleskörű sejttani, biokémiai és 

molekuláris biológiai kutatások térhódítása e tekintetben 

(taxonómia, rokonság megállapítása stb.). 

Több szakaszból áll, térben és időben is elkülönül: 

     - plazmogámia (dikariotikus állapot – speciális gombatulajdonság) 

  - kariogámia (sejtmagegyesülés – későbbi időben) 

        - meiózis  

   - mitózis 

Az ivaros szaporodás eredménye az ún. főspóra kialakulása. 

       A gombák általános jellemzése  (folyt.) 

27 
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      A gombák általános jellemzése  (folyt.) 
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Gaméták (ivarsejtek) 

Gametangiumok (ivarszervek – pl. oogónium, aszkogónium, 

            anterídium)                                                                               

- izogametangiumok esetén: izogámia (l.pl. zigogámia),                  

- heterogametangiumok esetén: heterogámia (pl. oogónium 

+ anterídium = oogámia, aszkogónium + anterídium = aszkogámia),        

 ill. ivarszervek nélkül (testi sejtek):  szomatogámia 

 

Alacsonyrendűeknél  :  - holokarpikus,  

magasabbrendűeknél:  - eukarpikus szaporodás 

 

„Végeredmény”: ún. főspórák kialakulása                                     

 pl. oospóra (auxozigóta), zigospóra (auxozigóta),     

                           aszkospóra, bazidiospóra  

                           (rendszerint „n” kromoszóma-készlettel) 
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      A gombák általános jellemzése  (folyt.)  
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Példák az ivaros „főspórákra” 

oospórák zigospóra 

bazidio-

spórák 

aszko-

spórák 

aszkusz-

ban 
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   A gombák általános jellemzése (folyt.)   Spóramorfológia                 
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A gombák különféle szaporítóképletei 

(spórák, konídiumok) nagy 

változatosságot mutatnak 1.) alakban 

(gömb, tojás, allantoid, orsó, hosszúkás, fonál, 

nyeles stb.), 2.) sejtszámban (egy, kettő, 

három vagy több egy irányban, ill. keresztben-

-hosszában), 3.) méretben (3-4 

mikrométertől 2-300 mikrométerig),  és 4.) 

színben egyaránt (színtelen, világos, füst, 

sárga, barna, fekete stb.) 

Egységesen, 1000x-es nagyításban 

ábrázolva egyes spórákat, a mellékelt 

összehasonlítást kapjuk.   

A bemutatott szaporító-képletek ismert 

növénykórokozó gombák spórái, 

konídiumai (további szóbeli magyarázat). 
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- Makrotünetek alapján való meghatározás (l.: tünettan),  

- gombaképletek makroszkópos és mikroszkópos 

 vizsgálata (általános, gyakori, különféle mikroszkópok),  

- biológiai jellemzők (előfordulási helyek, közegek stb.),  

- tiszta tenyészet előállítása, vizsgálata, 

- élő növényen való tenyésztés és vizsgálat, 

- élettani jellemzők megállapítása (érzékenységek),  

- kémiai analízisek (talaj, növény), 

-   biokémiai jellemzők (pl. toxinok), 

-   genetikai jellemzők (pl. párosodási hajlam), 

-   molekuláris taxonómiai módszerek (makromolekulák 

 vizsgálata – lásd: következő diák). 

A gombák identifikálásának lehetőségei, módszerei               

31 
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Molekuláris taxonómiai módszerek a gombák azonosításában 

32 

               

Tekintettel arra, hogy napjaink molekuláris identifikálási 
módszerei egyre jobban kiteljesednek (pl. új gombafaj leírásakor szinte 

elengedhetetlen), célszerű összefoglalni címszavakban ezeket a 

lehetőségeket is -  részletezés nélkül.  

Információhordozók: - elsősorban a nukleinsavak                                          

A rokonsági kapcsolatok megállapításához az egyedi gének 

szekvenálása és a nukleinsav-hibridizáció használható. 

 

         Rendszerezés a nukleinsav jellemzők alapján                                             
A DNS  analízisén alapuló gyors, szenzitív és specifikus eljárások egyre 

inkább előtérbe kerülnek. Az identifikálás során több módszert is 

alkalmaznak, pl.: 

-  ITS (Internal Transcribed Spacer) szekvenciák alapján               

    (Riboszóma rRNS szekvencia analízise)  

Ma a gombák esetében ez a legelfogadottabb módszer, azaz a  PCR-rel 

(polimeráz láncreakció) felsokszorosított ITS szakasz szekvenálása. 
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 Molekuláris taxonómiai módszerek a gombák azonosításában (folyt.) 
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Ezen kívül további szóba jöhető eljárások: 

 

- egyes speciális génszakaszok PCR-sokszorosítása, 

- restrikciós fragmenthossz polimorfizmus (RFLP),                                          
(Az RFLP analízis során restrikciós enzimekkel végeznek hasítást, majd gél-

elektroforézissel elválasztják a DNS darabokat, amelyek a fajra jellemző 

mintázatot adják a gélen.)                                            

- Southern-hibridizációs analízis, 

- véletlenszerű amplifikált polimorf DNS analízis (RAPD).                            

Ezeket az eljárásokat a taxonómiai vizsgálatoknál kiegészíthetik 

különböző fehérje analízisek, enzimvizsgálatok (izozimanalízis -  

izozim-mintázatok v. zimogramok) stb.                                                                                                               

Ezek a rutin vizsgálatok során általában nem használatosak, vagy csak 

ritkábban (pl. patotípusok elkülönítése).   

- Fentieken kívül még: kemotaxonómia 
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Nemzetközi Botanikai Kódex : kettős latin név (binomen)    

          1.: genus, 2.: species 

Viszont egy speciális gombatulajdonság miatt, ugyanazon egyed 

esetében gyakori a kettős (hármas) elnevezés is! 

Ez a „pleomorfizmus”, azaz a gomba élete során egynél több 

szaporodási típusa létezik - ivaros és ivartalan -  amely alakoknak  

más-más neve van. Pl.: Venturia inaequalis - ivaros v. teleomorf 

alak, illetve Spilocaea pomi - ivartalan v. anamorf alak.                               

Ennek fő oka: az alakok felfedezésének és leírásának időbeni 

eltérősége. Egy faj valamennyi formáját (teleomorf + anamorf) a 

holomorf kifejezéssel jelöljük (teljes gombaalak). 

A rendszertani kategóriák: 

ország - törzs - osztály - rend - család - nemzetség - faj -   

- (varietas /var./ - forma specialis /f. sp./ - rassz - biotípus).                        

                 A gombák nevezéktana 

34 
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- A gombák rendszerezése az évtizedek során számos 

változáson ment keresztül, ez napjainkban is folyik, 

fejlődő terület (a molekuláris gomba-genetika erősen átalakítja). 

- Nehéz a rendszerezés, mert a gombák speciális tulajdonságú, 
erősen heterogén mikroszervezetek. 

- Minden rendszertannak van előnye és hátránya, a 

szakirodalomban nagy változatosság tapasztalható. 

- Jelenleg a legelterjedtebb a: 

 „Hawksworth et.al. (1995): Ainsworth and Bisby’s    

       Dictionary of the Fungi (8th.ed.)”, 

           kiegészítve a „Mitospórás gombákkal” (Deuteromycota)  

 Jelen összeállítás is ezt a rendszertant követi. 

       A fitopatogén gombák rendszerezése                

35 
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 A fitopatogén gombák által okozott betegségtünetek 
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                 Tünettan (szimptomatológia) 

A növénypatogén gombák nagyon sokféle tünetet produkálnak a 

megtámadott növényeken, pontosabban azoknak különböző részein.                       

A tünetek rendszerezése:   

1.) A megjelenés ideje szerint:   pl. a szőlőperonoszpóránál 

      - kezdeti               - fő                        - végső tünetek 

 

„olajfolt” 
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 A fitopatogén gombák által okozott betegségtünetek (folyt.) 
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2.) A megjelenés formája alapján többféle lehetőség van, pl.  

       2.1.  Morstatt-féle tünetcsoport (7 csoport)  

             - hervadások (tracheomikózis),                                                                    

 - színváltozások (ezen belül foltosodások, l. külön – gyakori!),            

 - elhalások (részleges, teljes),                                                                     

 - alakváltozások (maradandó, végleges),                                                   

 - sebek, sérülések („kapunyitás” a kórokozónak),                                   

 - a növényi felületen kiváló anyagok (másodlagos),                                    

 - a kórokozók látható megjelenése a növényen               

   (gyakori, pl. micélium, sporodochium, szaporítóképletek). 

 

     2.2.  - Főtünet (pl. ágelhalás),                                                                       

 - melléktünet                                                                    

     (mézgásodás). 
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 A fitopatogén gombák által okozott betegségtünetek (folyt.) 
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A foltosodások    
(folt típusok)   

osztályozása: 

- ragya,                             

- pettyesség,                    

- sömör,                           

- likacsosság,                 

- egyszerű folt,                

- szögletes folt,               

- csíkosság,                   

- fenésedés,                       

- varasodás,                      

- barnulás,                         

- üszkösödés,                     

- belső foltosság. 
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  A fitopatogén gombák által okozott betegségtünetek (folyt.)  
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     Néhány példa a gombák okozta jellegzetes tünetekre 

sárgulás likacsosság 

foltosodás, 

barnulás 
varasodás 
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 A fitopatogén gombák által okozott betegségtünetek (folyt.) 
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     Néhány példa a gombák okozta jellegzetes tünetekre 

hervadás, 

elhalás 

sömör rothadás, elhalás 
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 A fitopatogén gombák által okozott betegségtünetek (folyt.) 
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     Néhány példa a gombák okozta jellegzetes tünetekre 

  maradandó 

alakváltozások elsatnyulás 
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  A fitopatogén gombák által okozott betegségtünetek (folyt.) 
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               Néhány példa a gombák okozta jellegzetes tünetekre 

csíkosság 

ragya 

belső     

foltosság 
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A fitopatogén gombák által okozott betegségtünetek (folyt.) 
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     Néhány példa a gombák okozta jellegzetes tünetekre 

a kórokozók látható megjelenése                                  

 a növény felületén 

sebek, sérülések kitartóképletek 
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   A növénykórokozó gombák terjedése, fertőzés, járványok                
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  A gombabetegség lefolyása a kezdettől a végig =                             

  = kórfolyamat (vagy patogenezis)  
 

                  A patogenezis szakaszai: 

     1.) Inokulum képződése: azaz a fertőző anyag - pl. micélium- és  

             módosulatai, mindenféle spóraalak,                                                           

 A képződés helyei: primer, és szekunder fertőzési források                                      

                    (pl. vetőmag, palánta, növény, talaj,) 

     2.) Inokulum terjedése:  a parazita gombák szinte minden alakjukkal  

                      terjedhetnek. A terjedés a  talajban is, a  

          levegőben is megtörténhet.                                     

 A terjedés módja: - aktív (ritkább)                                                              

           - passzív (gyakori) pl. légáram, eső, öntözővíz,  

                                           vetőmag, talaj, szerszámok, gépek, vektorok. 

(Vázlatszerű összefoglaló) 
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A növénykórokozó gombák terjedése, fertőzés, járványok (folyt.)  
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     3.) Inokuláció: bejutás (bejuttatás) a növénybe aktív, főleg   

       enzimatikus (pl. pektináz, celluláz, amiláz, proteáz enzimekkel),        

vagy passzív (pl. sebzés) úton.                                      

 Nemesítésnél: ún. „mesterséges inokuláció” módszereivel. 

     4.) Infekció: a tulajdonképpeni fertőzés, amikor létrejön a gazda-

parazita kapcsolat. Ez függ a gazdától (a növény ellenállóképessége), a 

patogéntől (a kórokozó virulenciája), és a környezettől (optimális viszonyok).  

Infekciós nyomás: az „inokulumtömeg” mennyisége, veszélyessége. 

     5.) Inkubáció: lappangási idő, azaz az infekció létrejöttétől az első 

tünetek megjelenéséig tartó idő – napokban (kórokozótól, gazdanövénytől, 

környezettől függ a hossza, ami gyakran változó – lásd: pl. szőlőperonoszpóra). 

     6.) Morbid stádium: a tünetek kiteljesedése után a gazdanövény  

    elpusztulásáig tartó idő, ami erősen változó.                                                     

- A betegség lefolyása: - akut (heveny - gyors), vagy                                                   

                             - krónikus (idült – lassan tartó)  
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A növénykórokozó gombák terjedése, fertőzés, járványok (folyt.)  
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               - A járványok kialakulásának alapfeltételei: 

 1.) Tömegesen előforduló fogékony gazdanövény            

 2.) Patogenitással rendelkező virulens kórokozó                     

 3.) Optimális (v. ehhez közel álló) környezeti feltételek 

- A járványok kialakulásának oka: 

A fenti alapfeltételek tér- és időbeni egybeesése!                                   

A járványok kialakulásánál figyelembe kell venni a                                     

 köztesgazdákat, a rezervoár növényeket, és a vektorokat is. 

- Járványtípusok:   - endémia (kis területre kiterjedő, pl. term. körzet, 

   és rendszeresen jelentkező)                

           - epidémia (országra kiterjedő, időszakos)                           

          - pandémia (kontinensekre kiterjedő, ritkább)  

- Járványdinamika:      - évközi (egy, két, többcsúcsú)                                    

               - évenkénti járványgörbék 
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 A növénykórokozó gombák terjedése, fertőzés, járványok (folyt.)  
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- A járványok összeomlásának okai: 

 - megszűnnek a kedvező klimatikus körülmények                             

 - fogékony növények kipusztulása                                                        

 - kórokozó virulenciájának csökkenése              

 - gazdanövény fogékonyságának csökkenése                                   

 - emberi beavatkozás (védekezések)  

- Járványmodellek:  sokféle  (antropogén tényezők is)  Pl.:    

Fischl G. nyomán 
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        Növénykórokozó gombák előrejelzése               
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- Előrejelzés (prognosztika):   információ a jövőben várható károsítók  

              fellépéséről (szakmai javaslattétel) 

- Célja:   a védekezések hatékony (optimális időbeni), gazdaságos  és       

   környezetkímélő elvégzése.  

- Kapcsolódási pontjai:  - epidemiológiával,  - védekezéstannal.  

- A biztonságos előrejelzés feltételei: - a kórokozó, - a gazdanövény, - az 

abiotikus tényezők befolyásoló szerepének részletes ismerete, - az előrejelzés 

berendezéseinek, műszereinek megléte. 

- Az előrejelzés időbeni formái: - távprognózis (1-2 évre, - tájegységre),           

 - rövid prognózis (1-2 hétre, hónapra, - tájegységre, gazdaságra),                                    

 - szignalizáció v. jelzés (azonnali védekezésre javaslat, - táblaszintű).  

- Az előrejelzés területi formái: - üzemi előrejelzés (konkrét helyre 

vonatkozik, pl. tábla - fontos!), - tájegységi előrejelzés (azonos feltételű körzetre 

vonatkozik, hozzávetőleges védekezési időponttal), - országos előrejelzés 

(napjainkra visszafejlődött) - nemzetközi és kontinentális előrejelzés (nemzetközi 

összefogás, pl. a  dohányperonoszpóra esetében a CORESTA - Párizs). 
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      Növénykórokozó gombák előrejelzése (folyt.)  
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- Előrejelzési módszerek: többféle, esetenként több módszer együttes 

         használata vezet eredményre. Pl.:                                     

- inkubációs idő hosszának kiszámítása (Istvánffy-Pálinkás féle táblázat),                

- levélnedvesség borítottság ideje, - meteorológiai adatok összegzése, - effektív 

hőösszeg-számítás, - primer, szekunder fertőzések megállapítása, - indikátor 

növények, ill. megfigyelő parcellák létesítése, - növény-fenológia, - negatív 

prognózis adása, - matematikai módszerek, ill. számítógépes járványmodellek, 

- távérzékelésen alapuló képfeldolgozás.                                                                     

A módszerek kiválasztása fontos, szakembert igényel                                                   

(gazda-parazita kapcsolatok ismerete, ill. felszereltség). 

Napjainkban előrejelzési rendszerek kidolgozása                                          

folyik, főleg ezeket használják (pl. „GALATI-Vitis”). 

- Néhány előrejelezhető gombabetegség:                                                
szőlőperonoszpóra- és lisztharmat, burgonya- és                                  

paradicsomvész, dohányperonoszpóra, hagyma-                                               

peronoszpóra, almafa-körtefa varasodás, almafa liszt-                                            

harmat, őszibarack levélfodrosodás, szilvalevél                                                   

vörösfoltosság, cukorrépa cerkospórás levélragya stb.  területi automata 

műszerállomás 
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     További programismertető                  

50 

A következőkben a legjelentősebb 

növénykórokozó gombanemzetségek, és 

példaként néhány fajuk rendszertani besorolását, 

illetve fontosabb tulajdonságát ismertetjük.  

Bemutatunk jelentős, esetenként érdekes és ritka 

növényi betegségtüneteket is.  

Befejezésként foglalkozunk a fitopatogén gombák 

elleni védekezési módokkal.      
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         FUNGI 

 

ország: Protozoa         Chromista           Fungi 

 

törzs:  Myxomycota           Oomycota          Chytridiomycota 

          Plasmodiophoro-                               Zygomycota 

          mycota                  Ascomycota 

         Basidiomycota 

         Deuteromycota 

 

 

          A rendszertani besorolás fő váza 
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- Szaprotróf életmód. 

- Vegetatív tenyésztest:         

polienergidás (soksejtmagvú) 

plazmódium. 

- Termőtest: 

    sporangium, benne  

    sporangiospórákkal. 

 

- faj:  Physarum nutans 

  Szaprotróf gomba 

       

   törzs:  Myxomycota   (Valódi nyálkagombák) 

52 

    sporangiumok, felrepedő 

 peridiummal 

gyommagon kialakult telepek 

sporangiospórák 

(meiospórák) 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

- Endoparazita (sejtbeni) életmód.  

- Polienergidás (soksejtmagvú) 

 amőboid plazmódium. 

- Holokarp szaporodás. 

- Zoospóra (2 db. whiplash      

        flagellummal).  

- Haplofázis dominál. 

- Termőtest és sejtfal nincs. 

- faj:  Plasmodiophora brassicae 

Káposztafélék gyökérgolyvája 

- faj  Spongospora subterranea 

Burgonya poros varasodása (K!) 

- faj:  Polymyxa betae 

Vírusvektor gomba (Répa rizománia)  

törzs: Plasmodiophoromycota (Patogén nyálkagombák) 
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Spongospora 

kitartóspóra- 

halmazok 

Polymyxa kitartóspórák 
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- Nem valódi gombák, sok tulajdonságukban inkább az 

algákhoz hasonlítanak (pl. diploid tenyésztest, glükán és cellulóz 

sejtfal, Golgi-készülék, endoplazmatikus retikulum). 

     Ma is vitatott, „gombaszerű” csoport (klorofillt vesztett algák?). 

- Elterjedt, igen nagy károkat okozó szervezetek. 

- Endoparaziták, zömmel biotróf életmódúak. 

- Micélium: jól fejlett, cönocitikus, sejtközötti, diploid állapotú!  

- Szaporodás: - ivartalan: zoosporangiumok – zoospórákkal                          

(1 whiplash és 1 tinsel ostor) – indirekt csírázás, vagy konídiumként 

csíráznak – direkt csírázás. Mindezek a növényi felületen képződnek 

tartókon, és jellegzetes, determináló sterigmákon. 

    - ivaros (oogámia – oospóra, - a gaméták haploidok) Szövetek között. 

Homotallikus, és heterotallikus szaporodás egyaránt lehet. 

- Vízi – szárazföldi életmód határa! 

       törzs:  Oomycota  (Oospórás „gombák”)              
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      törzs:  Oomycota (oospórás v. petespórás gombák) 

    osztály:   Oomycetes 

        rend:   Pythiales 

        rend:   Sclerosporales 

     rend:   Peronosporales 

 

         rend :  Sclerosporales                                       

       család :  Sclerosporaceae  

      nemzetség :  Sclerospora 

      család :  Verrucalvaceae 

      nemzetség :  Sclerophthora 

         Az Oomycota  törzs rendszertani felosztása 
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    rend :    Pythiales                     

család :     Pythiaceae  

nemzetség : Pythium  

nemzetség : Phytophthora 

        rend :   Peronosporales                           

család :    Albuginaceae 

      nemzetség: Albugo                                               

család :   Peronosporaceae 

     nemzetség : Peronospora                                                 

nemzetség : Pseudoperonospora           

nemzetség : Plasmopara               

nemzetség : Bremia  
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- A sporangiumtartó külsőleg 

keletkezik, hífaszerű, folya- 

matos növekedésű. 

- Oospórákat képeznek, zoo- 

spórákkal terjednek. 

- Főleg palántakori megbetegedéseket  

okoznak, ill. vannak állati 

betegséget okozók és 

humánpatogének is. 

     

- faj:  P. aphanidermatum         
(régi neve: Pythium debaryanum) 

 Palántadőlés (polifág) 

- faj:  P. ultimum                     Répa 

gyökérfekély (polifág) 

 

            nemzetség:   Pythium 
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anterídium 

oogónium 

 oospóra 
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                 Palántadőlések különféle tünetei 

57 

               

Palántadőléseket nem 

csak a Pythium fajok 

okozhatnak, 

előidézhetik  

Olpidium, Alternaria, 

Fusarium, Rhizoctonia 

stb. fajok is. 
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- Járványveszélyes, nagy károkat okozó kórokozók. 

- Főleg ivartalanul (zoosporangiumok-zoospórák) szaporodnak, de már 

megjelent Európában az ivaros szaporodás is. 

- Sporangiumtartóik folyamatos növekedésűek, „dudorosak”, a végüknek 

nincs jellegzetes elágazása (sterigma). Indirekt és direkt csírázás! 

- fajok: P. infestans  Burgonyavész,  P. cambivora Szelídgesztenye  

                    tintabetegség (polifág) 

                nemzetség:   Phytophthora 
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zoosporangiumok 

zoospórák 
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    A P. infestans károsításainak bemutatása - burgonyán  
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    A P. infestans károsításainak bemutatása - paradicsomon               
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- Szabálytalan, bunkó alakú 

sporangiumtartókon képezi  

nagy mennyiségben a  

sporangiumokat.  

- Az oospórák a szövetek közt 

képződnek, szintén nagy mennyiségben. 

- Polifágok. 

 

- faj:  Sclerospora graminicola    
(syn.: Sclerospora macrospora) 

   Fűfélék peronoszpórája 

- faj:  Sclerophthora macrospora 
(syn.: Sclerospora macrospora) 

   Kukorica „bolondfej”-betegsége 

   

   nemzetségek:  Sclerospora,   Sclerophthora 
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S. graminicola oospórák a szövetekben 
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                        Két ritkán látható betegség 
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            Kukorica „bolondfej”-betegsége  

      (Sclerophthora macrospora) 

       A búza-peronoszpóra     

(Sclerospora graminicola)  tünetei 
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-   Biotróf paraziták. 

-   A micélium intercelluláris. 

-   Hausztóriumok. 

-   Szaporodásuk:  

ivartalan és ivaros 

-   Felszíni sporangiumaik 

vagy zoospórákkal, vagy 

konídiumként csíráznak. 

-   Jellegzetes sterigmák. 

-   Oospóráik a szövetek 

között alakulnak ki, diploidok! 

-   Csapadékos viszonyok 

kedveznek (járvány). 

          A Peronosporales rend jellemzői 
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Szóbeli magyarázat 
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- A gömbölyded sporangiumok                    
(középső kép)                                                            

a növény epidermisze alatt jönnek létre 

nagy mennyiségben, és zoospórákkal 

csíráznak.  

- Keresztesvirágúak, fészkesvirágzatúak 

kórokozói, növényi deformációkat is 

okoznak. 

- faj:  A. candida 

Keresztesvirágúak hólyagsömöre 

- faj:  A. tragopogonis 

Fészkesvirágzatúak fehérsömöre 

                    nemzetség:   Albugo 
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A. candida oospórák 

a szövetek között 
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-  Villás (kettes) elágazású 

 sterigmák. 

-  Csíratömlővel (direkt) csíráznak a 

 konídiumok (sporangiumok). 

-  Oospórával, micéliummal telelnek. 

 

- faj:  P. viciae f.sp. pisi 

Borsóperonoszpóra 

- faj:  P. hyoscyami f.sp. tabacina 

Dohányperonoszpóra 

- faj:  P. destructor 

Hagymaperonoszpóra 

 

          nemzetség:  Peronospora 
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 sterigmák 
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 Borsóperonoszpóra, hagymaperonoszpóra tünetei                
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    Hagyma-  

peronoszpóra 

    Borsó- 

peronoszpóra 
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            nemzetség:  Peronospora  (folyt.)  
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      Peronoszpóra fajok  

oospórái a szövetek között 

Szójaperonoszpóra 

  (P. manshurica) 

 

     Tyúkhúr peronoszpóra 

                         (P. media) 
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-  Villás (kettes) elágazású 

 sterigmák. 

-  Sporangiumai indirekt 

 (zoospórákkal való) 

 csírázásúak. 

-  Ritkán képez oospórát. 

 

- faj:  P. cubensis 

Uborka, tök peronoszpóra 

- faj:  P. humuli 

Komlóperonoszpóra 

           nemzetség:  Pseudoperonospora 
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    Az uborkaperonoszpóra villás 

sporangiumtartói és sporangiumai 
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-  Hármas elágazású  

 sterigmák. 

-  Indirekt (zoospórás) csírázás. 

-  Oospórával való telelés. 

 

- faj:  P. viticola 

Szőlőperonoszpóra 

- faj:  P. halstedii 

Napraforgó peronoszpóra 

- faj:  P. crustosa 

Ernyősvirágzatúak        

peronoszpórája 

       nemzetség:   Plasmopara 
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             nemzetség:   Plasmopara  (folyt.) 
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Szőlőperonoszpóra 

 

balról: 

Jól megfigyelhetők 

a hármas elágazású 

sterigmák, 

 

                       jobbról: 

   az oospórák kontúrjai 

         az elhalt levélben. 
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        A szőlőperonoszpóra károsítása 

71 

               

„penészgyep” a 

fiatal bogyókon 
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            A napraforgó peronoszpóra  
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„törpe” növények, 

(szisztémikus fertőzés) 

markáns, 

fehér 

penészgyep 

a fonákon 
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            nemzetség:   Bremia 

73 

-  A sterigmái „tenyér” v. „kehely”-szerűek, 

 rendszerint 4 nyúlvánnyal (ritkán 2-8). 

-  A sporangiumok (konídiumok) csíratömlővel csíráznak. 

-  Oospórákkal telel a                                                 

növényi szövetek között. 

 

- faj:  B. lactucae 

  Salátaperonoszpóra 
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           A rendszertani besorolás fő váza 
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         FUNGI 

 

ország: Protozoa         Chromista           Fungi 

törzs:    Myxomycota          Oomycota           Chytridiomycota 

             Plasmodiophoro-                               Zygomycota 

             mycota          Ascomycota 

            Basidiomycota 

            Deuteromycota 

Következnek EMLÉKEZTETŐ! 
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       Általános jellemzésük: 
 

-   Alacsonyrendű, de valódi gombák. 

-   Sejtfalanyag:  kitin. 

-   Riboszómális DNS szerkezet. 

-   Tenyésztest: plazmódium (nyálkagomba-szerű, esetleg 

    gyér, kezdetleges cönocitikus micélium). 

-   Szaporodás: holokarpikus (eukarpia is előfordul, ezen belül 

 ivaros és ivartalan). Haploid fázis a meghatározó az életciklusban. 

-   Ivarszervek nincsenek. 

-   Ivarilag eltérő zoospórákkal (1 db. whiplash flagellum)  

   szaporodnak, ill. vastag falú kitartóspórákat is képeznek. 

-   Endoparazita életmód. 

   törzs: Chytridiomycota  (Rajzóspórás gombák) 
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osztály :  Chytridiomycetes 

 

  rend    :  Chytridiales 

  család :  Synchytriaceae 

  nemzetség :  Synchytrium  (bizonytalan a rendszertani 

                 helyzetük) 

 

    rend     :  Spizellomycetales 

    család :   Olpidiaceae 

    nemzetség :   Olpidium                            

    (bizonytalan a rendszertani helyzetük) 

 

 A  Chytridiomycota törzs rendszertani felosztása              
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               nemzetség :   Synchytrium              
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- Bonyolult a fejlődésmenete                 
(policentrikus, holokarpikus szaporodás,    

amőboid állapot, prosorus, sorus, rajzók, 

planogaméták, zigóta, diploid kitartóspóra). 

- Endoparazita életmód. 

- Kifejezetten csapadékos körülményeket 

 igényel.  

- Karfiolszerű kinövések, főleg a gumón 

 (jelenleg nincs Magyarországon). 

- Első leírója SCHILBERSZKY KÁROLY volt     

 (XX. sz. eleje).  

- faj:  S. endobioticum 

        Burgonyarák (K!) 

  a gomba  

kitartóspórái 
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   nemzetség:  Olpidium 

78 

- Monocentrikus, holokarpikus         

 szaporodás. 

- Rajzóspórái becisztálódnak. 

- A talajban a gyökereken károsít. 

- Endoparazita. 

- Kitartóspórákkal marad fenn. 

- Nedvesség-igényes. 

 

 

- faj:  O. brassicae 

Káposztafélék tőfekélye, palántadőlés 
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        törzs:  Zygomycota  (Járomspórás gombák) 
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-   Tenyésztestük: jól fejlett, haploid                                                    

cönocitikus micélium (valódi, ősi,                                                                                                   

szárazföldi gombák). 

-   Szaporodásuk: ivaros, ivartalan.                          

- Ivaros: izogámia (zigogámia)                                                                           

 fő spóra = zigospóra                  

  (járomspóra - diploid).                             

- Ivartalan: nyeles sporangiumban                                                                         

fejlődő, aktív mozgásra nem képes     

haploid aplanospórák. 

-  Rhizoid, és inda fejlesztés. 

-  Alkalmi paraziták, vagy szaprofitonok. 

-  Igen gyakoriak (penészedések                                                                                            

 pl. élelmiszereken, takarmányokon). 

Általános jellemzők 

Szóbeli magyarázat 
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      törzs :   Zygomycota  (járomspórás gombák) 
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  Rendszertani felosztásuk: 

 osztály       :  Zygomycetes 

 rend           :  Entomophtorales               

            Rovarokon élősködő 

állatparazita fajok            (nem részletezzük) 

 rend           :  Mucorales                            

 család        :  Mucoraceae 

  nemzetség :  Mucor             

  nemzetség :  Rhizopus 

 rend           :  Glomales               

         Endomikorrhizát alkotó         

            gombafajok (nem részletezzük) 
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               nemzetség:   Mucor,  Rhizopus 
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- faj:  Mucor mucedo              

  Fejespenész                                       

- faj:  M. racemosus                                  
  Fürtös fejespenész                                                      

- faj:  Rhizopus stolonifer       

  Indáspenész 
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Az Indáspenész (Rhizopus stolonifer) teljes bemutatása 

82 

Az összeállításban megfigyel-

hető a gomba minden alakja 

és része, tehát: 

- a sporangium-fej a kolumellával, 

- az aplanospórák tömege, 

- a zigospóra (auxozigóta)   

 képződése, alakilag 

 azonos ivarszervek 

- az aljzathoz rögzítő rhizoidok, 

- a sporangium-fej hosszú nyele, 

- még „éretlen” fejek. 

A gomba szabad szemmel is 

látható, 1-3 mm-es. 
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          A rendszertani besorolás fő váza 
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         FUNGI 

 

ország: Protozoa         Chromista           Fungi 

törzs:    Myxomycota          Oomycota           Chytridiomycota 

             Plasmodiophoro-                               Zygomycota 

             mycota          Ascomycota 

             Basidiomycota 

            Deuteromycota 

Emlékeztető! 

JÖN 
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  törzs :   Ascomycota  (Tömlősgombák) 
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A tömlősgombák általános     

     jellemzése: 

-  Valódi, jól fejlett gombák. Kitin sejtfal. 

-  Ekto- vagy endoparaziták, de sok a 

szaprotróf faj is. A legnagyobb törzs!                 

Számos fajnak van ivartalan megfelelője. 

-  Tenyésztest: jól fejlett, álharántfalas                 

hífák (pórus! ill. lezáró, ún. Woronin-test) 

-  Szaporodás:   ivaros (aszkogámia). 

Aszkogónium-anterídium = aszkospóra, 

amely zömmel változatos termőtestben, 

belsőleg keletkezik, a tömlőben (aszkusz) 

- Az aszkospórák méret- és forma-                

gazdagok, haploidok. 

Szóbeli magyarázat ! 

hífák 
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 A Tömlősgombák általános jellemzése  (folyt.) 
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A tömlősgombák fontosabb termőtest-típusai (szóbeli magyarázat) 
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  A Tömlősgombák rendszertani felosztása főbb vonalakban 
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 sorozat: Termőtest nélküli tömlősgombák 

  osztály: Hemiascomycetes 

 sorozat: Kazmotéciumos gombák                       

              (Plectomycetes) 

  osztály: Euascomycetes                                                
                             (valódi, fonalas tömlősgombák) 

 sorozat: Pszeudotéciumos gombák 

  osztály: Loculoascomycetes 

 sorozat: Peritéciumos gombák 

  osztály: Pyrenomycetes  (maggombák) 

 sorozat: Apotéciumos gombák  (Discomycetes) 

  osztály: Discomycetes  (csészegombák) 

A „sorozat” nem 

rendszertani 

kategória, hanem 

csak praktikus 

csoportosítás a 

termőtestek 

alapján! 
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sorozat: Termőtest nélküli tömlősgombák (Hemiascomycetes) 
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Növénykórtanilag legjelentősebb a Taphrinales (Dérgombák) rend,       

a Taphrina nemzetséggel.  

- Termőtest nincs,                                                                                                         

- sejtjeik dikariotikusak,                                                                                

a micélium biotróf parazita,                                                                                                             

- ivarszervek nincsenek                                                                         

 („acytogam autogamia”),                                                                                                            

- exoaszkusz képzés (felszini),                                                                    

 ettől „deres” bevonat,                                                                                                                     

- az aszkospórák sarjadzanak,                                                                             

a sarjsejtspóra (blasztospóra) újabb                                                 

fertőzést okoz,                                                                                              

- telelése: dikariotikus klamidospóra                                               

formában, a hajtásokban, rügyekben.  

- faj:  T. deformans                                                                  
Őszibarack tafrinás levélfodrosodása  

   felszíni 

aszkuszok 

aszkospórák, 

blasztospóra 
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 A tafrinás levélfodrosodás kártételei - őszibarackon                

88 

               

       Ritkaság: 

Taphrina – virágon! 

 Taphrina - 

gyümölcsön 
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     sorozat:  Kazmotéciumos gombák (Plectomycetes) 
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                         Rendszertani felosztásuk                                      
   

              osztály      :   Euascomycetes  (valódi fonalas tömlősgombák)                  

 rend         :   Erysiphales                                                                              

 család      :   Erysiphaceae   - Lisztharmat gombák 

Feldolgozásunk még a  klasszikus rendszertant követi, de felhívjuk a 

figyelmet arra, hogy egyre jobban tért hódít egy ettől eltérő (molekuláris, 

és elektronmikroszkópos kutatásokon alapuló) rendszerezés is, amely 

megváltoztatta e gombák taxonómiáját, nevezéktanát.                                                                                      

Kimutatták, hogy a lisztharmat-gombák valódi rokonsági kapcsolatait a 

nemzetségek szintjén az anamorf (konídiumos) alakok alapján lehet 

megállapítani. A teleomorf (kazmotéciumos) alakok morfológiája csak a 

fajszintű identifikálást segíti elő.                                                                               

Hazánkban Kiss L. munkássága jelzi ezt az irányvonalat. 

                    Megemlítjük, hogy ebben az anyagban is tettünk  

 utalásokat az új besorolásokra és nevekre vonatkozóan! 
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       A lisztharmat gombák általános jellemzése 
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-  Ismert, fontos növénykórokozók. 

-  Biotróf ektoparaziták (kevés kivétel). 

-  A micélium jól fejlett. 

-  Szaporodásuk: ivaros, ivartalan. 

- ivaros: identifikáló értékű külső 

függelékekkel (appendix) rendelkező zárt 

termőtestben (kazmotécium v. kleisztoté-

cium) aszkuszok (tömlők), ezekben 

aszkospórák (rendszerint 8) jönnek létre, 

amelyek haploidok.                                                                     

- ivartalan: konídiumok (oidium-típusú), 

 ezekkel nagymérvű terjedés. 

-  Meleg- és fényigényesek.  

(Újabban: vizsgálják a molekuláris 

jellemzők alapján való osztályozás   

                         lehetőségét is.) 

Szóbeli magyarázat 
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   A lisztharmat gombák nemzetségei, és konídium képzése 
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           nemzetségek                                  konídium-típusok  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

nemzetség:  Podosphaera 

 

nemzetség:  Sphaerotheca 

 

nemzetség:  Blumeria 

 

nemzetség:  Erysiphe 

 

nemzetség:  Microsphaera 

 

nemzetség:  Uncinula 

______________________________________ 

nemzetség:  Leveillula 

________________________________________________ 

nemzetség:  Phyllactinia 

________________________________________________________ 
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            nemzetség :  Podosphaera 
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-  A nemzetség kazmotéciumán (kleisztotécium) 

a függelékek (appendix) apikálisak, csúcsuk 

dichotómikus elágazású. 

-  A termőtestben csak                                               

1 db aszkusz fejlődik. 

 

- faj:  P. leucotricha                                

Almafa lisztharmat 
 

- faj:  P. tridactyla var.               

 tridactyla                                      

Kajszi, szilva                              

lisztharmat 
kazmotéciumok 

konídiumok 
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               Az almafa lisztharmat tüneti képei                
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fiatal levelek 

erős fertőzése 

ún. 

„gyertyás”   

vesszők 
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                 nemzetség:  Sphaerotheca 
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-  A nemzetség függelékei bazális 

elhelyezkedésűek, és hífaszerűek. 

-  A kazmotéciumban csak 1 db             

aszkusz képződik. 

- faj:  S. mors-uvae 

  Köszméte, ribiszke amerikai lisztharmat 

- faj:  S. fuliginea                                                           

Új neve: Podosphaera xantii 

  Uborka lisztharmat (ill. polifág) 

- faj:  S. pannosa var. persicae  

  Őszibarack lisztharmat                

 aszkusz 

kazmotécium 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

               Köszméte, őszibarack  lisztharmat tünetek                
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Köszméte amerikai 

lisztharmat a bogyókon 

(nemez-szerű, erős 

micélium bevonat) 

Őszibarack lisztharmat, 

még éretlen gyümölcsön 
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                 Az uborka lisztharmat tünetei                
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„Messziről” 

felismerhetőek a 

tünetek 
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                    nemzetség:  Blumeria                 
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-  A kazmotécium függelékei       

egyszerűek, hífaszerűek. 

-  Több aszkusz alakul ki bennük, 

felrepedéssel válnak szabaddá az 

aszkuszok, aszkospórák. 

A nemzetség neve viszonylag új keletű, az ide 

sorolt faj régebben az                                            

Erysiphe génuszba tartozott !    

 

- faj:  B. graminis f.sp….                          
(több forma specialis-a van) 

(syn.: Erysiphe graminis) 

Gabona (fűfélék)                         

lisztharmata       

konídium- 

   láncok 
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           A gabona (búza) lisztharmat tünetei                
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kazmotéciumok 
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                     nemzetség:  Erysiphe                 
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-  A termőtesteken az appendixek (függelékek) 

 egyszerűek, hífaszerűek.                         

-  A kazmotéciumban több aszkusz alakul ki. 

- faj:  E. pisi var. pisi                                                                    
 Pillangósok lisztharmata                             

- faj:  E. betae                                               

(syn.: Microsphaera betae, E. communis)                                   

 Répa lisztharmat                                                

- faj:  E. cichoracearum var.                      

  cichoracearum                             
Új besorolása: Golovinomyces            

           cichoracearum                                          

Napraforgó, Dohány lisztharmat                                     

- faj:  E. orontii                                        
Polifág lisztharmat gomba (pl.                              

fészkes- és keresztesvirágzatúak stb.) 

 E. convolvuli           

kazmotéciumai     
(jobbra fönt gombostűfejjel 

összehasonlításban) 

konídiumlánc 
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        Napraforgó, cukorrépa és pillangósok lisztharmata 

10
0 
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               nemzetség:  Microsphaera*                  
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-  A kazmotécium (kleisztotécium) 

      függelékei ekvatorialisan helyezkednek 

       el, a csúcsuk többszörösen elágazó.   

-  Több aszkusz található bennük. 

*Az alábbi fajok az új rendszerezés szerint az 

Erysiphe nemzetségbe kerültek át! 

- faj:  M. alphitoides (syn.: M. quercina)                                                            
Új besorolása: Erysiphe alphitoides                  

Tölgy lisztharmat                                                          

- faj:  M. rubi   Málna, szeder lisztharmat                   

- faj:  M. trifolii  var. trifolii                   
Pillangósok lisztharmata                                      

- faj:  M. syringae  Orgona lisztharmat          

Tölgy lisztharmat 

kazmotéciumai 
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            Tölgy lisztharmat,  orgona lisztharmat                 
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Az orgona lisztharmat 

eltérő érési stádiumú 

kazmotéciumai a levélen 

A tölgy lisztharmat 

tünete csemetén 
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                    nemzetség:  Uncinula                 
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-  A termőtest függelékei 

ekvatorialisan helyezkednek el,   

a végük szimplán vagy duplán 

visszagörbül (kampósbot). 

-  Több aszkusz képződik a                                                    

    kazmotéciumban. 

- faj:  U. necator                                 

Új besorolása: Erysiphe necator                                                                 
 Szőlő lisztharmat                         

- faj:  U. adunca var. adunca  
 (syn.: U. salicis)                                                                           

 Nyár- és fűzfa lisztharmat      

- faj:  U. bicornis  (syn.: U. aceris)                                        

 Juharfa lisztharmat             
Szőlőlisztharmat konídiumtartók, konídiumok 
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                  nemzetség:  Uncinula   (folyt.) 
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Fűzfa lisztharmat   (Uncinula adunca var. adunca) 

                jellegzetes kazmotéciuma 

Szőlő lisztharmat 

 kazmotéciumai aszkospóra 

aszkusz 

appendixek 
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                 A szőlő lisztharmat kártétele 
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felrepedt,   

ún. 

„sérves” 

bogyók 
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                   nemzetség:  Leveillula                  
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-  Endoparazita!  

-  Intercelluláris a micélium! 

-  A felületen képződő 

kazmotéciumainak ekvatorialis 

elhelyezkedésű, hifaszerű appendixei 

vannak, a végük részben elágazik. 

-  Több aszkusz van a termőtestben. 

-  Kétféle konídiuma van:  hosszúkás 

- oidium - ill. oidiopsis-típusú.  

- faj:  L. taurica 

Paprika, paradicsom,              

(endofiton) lisztharmat 
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                  nemzetség:  Phyllactinia                 

10
7 

- Tűszerű függelékei ekvatoriálisan 

 helyezkednek el a középső síkban. 

- Több aszkusz képződik a termőtestben. 

- Ovulariopsis-típusú konídiumaik     

 vannak. 

- Ekto-, részben endoparazita! 

- faj:  P. guttata f.sp. coryli                      

 (syn.: P. corylea)                        

Mogyoró lisztharmat 

- faj:  P. mali                                                   
 (syn.: P. mespili)                                       

Naspolya lisztharmat                 . 
jellegzetes függelékű  

kazmotécium 
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  A mogyoró lisztharmat tünetei és kazmotéciumai                
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 SEM-os   

felvételek 

(SEM=Scanning 

Elektron 

Mikroszkóp 

     Fotó: Góczán -        

 - Pintér) 
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                 Anamorf lisztharmat gombák                  
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-  „Mesterségesen” léterehozott csoport, ugyanis nem 

ismert a közvetlen kapcsolatuk a teleomorf (ivaros) 

alakokhoz. 

- Csak konídiumokat képeznek,                 

 kazmotéciumokat nem. 
 

- faj:  Oidium lycopersici                                        

Új neve: Oidium neolycopersici                                   
Paradicsom epifiton lisztharmat 

- faj: O. chrysanthemi                                        
Krizantém lisztharmat 

- faj: O. carpini                                              
Gyertyán lisztharmat 

csírázó  

konídium 
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sorozat: Pszeudotéciumos gombák (Loculoascomycetes) 

11
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   Az ún. „aszkosztrómás” és „pszeudotéciumos” gombák tartoznak ide. 

            Korábban, a tömlősgombák ált. jellemzésénél már bemutatásra került    

 a termőtest-típusuk (Szóbeli magyarázatok). 

 

 

 

 

 

Az osztály Dothideales rendjébe több olyan család tartozik, amelybe 

 fontos növénykórokozó nemzetségeket, fajokat sorolunk. 

 A családok jellemzésével részletekbe menően nem foglalkozunk, a 

 jelentősebb nemzetségeket és fajokat viszont megemlítjük. 

aszkosztróma 

(kettősfalú 

tömlőket 

tartalmazó 

sztróma) 

pszeudotécium 

 (nincs önálló fala) 

Főbb jellemzők 
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                  osztály:  Loculoascomycetes                  
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                rend:  Dothideales     

        

nemzetség:  Botryosphaeria                          

nemzetség:  Didymella                                       

nemzetség:  Elsinoë                                      

nemzetség:  Leptosphaeria                               

nemzetség:  Guignardia                                  

nemzetség:  Mycosphaerella                           

nemzetség:  Phaeosphaeria                         

nemzetség:  Cochliobolus                                  

nemzetség:  Pleospora                                    

nemzetség:  Pyrenophora                                     

nemzetség:  Setosphaeria                              

nemzetség:  Venturia 

A nemzetségeknél vagy 

feltüntetjük, vagy 

bekarikázzuk az 

aszkospórákat – így 

ismertetve azok jellemzőit. 

 

Az aláhúzott anamorf 

(ivartalan-alakú) fajok 

megtalálhatók a 

Deuteromycota 

(Mitospórás gombák) 

részletezésénél is. 

Magyarázat 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

    nemzetségek: Botryosphaeria, Didymella                  
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               - faj:  Botryosphaeria obtusa                          

(syn.: Physalospora obtusa)                   
(anamorf: Sphaeropsis malorum)          

Gyümölcsfák fekete kéregrákja 

- faj:  B. stevensii                            
(anamorf: Diplodia mutila)                                      

Alma, körte, szőlő stb. kéregnekrózisa 

- faj:  Didymella applanata                 

(anamorf: Phoma argillacea)                            
Málna vesszőfoltosság  

- faj:  D. lycopersici                            
(anamorf: Phoma lycopersici)   

Paradicsom didimellás betegsége 
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      nemzetségek:  Elsinoë,  Leptosphaeria                  
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- faj:  Elsinoë veneta                     
(anamorf: Sphaceloma necator)                     

Málna antraknózisa 

- faj:  E. ampelina                        
(anamorf: Sphaceloma ampelinum)       

Szőlő fenésedése (antraknózisa) 

 

- faj:  Leptosphaeria napi                 
(anamorf: Alternaria brassicae) 

Repce becőrontó betegsége                        
(Nagy becőpenész) 

Az aszkuszok 

sztrómaüregekben (loculi) 

képződnek, az aszkospórák 

négysejtűek, hosszúkásak. 
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   nemzetségek: Guignardia,  Mycosphaerella                   

11
4 

- faj:  Guignardia bidwellii 

(anamorf: Phyllosticta ampelicida) 

Szőlő fekete rothadása 

 

- faj:  Mycosphaerella tassiana                      
(anamorf: Cladosporium herbarum)             

Korompenész 

- faj:  M. pinodes (újabban: Didymella)                      
(anamorf: Ascochyta pinodes)              

Borsóragya 

- faj:  M. fragariae                      
(anamorf: Ramularia brunnea) (syn.: R. tulasnei)                   

Szamóca mikoszferellás levélfoltossága 

              

  Az aszkospórák egysejtűek, 

hosszúkás oválisak, enyhén 

barnásak. 
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    A szőlő fekete rothadása, és a szamóca levélfoltossága                

11
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A szőlő fekete 

rothadása 

A szamóca 

mikoszferellás 

levélfoltossága 

Piknídiumok a fekete 

bogyómúmián 
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    nemzetségek: Phaeosphaeria,  Cochliobolus,                   
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- faj:  Phaeosphaeria nodorum                                            

(syn.: Leptosphaeria nodorum)                                                         
(anamorf: Stagonospora nodorum)                                                                    

(syn.: Septoria nodorum)                                                                                    

Búza levél- és pelyvafoltosság 

- faj:  Cochliobolus sativus                                                   
(anamorf: Bipolaris sorokiniana)                                                                    

Gabonafélék szártőbetegsége,                                                                        

ill. árpa barna levélfoltossága 

- faj:  C. carbonum                            
(anamorf: Bipolaris zeicola)                    

Kukorica (északi) levél- és szemfoltossága 

- faj:  C. heterostrophus                            
(anamorf: Bipolaris maydis)                                                        

Kukorica (déli) levélfoltossága, száradása K! 

Az aszkospóra 

hosszúkás (orsós), 

többsejtű. 

Az aszkospórák 

fonálszerűek, 

szeptáltak, barnák. 
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                      nemzetség:  Pleospora                 
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- faj:  P. betae   

(anamorf: Phoma betae) 

Cukorrépa gyökérfekély és 

levélfoltosság  

- faj:  P. herbarum 

(anamorf: Stemphylium herbarum) 

Polifág gyengültségi kórokozó 

- faj:  P. papaveracea 

(anamorf: Dendryphion penicillatum)               

(syn.: Helminthosporium papaveris) 

Mák csírapusztulása, tőszáradása 
aszkuszok 

aszkusz 

aszko-

spórák 
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       nemzetség:  Pyrenophora, Setosphaeria                  
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- faj:  Pyrenophora graminea                                                            
(anamorf: Drechslera graminea)                                                                

Árpa levélcsíkossága 

- faj:  P. teres                                                                                     
(anamorf: Drechslera teres)                                                                           

Árpa hálózatos levélfoltossága 

- faj:  P. tritici-repentis                                                                          
(anamorf: Drechslera tritici-repentis)                                                               

Búza sárga levélfoltossága 

- faj:  Setosphaeria turcica     
(anamorf: Exserohilum turcicum)                    

(syn.: Helminthosporium turcicum)                                                      

Kukorica levélfoltossága, száradása 

Hosszú, vékony, 

szeptált 

aszkospóra. 
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                     nemzetség:  Venturia                  
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- faj:  V. inaequalis 

(anamorf: Spilocaea pomi)                            

(syn.: Fusicladium                          

dendriticum)                                

Almafa varasodás 

- faj:  V. pyrina 

(anamorf: Fusicladium                                     

   pyrorum)                                     

Körtefa varasodás 

- faj:  V. carpophila 

(anamorf: Fusicladium carpophilum)                  

Csonthéjasok varasodása 
Venturia pszeudotécium 

Venturia 

aszkusz, 

aszko- 

spórákkal 
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      sorozat:  Peritéciumos gombák  (Pyrenomycetes) 
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               Főbb jellemzők  

A Pyrenomycetes osztály rendjeit és családjait külön nem 

jellemezzük, csak a jelentősebb nemzetségekkel és fajokkal 

foglalkozunk röviden.  

-  Az ebbe az osztályba sorolt gombák közös tulajdonsága,                             

hogy ivaros szaporodásuk (aszkogámia)  eredményeképp 

valódi peritéciumot fejlesztenek, amelynek belsejében  

központosan (magot alkotva = maggombák)                                 

jönnek létre az aszkuszok, s ezekben az                                               

aszkospórák (rendszerint 8 db) 

- A gombák általában ebben az állapotuk-                                          

ban, vagy peritécium-kezdemény formában                          

telelnek. 

- Számos fajnak van ivartalan megfelelője is. 
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                 osztály:   Pyrenomycetes                  
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nemzetség:  Apiognomonia  

nemzetség:  Cryphonectria  

nemzetség:  Diaporthe   

nemzetség:  Gnomonia   

nemzetség:  Leucostoma  

nemzetség:  Valsa          

nemzetség:  Eutypa      

nemzetség:  Claviceps  

nemzetség:  Epichloë    

nemzetség:  Gibberella  

nemzetség:  Nectria      

nemzetség:  Glomerella  

nemzetség:  Polystigma  

nemzetség:  Gaeumannomyces 

nemzetség:  Khuskia     

nemzetség:  Monographella  

nemzetség:  Rosellinia   

Magyarázat 

A nemzetségeknél vagy 

feltüntetjük, vagy 

bekarikázzuk az 

aszkospórákat – így 

ismertetve azok jellemzőit. 

 

Az aláhúzott anamorf 

(ivartalan-alakú) fajok 

megtalálhatók a 

Deuteromycota 

(Mitospórás gombák) 

részletezésénél is. 
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    nemzetségek: Apiognomonia, Chryphonectria                  
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- faj:  Apiognomonia erythrostoma  
(syn.: Gnomonia erythrostoma) 

(anamorf: Phomopsis stipata) 

Kajszi (cseresznye) levélfoltossága 

 

- faj:  Cryphonectria parasitica     
(syn.: Endothia parasitica) 

(anamorf: Endothiella sp.) 

Szelídgesztenye kéregrák                                                                     

és ágelhalás 
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      Szelídgesztenye kéregrák                
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Hazánkban az 1970-es évek 

elejétől-közepétől a 

szelídgesztenyésekben 

katasztrofális károkat okoz ! 

A negatív szelekción kívül 

egyenlőre biológiai védekezés 

van ellene, amely lassú, 

komoly „háttérmunkát” és több 

évet igénylő folyamat.  

(Ennek lényege: csökkent 

virulenciájú - ún.  hypovirulens -  

gomba-törzsekkel történő  

felüloltások, amelyek gyengült 

virulenciájúvá konvertálják a 

patogén törzseket.)  
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        nemzetségek: Diaporthe, Gnomonia                  
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               - faj:  Diaporthe helianthi                 
(anamorf: Phomopsis helianthi) 

Napraforgó szárfoltosodása,                    

korhadása                                                          

- faj:  D. phaseolorum                           

(syn.: Diaporthe sojae)                         
(anamorf: Phomopsis phaseoli) 

Szója hüvely- és szárrák 

 

- faj:  Gnomonia leptostyla               
(anamorf: Marssoniella juglandis) 

Dió gnomóniás levél- és                      

termésfoltossága 

Gnomonia 

aszkuszok, 

aszkospórák 
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                 A dió gnomóniás foltossága 

12
5 

               

A Gnomonia peritéciumok 

hosszú nyaki része 

kinyúlik a szövetek közül 

az áttelelt levélben  
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         nemzetség:  Leucostoma,  Valsa                  
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- faj:  Leucostoma cinctum            
(syn.: Valsa cincta) 

(anamorf: Cytospora cincta) 

Csonthéjasok ágrákja, gutaütése 

 

 

- faj:  Valsa ambiens 

(anamorf: Cytospora leucosperma) 

Fás növények (gyümölcsfélék,                  

szőlő, tölgy stb.) ágrák, ágelhalás 

Az aszkospóra 

allantoid (hosszúkás, 

kolbászka alakú)  

világos. 
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                     nemzetség:  Eutypa                 
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- faj:  E. lata                                
(syn.: E. armeniaceae) 

(anamorf: Libertella blepharis)   

Szőlő eutipás tőkeelhalása                  

(ill. polifág, kajszi, alma,                                       

dió stb.)  
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                 A szőlő eutipás tőkeelhalása                
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barna az 

elhalás 
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        nemzetségek:  Claviceps, Epichloë                  
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- faj:  Claviceps purpurea 

(anamorf: Sphacelia segetum) 

Anyarozs  (Varjúköröm)    

(polifág - fűfélék) 

Valódi szkleróciuma (l. következő 

dián) sok alkaloidát tartalmaz, pl. 

ergotamin, ergometrin. 

- faj:  Epichloë typhina 

(anamorf: Acremonium typhinum) 

Pázsítfűfojtó gyűrűspenész 

 
aszkospórák 

(fonálszerűek) 

peritéciumok 

sztrómafej 
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 Az anyarozs és a pázsitfűfojtó gyűrűspenész tünetei                
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Az anyarozs 

(varjúköröm)                

valódi szkleróciuma 
A gyűrűspenész 

körbeveszi a szárat 
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                    nemzetség:  Gibberella 
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- faj:  G. fujikuroi                                                                                
(anamorf: Fusarium moniliforme) 

                                                                  

Gabona, kukorica fuzariózis 

 

- faj:  G. zeae                                                                                                     
(anamorf: Fusarium graminearum)  

                                                                        

Gabona, kukorica, fűfélék 

fuzariózisa 
 

Gibberella 

fujikuroi 

aszkuszok,        

aszkospórák 
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     nemzetség:  Nectria                 

13
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- faj:  N. cinnabarina                                                                            

(anamorf: Tubercularia vulgaris) 

                                                              

Vörösszemölcsös ágszáradás 

(polifág) 

 

- faj:  N. galligena                                                                                     

(anamorf: Cylindrocarpon heteronema)                                     

(syn.: C. mali)  

                                                          

Alma ill. egyéb gyümölcsfajok 

ágrákja 

A Nectria aszkospórák hosszúkásak, 

világosak, kétsejtűek. 

makrotünet 
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      nemzetségek:  Glomerella, Polystigma                 
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- faj:  Glomerella lindemuthiana 

(anamorf: Colletotrichum lindemuthianum)                                         

Babfenésedés 

- faj:  G. cingulata                            
(anamorf: Colletotrichum gloeosporioides)   

(syn.: Gloeosporium fructigenum)                                          

Cseresznye, meggy gyümölcsrothadása,                                                          

alma, körte keserűrothadása 

 

- faj:  Polystigma rubrum 

(anamorf: Polystigmina rubra) 

Szilvalevelek vörösfoltossága 

Az aszkospórák 

hosszúkás-elliptikusak, 

kissé görbültek. 

aszkospóra 
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   nemzetségek:  Gaeumannomyces, Khuskia                  

13
4 

                

- faj:  Gaeumannomyces graminis  

(syn.: Ophiobolus graminis var. tritici)                 
(anamorf: Phialophora sp.) 

Gabonafélék torsgombája 

 

 

- faj:  Khuskia oryzae 

(anamorf: Nigrospora oryzae) 

Kukorica nigrospórás szárazkorhadása 

Aszkospóra egy 

(két) sejtű, barna. 
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     nemzetségek: Monographella, Rosellinia                 

13
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               - faj:  Monographella nivalis var. nivalis  

(syn.:Calonectria nivalis)                                  
(anamorf: Microdochium nivale var. nivale)                

(syn.: Fusarium nivale) 

Gabonafélék hópenésze 

 

 

- faj:  Rosellinia necatrix 

(anamorf: Dematophora necatrix) 

Fehérpelyhes gyökérpenész            
(polifág)                                                                    
(Az ivaros alak csak ritkán képződik) 

Az aszkospóra orsó 

alakú, széles, 2-4 

sejtű, világos, sárgás. 
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     sorozat: Apotéciumos gombák (Discomycetes) 

13
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Főbb jellemzők 

-  A Discomycetes osztály (csészegombák) rendjeiből és családjaiból 

csak a  növénykórtanilag legfontosabb nemzetségeket emeljük ki, a 

rendeket és családokat külön-külön itt sem részletezzük. 

 

-  Az ide sorolt gombák ivaros úton képződött                          

termőteste felül nyitott, csésze, tányér, vagy                                   

trombita, tölcsér alakú, amely vagy besüppedt                                       

a szövetek közé (azaz „nyeletlen”), vagy kiálló                                       

(azaz „nyeles”).   

-  Ezt az ivaros termőtestet                                                                      

hívjuk apotéciumnak.             
nyeles (trombita 

alakú) apotécium 

nyeletlen (ülő) apotécium 
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         A csészegombák rendszertani felosztása                  
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osztály:  Discomycetes  (Csészegombák) 

 

 nemzetség: Roesleria új: Sclerophora       

 nemzetség: Blumeriella     

 nemzetség: Diplocarpon    

 nemzetség: Drepanopeziza  

 nemzetség: Pseudopeziza   

 nemzetség: Oculimacula (syn.: Tapesia)        

 nemzetség: Pseudopezicula  

 nemzetség: Botryotinia      

 nemzetség: Monilinia              

 nemzetség: Sclerotinia 

A nemzetségeknél vagy 

feltüntetjük, vagy 

bekarikázzuk az 

aszkospórákat – így 

ismertetve azok jellemzőit. 

 

Az aláhúzott anamorf 

(ivartalan-alakú) fajok 

megtalálhatók a 

Deuteromycota 

(Mitospórás gombák) 

részletezésénél is. 

Magyarázat 
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    nemzetség:  Roesleria (új neve: Sclerophora)                          

13
8 

               

 

- faj:  R. pallida             
(syn.: R. hypogea)                     

Újabb neve: Sclerophora pallida 

Szegecsfejű gyökér-

gomba 

                                 
(polifág, 

szőlő és                        

gyümölcs-                              

fajok elhaló                 

gyökerein) 

    A Roesleria speciális apotéciuma a: maezedium          aszkospórák 
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     nemzetségek:  Blumeriella, Diplocarpon                          
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               - faj:  Blumeriella jaapii 
 
(anamorf: Phloeosporella padi)                                                                      

(syn.: Cylindrosporium padi) 

Cseresznye, meggy blumeriellás 

levélfoltossága 

 

 

- faj:  Diplocarpon earlianum 
(anamorf: Marssonina fragariae) 

Szamóca diplokarponos levélfoltossága 

 

- faj:  D. mespili   (syn.: Fabrea maculata) 

(anamorf: Entomosporium mespili)            

(syn: Entomosporium maculatum) 

Birs, körte, naspolya diplokarponos 

levélfoltossága 
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     nemzetségek:  Drepanopeziza, Pseudopeziza                  
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- faj:  Drepanopeziza ribis f.sp. rubri 

(anamorf: Gloeosporidiella ribis) 

Pirosribiszke drepanopezizás 

levélfoltossága 

 

- faj:  Pseudopeziza trifolii                   

f.sp. medicaginis-sativae                 
(syn.: Pseudopeziza medicaginis) 

Lucerna levélragya 

 

- faj:  P. trifolii f.sp.                      

trifolii-pratensis 
Herefélék levélragyája 

makrotünetek 
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 nemzetségek: Oculimacula, Pseudopezicula                 
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- faj:  Oculimacula yallundae       

(syn.: Tapesia yallundae var. yallundae   
(anamorf: Helgardia herpotrichoides          

(syn.: Ramulispora herpotrichoides                       

ill. :Pseudocercosporella herpotrichoides) 

Búza szártő (szártörő) betegsége 

 

- faj:  Pseudopezicula tracheiphila 

(syn.: Pseudopeziza tracheiphila)               
(anamorf: Phialophora tracheiphila) 

Szőlőorbánc 
 

Oculimacula 
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                       A szőlőorbánc tünetei                      
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A tünetek csak a 

leveleken 

jelentkeznek. 
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      nemzetségek:  Botryotinia,  Monilinia                 
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- faj:  Botryotinia fuckeliana                               
(syn.: Sclerotinia fuckeliana)                                                                
(anamorf: Botrytis cinerea)   

Szürkepenész (kozmopolita, polifág) 

- faj:  B. allii                                                                                           
(anamorf: Botrytis aclada, syn.: B. allii)  

Hagymafej rothadása 

- faj:  Monilinia fructigena                                                                   
(anamorf: Monilia fructigena) 

Almatermésűek moniliás rothadása 

- fajok:  M. laxa,  és M. fructicola  K!                                                                           
(anamorf: Monilia laxa, és  M. fructicola)  

Csonthéjasok hajtáselhalása, gyümölcsrothadása 

és csonth. ill. almatermésűek barnarothadása 
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                   nemzetség:  Sclerotinia                 
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               - faj:  S. sclerotiorum 

(anamorf: Sclerotium varium) 

Fehérpenészes rothadás (polifág) 

- faj:  S. trifoliorum var. trifoliorum                                                                        
(syn.: Botryotinia ciborioides)  

Lóhererák 

  S. sclerotiorum 

      aszkospórák 

   nyeles   

apotécium 
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                     A fehérpenész kártételei                
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Napraforgón Szóján 
Repcén 
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              A fehérpenész valódi szkleróciumai 

14
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felszínen a szár belsejében 

alaktalan szkleróciumok 
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          A rendszertani besorolás fő váza 

14
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         FUNGI 

 

ország: Protozoa         Chromista           Fungi 

törzs:    Myxomycota          Oomycota           Chytridiomycota 

             Plasmodiophoro-                               Zygomycota 

             mycota          Ascomycota 

             Basidiomycota 

            Deuteromycota 

Emlékeztető! 

JÖN 
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       törzs :   Basidiomycota   (Bazídiumos gombák)                 

14
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          A bazídiumos gombák általános jellemzése 

-  A gombavilág filogenetikailag legfejlettebb képviselői. 

-  Vegetatív tenyésztestük jól fejlett (l.: „kalapos” gombák). 

    A micéliumban a sejtek teljesen elkülönültek,                                                   

 az ún. „dolipórusz” = speciális harántfal által. 

-  Sejtjeik dikariotikusak (ivarilag eltérő sejtmagvakkal). 

-  A hifák ún. „csatképződménnyel” növekednek. 

-  Életük haploid szakasza rövid, a dikariotikus szakasz a hosszú. 

-  Jellemző az ivaros szaporodás. 

 Ez ún. „szomatogámia” = testi sejtek plazmogámiája, majd 

 kariogámia, tehát ivarszervek nem alakulnak ki. 

-  Ivaros főspóráik a bazidiospórák (haploidok, exogén keletkezéssel 

 egy speciális spóraképző sejten, a  bazídiumon jönnek létre). 
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A bazídiumos gombák fejlődésmenete (szöveges magyarázat)                

14
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Tömlős gombák 

Bazídiumos gombák 
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 Kalapos (lemezes) gombák lemezei, bazídiumokkal                 

15
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bazídiumok tömege 

bazídio- 

 spórák 

Gombalemezek – (egyre nagyobb nagyítással) 

     A 

bazidio-

spórák 

változa-

tosak ! 
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   A Basidiomycota törzs rendszertani felosztása                   

15
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                  osztály: Basidiomycetes 

      Osztott és osztatlan bazídiúmú kalapos és taplógombák, néhány 

 jelentős növénykórokozó fajjal (zömmel erdőgazdasági kórokozók),     

 ill. ide soroljuk az ehető és mérgező kalapos gombák zömét is. 

 

   osztály: Teliomycetes 

      Az ide tartozó gombák hírhedt mezőgazdasági növénykórokozók    

 (rozsdagombák).  Kitartó (teleuto-) spóráik egy- vagy többsejtűek. 

 

 osztály: Ustomycetes         

      Egyik rendjük az üszöggombák, ahová szintén nagyon fontos                            

 növénykórokozó fajok tartoznak. Kitartó (telio-) spóráik egysejtűek. 
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              osztály:   Basidiomycetes                 
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Az osztályból az alábbi - a mezőgazdaságban 

is károsító (pl. gyümölcsfák) - nemzetségeket 

emeljük ki, a rendek és  családok részletezése 

         nélkül: 

 

 nemzetség: Armillaria                  

 nemzetség: Schizophyllum       

 nemzetség: Thanatephorus     

 nemzetség: Chondrostereum   

 nemzetség: Stereum                   

 nemzetség: Typhula                 

 nemzetség: Serpula                 

 nemzetség: Fomes                          

 nemzetség: Trametes              

 nemzetség: Phellinus       

       Magyarázat  

Az aláhúzott anamorf 

(ivartalan-alakú) fajok 

megtalálhatók a 

Deuteromycota 

(Mitospórás gombák) 

részletezésénél is. 
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           nemzetségek:   Armillaria,  Schizophyllum                 
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- faj:  Armillaria mellea 

(anamorf: Rhizomorpha subcorticalis) 

Gyűrűs tuskógomba                                                                        

(polifág kalapos gomba) 

 

 

- faj:  Schizophyllum commune 
(syn.: Schizophyllum alneum) 

Közönséges hasadtlemezű 

gomba  (polifág) 
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   nemzetségek: Thanatephorus, Chondrostereum                             

15
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- faj:  Thanatephorus cucumeris  

(syn.: Corticium solani)                         
(anamorf: Rhizoctonia solani)  

Burgonya himlő  („Fehérharisnyásság” 

a burgonya szártövén)                               

(polifág) 

 

- faj:  Chondrostereum purpureum  
(syn.: Stereum purpureum) 

Lilás rétegtapló, „Ólomfényűség”                                                
(polifág) 
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        nemzetségek:  Stereum, Typhula, Serpula                 
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               - faj:  Stereum hirsutum 

Borostás réteggomba- (tapló)                                                                        

(szőlő „eszka”-betegség,                        

ill. polifág tapló) 

 

- faj:  Typhula incarnata            
(anamorf: Sclerotium fulvum) 

Gabonafélék tifulás vetésrothadása 

 

- faj:  Serpula lacrymans               
(syn.: Merulius lacrymans) 

Könnyező házigomba (szárazkorhadás) 

A bazidiospóra 

színtelen, elliptikus 

Bazidiospórája hengeres, görbült, világos 
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      nemzetségek:  Fomes,  Trametes,  Phellinus                
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- faj:  Fomes fomentarius 

Bükktapló 

 

- faj:  Trametes versicolor 

Lepketapló  (polifág) 

 

- faj:  Phellinus igniarius 

Parázstapló (polifág) 
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                     osztály:  Teliomycetes                  
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           rend:  Uredinales  (rozsdagombák) jellemzése 

-  „Rozsdaszerű”, vörös, barna vagy fekete gombatelepek. 

-  A legrégebbről ismert növénykórokozók (Biblia). 

-  Földtörténetileg: a „Karbon-korban” már megvoltak (300 millió év)! 

-  Gyakori a nagymértékű fajspecializáció (zárva- ill. nyitvatermők). 

-  Biotróf (obligát) endoparaziták (a hífák intercellulárisak). 

-  A rozsdatelepek főleg a szárakon és leveleken találhatók. 

 Erősen járványveszélyesek! (zömmel felszakadóak a telepek) 

-  Életüket egy vagy két - botanikailag eltérő - növényfajon élik le.       

 Ez alapján: heteroecikus (kétgazdás = fő- és köztesgazda), vagy 

 autoecikus = egygazdás fajok. Vannak teljes fejlődésmenetű 

 (makrociklikus), és hiányos fejlődésmenetű (mikrociklikus) fajok is. 

-  Valamennyi faj növényparazita. 
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              A rozsdagombák fejlődésmenete                 

15
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                 A rozsdagombák fejlődésmenete a                                                                  

Búza feketerozsda példáján nézve: 

          (szóbeli magyarázat) 

Spóratípusok: 

- bazidiospóra (haploid, főspóra) 

- spermácium (haploid-közt.gazda) 

- ecidiospóra (dikariotikus-közt.g.) 

- uredospóra (dikariotikus-főgazda) 

- teleutospóra (dikariotikus-főgazda,                                                                                  

majd itt kariogámia, meiozis,                                                                           

haploid magvak - végül az ivarilag                                                                          

eltérő bazidiospórák kialakulása                                                                         

sterigmákon, exogén úton.) 
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                Rozsdagombák ecídium-típusai                 
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valódi ecídium  (Puccinia) 
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                 Rozsdagombák egyes spórái                 
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    Rozsdagombák teleutospórái 

(nemzetség, ill faji elkülönítés alapja) 

      Génusz ill. faj identifikálásra  

   csak a teleutospórák alkalmasak,  

           a többi spóratípus nem 
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 A fontosabb rozsdagombák rendszertani felosztása                 
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                 rend:  Uredinales 

család:  Cronartiaceae                                                                   

  nemzetség:  Cronartium 

család:  Melampsoraceae                                                              

  nemzetség:  Melampsora 

család:  Phragmidiaceae                                                               

  nemzetség:  Phragmidium 

család:  Pucciniaceae                                                                    

  nemzetség:  Gymnosporangium                                                       

  nemzetség:  Kuehneola                                                                       

  nemzetség:  Uromyces                                                                                

  nemzetség:  Puccinia 

család:   Uropyxidiaceae                                                                 

  nemzetség:  Tranzschelia 

  

A rendszertani 

felosztás       

fő alapja a 

teleutospórák 

jellemzői 
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                   nemzetség:  Cronartium 

16
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Teleutospóráik 

összetömörödve, ún. 

teleutocsapokat   

alkotnak. 

 

 

- faj:  C. ribicola                                                                           
(Heteroecikus,    

köztesgazda: simafenyő)                                                                                        

Ribiszkerozsda 

teleutocsap 
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               A ribiszkerozsda tünetei                
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Teleutocsapok           

a levél fonákán 

(szabad szemmel 

is jól láthatók) 
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    nemzetség:  Melampsora              
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A teleutospórák lapos, 

„var”-szerű telepekben 

képződnek a növényen. 

 

- faj:  M. lini  
                                   

(Autoecikus) 

 

Lenrozsda 

 

teleutotelepek                            

(szár-kereszt-

metszet)  
teleutospórák 
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                   nemzetség:  Phragmidium                 
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Teleutospórái többsejtűek, 

nyelesek, szóruszokban 

keletkeznek. 

 

- faj:  P. rubi-idaei                                                                
(autoecikus)                                                                                          

Málnarozsda 

- faj:  P. mucronatum                                                                             
(autoecikus)                                                                                         

Rózsarozsda 

- faj:  P. violaceum                                                                               
(autoecikus)                                                                                         

Szederrozsda 
Málnarozsda teleutospórák         
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     A rózsarozsda ecídiumai, ecidiospórái                
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Szederrozsda tünetek (uredo és teleuto-telepek) és teleutospórák                 

16
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Málnarozsda 

Szederrozsda 

makrotünete és 

teleutospórái 

SEM-os felvétel! 
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              nemzetség:  Gymnosporangium                 
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A teleutospórák kétsejtűek, hosszúkásak.  

- faj:  G. fuscum                             

(syn.: G. sabinae)                                                                    
Heteroecikus, köztesgazda: borókafélék  

Körterozsda ill. borókarozsda  

A körte csak köztesgazda (ecidiumos 

alak), a főgazda a boróka. 

ecidiumok 

ecidiospórák 
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          nemzetség:  Gymnosporangium (folyt.) 

16
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spermogónium  a 

fogóhífákkal, és 

spermáciumokkal 

bazidiospórák a 

bazídiumokon 

„teleutocsapok”        

a boróka ágán teleuto-

spórák 
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                    nemzetség:  Uromyces                 
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A teleutospórák egysejtűek, 

nyelesek. 

- faj:  U. appendiculatus              

(syn.: U. phaseoli)                                                          

Autoecikus                            

Babrozsda 

- faj:  U. pisi                                                                            
Heteroecikus,                                                                                                        

közt.gazda: farkas kutyatej                     

Borsórozsda 

- faj:  U. betae                                                                        
Autoecikus                            

Réparozsda 

 Babrozsda teleutospóra 

Réparozsda uredotelepek 
Borsórozsda  

uredospórák 
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        A borsórozsda tünete a köztesgazdáján és a borsón                

17
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A borsórozsda (Uromyces pisi) a farkas 

kutyatej köztesgazdájának habitusát  

teljesen átalakítja. 

A kép közepén egészséges szár, 

körülötte fertőzött, törpe szárak. Ezek 

levelein alakul ki a gomba 

spermogóniumos és ecidiumos alakja. 

ecidiumok 

spermogóniumok 

A borsórozsda 

teleuto-telepei a 

borsó leveleken 
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                   nemzetség:  Puccinia                  

17
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               Teleutospóráik kétsejtűek, nyelesek.  

- faj:  P. graminis                               

 subsp. graminis                                                
Heteroecikus,                                                                                                       

közt.gazda: sóskaborbolya, mahónia                                                               

Gabona fekete (szár-) rozsda 

- faj:  P. recondita f.sp. tritici   
(syn.: P. triticina)                                                                  
Heteroecikus, közt.gazda: borkóró                                                                                                

Búza vörös (levél) rozsda 

- faj:  P. sorghi                                                                                                    
Heteroecikus, közt.gazda: madársóska                                                    

Kukoricarozsda 

Gabona fekete 

(szár-) rozsda 

uredo- és teleuto-       

spórák 
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                 nemzetség:  Puccinia   (folyt.)                  

17
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     uredotelep                                       teleutotelep 

uredospórák teleutospórák 

csírázó teleutospóra 
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   A gabona fekete (szár-) rozsda tünetei                

17
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uredotelepek levélen, száron 

teleutotelepek száron 
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        Búza vörös (levél-) rozsda tünetek                
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  felszakadó 

uredotelepek  
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               nemzetség:   Tranzschelia                 

17
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               A teleutospórák kétsejtűek, erősen 

befűzöttek, bütykösek, szétválók.

  

- faj:  T. pruni-spinosae               - 

- faj:  T. discolor  

Heteroecikus,                                                                                          

közt.gazda:                                 

szellőrózsa 

Szilvarozsda  

(ringló, kajszi,                                

kökény) 

teleutospórák 

(nagy nagyítással) 

uredo- és 

teleutospórák 

makrotünet 
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                  osztály:   Ustomycetes                 

17
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          rend:  Ustilaginales (üszöggombák) jellemzése 

-  A megtámadott növényrészek „elszenesednek”, elüszkösödnek 

 (teliospórák - kitartóspórák tömege), torzulásokat is okoznak. 

-  Zárvatermők parazitái, zömmel egyszikűeken (pázsitfűfélék). 

-  Fakultatív biotrófok (részben táptalajon is tenyészthetők).   

-  Gyakori a gazdanövényekre specializálódás. 

-  Gyakori a látens hífanövekedés a növényben.  

-  Csak kétféle spóratípus van: - bazidiospóra, - teliospóra. 

-  A bazídiospórák (sporídiumok) sterigmák nélkül képződnek, a    

teliospórák pedig interkalárisan, a hifasejtek feldarabolódásával. 

-  Kétféleképp csoportosíthatók:                                                                                

 1.) tünetek alapján (kő-, por-, fedettüszögök),                                                         

 2.) a fertőzés helye szerint (csíra-, bibe-, lokális- v. sebfertőzők). 
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              Az üszöggombák fejlődésmenete                  

17
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Az üszöggombák fejlődésmenete a 

Búza kőüszög (Tilletia caries) 

példája alapján                                                 

(szóbeli magyarázat).  

Spóratípusok: 

bazídiospóra (vagy sporídium):                                                          
haploid, ivarilag eltérőek –                             
(esetenként még „sarjkonídiumok” is) 

teliospóra (üszögspóra)                  
dikariotikus, majd diploid (kariogámia –                                                            

meiózis, 4 db haploid mag) 

A teliospórák fala determináló bélyeg. 

Lehet: - sima, - finoman tüskés 

(bolyhos), - lécezett.                                    

Ún. „spóragomoly” is ismert (többsejtű). A Tilletia caries fejlődésmenete 
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            Üszöggombák bazídiumképzése és fertőzése 
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Teliospóra csírázása:                                                
4 vagy 1 sejtű (osztatlan) 

bazídium (promicélium),                    

ezeken – bazídiospórák 

(amelyek ivarilag eltérőek),                                           
- vagy közvetlen fertőző hífa.  

          Fertőzési típusok                                                    

1.) Csírafertőzés: a magot kontaminá- 

ló, vagy a talajban elfekvő üszögspórák 

másodlagos sporídiumai a csíranövényt 

fertőzik. A gomba látensen felnő a nö-

vényben, majd éréskor pl. a kalász üszög-

puffancsokká alakul, más növényeknél a 

magtermés elüszkösödik. Ezekből a 

szétszóródott spórák újra kontaminálják 

az egészséges magokat, ill. a talajt is.                                                 

2.) Virág (bibe-) fertőzés: gabonafélék  
esetében virágzáskor, az üszögös 

kalászból szétporzó spórák a bibére 

kerülnek, itt fertőző hífát hajtanak a 

kialakuló embrióba, majd a csírában a ki-

tartó hífa nyugalomba kerül. Elvetés 

esetén, szintén látensen felnő a gomba a 

növénnyel, majd a kalászt elüszkösíti.      

3.) Lokális (seb-) fertőzés: az üszög-

spórák ott képződnek nagy mennyiség-

ben, ahol a fertőzés helye volt. 

csírázó teliospóra 
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  A fontosabb üszöggombák rendszertani felosztása                  

18
0 

        rend:  Ustilaginales  (üszöggombák)             

 

család:  Ustilaginaceae  (porüszögök)  A promicélium négysejtű. 

  nemzetség:  Ustilago 

  nemzetség:  Sphacelotheca 

  nemzetség:  Sporisorium 

 (Korábban a Sorosporium és Sphacelotheca nemzetségbe tartozó 

 fontos fajok átkerültek a Sporisorium nemzetségbe.)   

család:  Tilletiaceae  (kőüszögök)  A promicélium egysejtű. 

  nemzetség:  Tilletia 

  nemzetség:  Urocystis 

  nemzetség:  Entyloma 
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                     nemzetség:  Ustilago                 

18
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Gabonafélék, kukorica fontos kórokozói. A fajok biológiailag (fertőzés, fejlődés) 

különböznek, morfológiailag hasonlóak. Az üszögspórák simák vagy finoman 

tüskések (bolyhosak). 

- faj:  U. tritici  (syn.: U. nuda)                                                                                                   

Gabona porüszög (virágfertőző) 

- faj:  U. hordei  (syn.: U. levis)                                                                                            
Árpa, zab fedettüszög (csírafertőző) 

- faj:  U. nuda                                                                                                            
Árpa valódi porüszög (virágfertőző) 

- faj:  U. avenae (syn.: U. nigra)                                                                                                      
Zab porüszög (virágfertőző) 

- faj:  U. maydis                                                                                              
Kukorica golyvásüszög                                                                          
(sebfertőző) 

  U. tritici 

üszögspórái 
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     Gabonaüszögök                

18
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Árpa fedettüszög Búza porüszög 

Zab porüszög 
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       Kukorica golyvásüszög                
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leveleken (!)        csövön                           

(+ még Fusarium és korompenész is) 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

      nemzetség:  Sphacelotheca, Sporisorium 

18
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Az üszögspórák finoman tüskések 

(bolyhosak).  

- faj:  Sphacelotheca reiliana                                                                    
(syn.: Sporisorium holci-sorghi,             

ill. Sorosporium holci-sorghi)         

Kukorica rostosüszög 

(csírafertőző)  

- faj:  Sporisorium destruens                                                                                          

Köles üszög                              
(csírafertőző) 

- faj:  Sporisorium cruentum                                                                                               

Cirok porüszög                     

(csírafertőző)           S. cenchri 

(átoktüske)      

teliospórái 
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    Kukorica rostosüszög címeren                 
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                      nemzetség:  Tilletia                 

18
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- faj:  T. caries  

Búza kőüszög 

(büdösüszög)                                                           
(csírafertőző, lécezett falú) 

- faj:  T. laevis                      
(syn.: T. foetida) 

Búza kőüszög 

(büdösüszög)                                                           
(csírafertőző, sima falú) 

- faj:  T. controversa 

Búza törpe kőüszög                                                                            
(csírafertőző) 

lécezett 

falú 

teliospóra 

sima falú 

teliospóra 

SEM-os felv. 
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    A búza kőüszög  „puffancsai”              

18
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A „szemek” (puffancsok) belseje 

csak üszögspórákat tartalmaz ! 
(1 puffancsban kb. 5-7 millió db spóra!) 
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                    nemzetség:  Urocystis                 

18
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Az ide tartozó fajok teliospórái 

spórahalmazt (spóragomoly) 

alkotnak, több sejtből állnak.     A 

külső sejtek sterilek, simák. 

- faj:  U. occulta                                                                              

Rozs szárüszög (sebfertőző) 

- faj:  U. magica                                                                                               
(syn.: U. cepulae)                                                                               

Hagymaüszög (sebfertőző)    

- faj:  U. agropyri                                                                                         

Tarackbúza, Búza 

csíkosüszög (sebfertőző) 
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                    nemzetség:  Entyloma                 
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A nemzetség teliospórái zömmel a levelek szövetei között 

képződnek, levélfoltosságot okoznak.                       

Konídiumokat (mitospórákat) is képezhetnek a felszínen. 

A spórák fala szemölcsös.                                           

Promicéliumot hajtanak a                                                         

felszínre, ott hosszúkás                                              

sporídiumokat képeznek. 

Ritka. 

- faj:  E. fuscum  

 Máküszög 
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   Üszöggombák teliospóráinak méretbeli eltérései                 

19
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Búza kőüszög 

Kukorica golyvásüszög 

Búza porüszög 

Zab porüszög 

Árpa porüszög 

Árpa fedettüszög 

Kukorica rostosüszög 

        20 

mikrométer 
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  Mikroszkópos technikák összehasonlítása                 

19
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 Egyes rozsda és üszöggombák spóráinak SEM-os felvételei                 

19
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A scanning (v. „pásztázó”) elektronmikroszkópos felvételek kiválóan mutatják       

a mikroszkópikus objektumok felületi ultrastruktúráját     (FOTÓ: Góczán – Pintér) 
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          A rendszertani besorolás fő váza 

19
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         FUNGI 

 

ország: Protozoa         Chromista           Fungi 

törzs:    Myxomycota          Oomycota           Chytridiomycota 

             Plasmodiophoro-                               Zygomycota 

             mycota          Ascomycota 

             Basidiomycota 

            Deuteromycota 

                                                    (újabban:  Mitospórás gombák) 

Emlékeztető! 

JÖN 
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törzs:  Deuteromycota v. Mitospórás gombák               

19
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          Általános jellemzés 

-  Mesterségesen összeállított törzs (sokféle elnevezés, pl. Fungi Imperfecti). 

-  Ivarosan nem szaporodó gombák (ivartalan v. anamorf szaporodás).  

  (Valószínű, hogy az ivaros szaporodásuk csak redukálódott.) 

-  Összefüggések az ivartalanul szaporodó fajok és ivaros  megfelelőjük    

 - alakjuk - között (zömük Ascomycota és kevés Basidiomycota). 

-  Ivartalan alak feladata:  nagymérvű elterjedés                                

      (propagáció). 

-  Rendszerezésük: többféleképp (pl. morfológia,                                         

 rokonsági kapcsolatok – lásd: később) 

-  Új tulajdonságok kialakulásának lehetősége:                               

paraszexuális  rekombináció (anasztomózisok – hífa találkozások) révén. 

-  A törzs fenntartása, fejlesztése gyakorlati okok miatt szükséges      

 (csak az ivaros szaporodási forma nem elégséges a rendszerezésnél, ugyanis    

 rendszerint az anamorf alak a kórokozó).  
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        A Deuteromycota-rendszerezés törekvései                 
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A mikológiai szakirodalmak többféle rendszerezést használnak. 

 A rendszerezésüknek nincs filogenetikai háttere.  

-  SACCARDO (1884) - féle rendszertan (konídium-morfológia) 

-  AINSWORTH (1966), 3 osztályba sorolás (Coelomycetes, Hyphomycetes, 

         Agonomycetes) 

-  HUGHES (1953),  VÖRÖS (1976), SUTTON (1980), konídium-ontogenezis 

         alapján való rendszerezés 

-  Újabban, MINTER (1983): kódolási rendszerek bevezetése (az előbbiek 

         vegyítése – képlet formában) 

-   HAWKSWORTH (1995) nem alkalmaz faj feletti kategóriákat – (ez a 

    gombák megismerését didaktikailag nem 

segíti).  

-  Összességében, meglehetősen „képlékeny” még a Konídiumos 

          gombák (Deuteromycota) rendszertana. 
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                   Konídium-osztályozások    

19
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1.) A már kialakult (kész) konídiumok morfológiai 

 osztályozásán alapuló legismertebb, régi, de ma is 

 használatos rendszer (SACCARDO). 

     Ez az ún. „spóracsoportokon” alapuló rendszerezés: 

    hyalosporae = világos spórák               phaeosporae = sötét spórák  

           ezeken belül 

       hyalosporae = egysejtű                          phaeosporae = egysejtű  

       hyalodidymae = kétsejtű                         phaeodidymae = kétsejtű  

       hyalophragmae = többsejtű                    phaeophragmae = többsejtű 

       hyalodictyae = többsejtű                         phaeodictyae = többsejtű                                                                  

 (hossz- és kereszt válaszfalas)                            (hossz és kereszt válaszfalas)  

          scolecosporae = fonalszerű, keskeny 

lásd: következő dia 
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   A konídiumos gombák spóracsoportjai (SACCARDO)  
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      hyalosporae             hyalodidymae            hyalophragmae           scolecosporae            

     phaeosporae               phaeodidymae            phaeophragmae         phaeodictyae 
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                  Konídium-osztályozások (folyt.) 

19
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2.) Konídiogenezis (konídium-képződés) alapján való 

rendszerezés (HUGHES, VÖRÖS, SUTTON). 

Konídiumképzés:  - blasztikus (ill. ezek altípusai, pl.   

   holoblasztikus, enteroblasztikus) 

   (folyamatos továbbnövekedés a leválás után) 

            - tallikus (ill. altípusai, pl. holotallikus,  

   holoarthrikus, enteroarthrikus) 

   (artrospóra-képződés – feldarabolódás) 

 

3.) Három kódolási rendszer vegyítése (MINTER matrix-

rendszere) Pl.: nemzetség: Phyllosticta = 4.A1.1/19 = piknídium, 

egysejtű hialin konídium, holoblasztikus képződés, galléros sejten). 

 

Didaktikai okokból jelenleg részben Saccardo, részben Ainsworth 

munkái alapján követjük az ide tartozó gombák további rendszertani 

felosztását. 
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   A jelenleg követett Deuteromycota rendszertan                  

19
9 

3 osztályba sorolás: 1.) Coelomycetes                                                                       

         2.) Hyphomycetes                                                                    

         3.) Agonomycetes 

1.) osztály:  Coelomycetes  

A konídiumok valamilyen ivartalan termőtestben képződnek, 

 (pl. piknídium, acervulusz) 

- rend: Sphaeropsidales                                                      

 Piknídiumos gombák: gömb, palack stb. alakú, zárt ivartalan  

 képződmény, nyílással, gyakran a szövetek közé besüllyedve. 

- rend: Melanconiales                                             

 Acervuluszos gombák: kezdetben epidermisszel fedett, majd 

          felszakadó konídiumtelep a felszínen, 

          ún. fenésedéseket okoznak.  

osztály: AINSWORTH,     

rend:     SACCARDO 
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         A piknídium és az acervulusz bemutatása                     
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piknídiumok 
acervuluszok 
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A jelenleg követett Deuteromycota rendszertan (folyt.)  
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2.) osztály:   Hyphomycetes  

                                                                                                                      

A konídiumok szabadon álló tartókon jönnek létre a 

felszínen 

             - rend: Moniliales:  világos (Moniliaceae), vagy sötét  

             (Dematiaceae) konídium és hífa                                                                                  

 - rend: Stilbellales:  tömött, oszlopszerű konídiumtartók  

           (korémium)                                                                                        

 - rend: Tuberculariales:  szorosan álló konídiumtartó-     

            tömeg  (sporodochium) 

3.) osztály: Agonomycetes  

 

Még ivartalan konídiumokat sem képeznek, csak steril 

micélium (vagy ezek módosulatai – pl. különféle szkleróciumok) 

alakban találhatók  
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                     osztály:  Coelomycetes                 
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nemzetség: Phyllosticta                                                                                                  

nemzetség: Phoma                                                                                                                

nemzetség: Phomopsis                                                                                                     

nemzetség: Cytospora                                                                                  

nemzetség: Ascochyta                                                                                                          

nemzetség: Septoria                                                                                                              

nemzetség: Stagonospora                                                                             

nemzetség: Coniella                                                                                                                  

nemzetség: Coniothyrium                                                                                                    

nemzetség: Macrophomina                                                                            

nemzetség: Diplodia 

nemzetség: Polystigmina     

nemzetség: Zythia                        

nemzetség: Entomosporium              

- rend:    Sphaeropsidales                          
 (piknídiumos gombák) 

 

nemzetség: Colletotrichum  

nemzetség: Sphaceloma   

nemzetség: Marssoniella   

nemzetség: Marssonina    

nemzetség: Phloeospora    

nemzetség: Libertella         

nemzetség: Phloeosporella  

nemzetség: Pestalotia 

- rend:    Melanconiales     

 (acervuluszos gombák) 

Csak a legfontosabb nemzetségek, 

család-részletezés  nélkül. 

Az aláhúzott teleomorf (ivaros-alakú) 

fajok megtalálhatók az Ascomycota 

(Basidiomycota) részletezésénél is. 
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     A Sphaeropsidales rend (Piknídiumos gombák) nemzetségei                  

20
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nemzetség:  Phyllosticta 

Egysejtű piknokonídiumok,                

nyálkával körülvéve. 

 

- faj: P. ampelicida 

(teleomorf alakja: Guignardia          

     bidwellii)             

Szőlő feketerothadása 

 

- faj: P. briardi                           

Alma levélfoltossága piknídiumok a szövetek    

között - felülnézetből 
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     A Sphaeropsidales rend (Piknídiumos gombák) nemzetségei  

20
4 

                nemzetség:   Phoma           
Egysejtű piknokonídiumok,  „cirrusz”.                                  

    (konídium-kacs) 

- faj:  P. betae                                               

(teleomorf: Pleospora betae)                                   

Cukorrépa gyökérfekély és levélfoltosság 

- faj:  P. pomorum var. pomorum        

Csonthéjasok levéllyukacsosodása 

- faj:  P. foveata                                       

Burgonya fómás gumókorhadása 

 - faj:  P. lingam                                    
(teleomorf: Leptosphaeria maculans) 

Keresztesvirágúak feketefoltossága 

Phoma -„cirruszok” (előtörő, és 

egyben maradó konídiumtömegek) 
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   A Sphaeropsidales rend (Piknídiumos gombák) nemzetségei  
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 nemzetség:  Phomopsis             
Egysejtű, de kétféle konídium: ovális (α),                                             

és hosszú-vékony (β). 

 - faj:  P. helianthi                                                
(teleomorf: Diaporthe helianthi)                                               

Napraforgó szárfoltossága, korhadása 

- faj:  P. viticola                                                             
(teleomorf: Cryptosporiella viticola)                                                   

Szőlő vessző- és levélfoltossága 

- faj:  P. juglandina                                                             
Dió ág- és terméselhalása 

- faj:  P. phaseoli                                                             
(teleomorf: Diaporthe phaseolorum)                                                       

Szója, bab hüvelyrothadás- és szárrák 

Jellegzetes,   

ún. α és β 

típusú 

konídiumok 

konídium 

„cirruszok”  

v. kacsok 

dió ágon 
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A napraforgó diaportés (fomopsziszos) szárkorhadása                  
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    A Sphaeropsidales rend (Piknídiumos gombák) nemzetségei  
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                nemzetség:  Cytospora 

Tulajdonképpen sztromatikus termőtest (többüregű 

piknídium), egysejtű, hosszúkás,                                        

görbült konídium. 

- faj:  C. cincta                                      

(teleomorf: Leucostoma cinctum)                   
(syn: Valsa cincta) 

Csonthéjasok kéregnekrózisa,                        

gutaütése 

- faj:  C. leucosperma                          
(teleomorf: Valsa ambiens) 

Ágelhalás, ágrák fás növényeken 

3 üregű piknídium 
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     A Sphaeropsidales rend (Piknídiumos gombák) nemzetségei  

20
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                     nemzetség:  Ascochyta 

       Kétsejtű piknokonídiumok. 

 

- faj:  A. pinodes                             

(teleomorf: Didymella (Mycosphaerella) pinodes)   

Borsóragya                                                       
(hüvely, szár- és                                                          

levélfoltosság) 

- faj:  A. pisi                                           
(teleomorf: Didymella                                                   

pinodes)                                             

Borsóragya                                                            
(más hüvelyeseken is) 

  piknídium felülnézetből,  

      és piknokonídiumok 
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                 A borsóragya tünetei                
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levélen és hüvelyen 
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     A Sphaeropsidales rend (Piknídiumos gombák) nemzetségei 

21
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                nemzetség:  Septoria 

Hosszú, vékony, egy- v. többsejtű piknokonídiumok. 

- faj:  S. tritici                                         
(teleomorf: Mycosphaerella graminicola)                       

Búza szeptóriás levélfoltossága 

- faj:  S. helianthi                                  
Napraforgó szeptóriás levélfoltossága 

- faj:  S. lycopersici                                  
Paradicsom szeptóriás foltossága 

- faj:  S. pyricola                                      
(teleomorf: Mycosphaerella pyri)                                         

(syn.: M. sentina)                                                               

Körte fehér levélfoltossága 

piknídium,                                    

körülötte     

konídiumok 
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             Szeptóriás levélfoltosság 

21
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Körteleveleken 

Napraforgó 

levelén 
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     A Sphaeropsidales rend (Piknídiumos gombák) nemzetségei  
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 nemzetség:  Stagonospora  

              Hosszú, vékony többsejtű piknokonídiumok. 

 

- faj:  S. nodorum                                                        
(syn.: Septoria nodorum)                                           

(teleomorf: Phaeosphaeria nodorum,                                
syn.: Leptosphaeria nodorum) 

Búza levél- és pelyvabarnulás           

konídiumok 
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     A Sphaeropsidales rend (Piknídiumos gombák) nemzetségei  

21
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 nemzetség:   Coniella 

             Egysejtű, sötét piknokonídiumok.  

 

 

- faj: C. diplodiella                                      
(syn.: Coniothyrium diplodiella)  

Szőlő fakórothadása           

makrotünet 
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     A Sphaeropsidales rend (Piknídiumos gombák) nemzetségei  

21
4 

               
 nemzetség:   Coniothyrium 

 Egysejtű, sötétbarna konídiumok. 

 

- faj:  C. concentricum                              
Yucca levélfoltossága 

- faj:  C. minitans                             
Mikoparazita (szkleróciumparazita)                   

mikrogomba 

- faj:  C. fuckelii                                       
(teleomorf: Diapleella coniothyrium)                             

(syn.: Leptosphaeria coniothyrium)                         

Málna, v- szeder hajtás- és vesszőpusztulása 

     konídiumtömeg a 

piknídium nyílása körül 

konídiumok 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

     A Sphaeropsidales rend (Piknídiumos gombák) nemzetségei  
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        nemzetség:  Macrophomina 

Egysejtű konídiumok.                                                           

(a piknídiumos alakját                                   

Magyarországon még nem találták meg, a 

mikroszkleróciumos - synanamorf - alakja 

viszont komoly kórokozó – lásd: ott) 

 

- faj:  M. phaseolina                    
(synanamorf: Rhizoctonia bataticola)               
(l. még: Deuteromycota, Agonomycetes) 

Hamuszürke hervadás                             

(polifág) 
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    A Sphaeropsidales rend (Piknídiumos gombák) nemzetségei  
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  nemzetség:  Diplodia 

 Kétsejtű konídiumok. 

 

- faj:  D. mutila                                                 

(syn.: Sphaeropsis malorum)                            
(teleomorf: Botryosphaeria stevensii)  

Alma, körte                                      

kéregnekrózisa, ágrákja                             
(polifág) 

- faj:  D. juglandis                                             

Dió fekete ágrák       piknokonídiumok 
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    A Sphaeropsidales rend (Piknídiumos gombák) nemzetségei  
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        nemzetség:  Polystigmina 

Egysejtű, fonalas, görbült konídiumok,            

amelyek sterilek. 

 

- faj:  P. rubra                                 
(teleomorf: Polystigma rubrum)  

Szilvalevelek                       

vörösfoltossága 

piknídiumok a szövetek 

között 

(levélkeresztmetszet) 
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                A szilvalevél vörösfoltossága  
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    A Sphaeropsidales rend (Piknídiumos gombák) nemzetségei  
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 nemzetség:  Zythia 

 Egysejtű konídiumok. 

 

 

- faj:  Z. fragariae                                       
(teleomorf: Gnomonia comari) 

Szamóca cítiás                  

levélfoltossága                                     

és gyümölcsrothadása 

makrotünetek 
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     A Sphaeropsidales rend (Piknídiumos gombák) nemzetségei  

 

22
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    nemzetség:  Entomosporium 

    Többsejtű, speciális („rovar”) alakú 

 konídium. 

 

- faj:  E. mespili                                                

(syn.: Entomosporium maculatum)                   
(teleomorf: Diplocarpon mespili,              

syn.: Fabrea maculata) 

Birs, körte, naspolya barna 

levélfoltossága 
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   A  Melanconiales rend (Acervuluszos gombák) nemzetségei                

22
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     nemzetség:  Colletotrichum 

              Egysejtű konídiumok + serték (seta). 

- faj:  C. lindemuthianum                  
(teleomorf: Glomerella                                               

lindemuthiana)   Babfenésedés   

- faj:  C. orbiculare                                   
(syn.: Colletotrichum lagenarium)                

Uborka, dinnyefenésedés    

- faj:  C. trifolii                                          
Lucerna, here szárfenésedés    

- faj:  C. coccodes                                    
(syn: Vermicularia atramentaria)                    

Burgonya, paradicsom tőkorhadás      

 konídiumok 
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     A  Melanconiales rend (Acervuluszos gombák) nemzetségei  

22
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               nemzetség:   Sphaceloma 

Egysejtű, tojásdad,                                      

világos konídiumok. 

 

- faj:  S. necator                                    
(syn.: Gloeosporium venetum)                                          

(teleomorf: Elsinoë veneta)                               

Málna elzinoés fenésedése 

 

- faj:  S. ampelinum                               
(syn.: Gloeosporium ampelophagum)                 
(teleomorf: Elsinoë ampelina)                                       

A szőlő fenésedése (antraknózisa) 
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     A  Melanconiales rend (Acervuluszos gombák) nemzetségei  
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nemzetség:   Marssoniella 

(Egy) - kétsejtű, kifli alakú konídiumok. 

- faj:  M. juglandis                                   
(teleomorf: Gnomonia leptostyla)  

Dió gnomóniás levél- és         

termés-                                       

foltossága 

 makrotünetek 

Marssoniella 

konídiumok 
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    A  Melanconiales rend (Acervuluszos gombák) nemzetségei  

22
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                    nemzetség:   Marssonina 

Kétsejtű, görbült, aszimmetrikus konídiumok. 

 

- faj:  M. fragariae                                
(teleomorf: Diplocarpon earlianum)   

Szamóca diplokarponos                            

levélfoltossága 

- faj:  M. rosae                                       
(teleomorf: Diplocarpon rosae) 

Rózsa fekete levélfoltossága 
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    A  Melanconiales rend (Acervuluszos gombák) nemzetségei  
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 nemzetség:   Libertella 

 Egysejtű, fonalas konídium. 

 

 

- faj:  L. blepharis                                
(teleomorf: Eutypa lata) 

Szőlő eutipás tőkeelhalása                

(„esca”) 

     A konídiumok sterilek, így az ivaros        

          alakjával (Eutypa) szaporodik 
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    A  Melanconiales rend (Acervuluszos gombák) nemzetségei  
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                nemzetség:   Phloeosporella 

     Többsejtű, fonalas konídiumok. 

 

- faj:  P. padi                                               
(syn.: Cylindrosporium padi)                              

(teleomorf: Blumeriella jaapii) 

Cseresznye, meggy             

blumeriellás                    

(cilindrospóriumos)               

levélfoltossága 

acervulusz telepek 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

  A cseresznye, meggy blumeriellás levélfoltossága                
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     A  Melanconiales rend (Acervuluszos gombák) nemzetségei  
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nemzetség:   Pestalotia 

 Többsejtű konídiumok,               

 vékony függelékekkel. 

 

- faj:  P. pezizoides   

Szőlővesszőn foltosodás 

- faj:  P. sp. 

Szamóca levelén szaprofitonként 
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        A Deuteromycota rendszertana                  

22
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-  osztály:  Coelomycetes  (a konídiumok valamilyen ivartalan   

                         termőtestben képződnek, pl. piknídium, acervulusz) 

 rend: Sphaeropsidales - Piknídiumos gombák (zárt ivartalan  

                                      képződmény, gyakran besüllyedt)                                                                     

 rend: Melanconiales - Acervuluszos gombák                                

             (epidermisszel fedett, majd felszakadó konídiumtelep a felszínen) 

-  osztály:   Hyphomycetes  (a konídiumok szabadon álló tartókon                                    

              jönnek létre a felszínen)  

 rend: Moniliales  (világos, vagy sötét konídium és hífa)                                                                               

 rend: Stilbellales  (tömött, oszlopszerű konídiumtartók – korémium)                                                                                      

 rend: Tuberculariales (szorosan álló konídiumtartók – sporodochium) 

      -  osztály: Agonomycetes (még ivartalan spórákat sem képeznek, 

       csak steril micéliumok, v. módosulataik)             

Emlékeztető 

JÖN 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

                  osztály:  Hyphomycetes 

23
0 

 

   család:  Moniliaceae 

nemzetség: Aureobasidium 

nemzetség: Aspergillus 

nemzetség: Botrytis  

nemzetség: Monilia  

nemzetség: Penicillium  

nemzetség: Trichoderma  

nemzetség: Verticillium 

nemzetség: Mycogone 

nemzetség: Trichotecium  

nemzetség: Pyricularia  

nemzetség: Ramularia  

nemzetség: Helgardia        

   (Ramulispora)            

  család: Dematiaceae 

nemzetség: Nigrospora  

nemzetség: Thielaviopsis  

nemzetség: Cladosporium 

nemzetség: Fulvia   

nemzetség: Fusicladium        

nemzetség: Spilocaea 

nemzetség: Bipolaris 

nemzetség: Cercospora 

nemzetség: Drechslera 

nemzetség: Exserohilum 

nemzetség: Phaeoramularia 

nemzetség: Stigmina 

nemzetség: Alternaria 

nemzetség: Stemphylium  

rend:  Moniliales  
    Csak a gyakori, 

fontos nemzetségek 

Az aláhúzott teleomorf (ivaros-alakú) 

fajok megtalálhatók az Ascomycota 

(Basidiomycota) részletezésénél is. 
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     A Moniliales rend, Moniliaceae család nemzetségei                  

23
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   nemzetség: Aureobasidium 

    Egysejtű, vékony, görbült konídium. 

 

- faj:  A. zeae                                            
(syn.: Kabatiella zeae)                                  

Kukorica szemfolt betegsége 

- faj:  A. caulivorum                               
(syn.: Kabatiella caulivora)                         

Herefélék szárfenésedése 

- faj:  A. lini                                            
(syn.: Polyspora lini)                                                    

A len szártörése, szárbarnulása  
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    A Moniliales rend, Moniliaceae család nemzetségei  

23
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                  nemzetség:  Aspergillus    

            (Kannapenész) 

Egysejtű, apró konídiumok. 

- faj:  A. flavus                               
Polifág, penészedések, ill.                        

toxintermelő (aflatoxin,                   

szterigmatocisztin) 

- faj:  A. niger                           
Polifág, feketepenész 

- faj:  A. fumigatus                         
Polifág, penészedések, mikotoxikózis 

- faj:  A. ochraceus                        
Polifág, toxintermelő (ochratoxin) 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

   A Moniliales rend, Moniliaceae család nemzetségei  
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         nemzetség:  Botrytis 

Egysejtű konídiumok,                 

„fürtökben” képződnek. 

- faj:  B. cinerea                  
(teleomorf: Botryotinia fuckeliana)  

Szürkepenész (polifág) 

- faj:  B. aclada                   
(syn.: Botrytis allii)                                    

(teleomorf: Botryotinia allii)  

Hagymafej rothadása 

- faj:  B. fabae                    
(teleomorf: Botryotinia fabae)    

Lóbab, szója 

„csokoládéfoltossága” 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

       A polifág szürkepenész károsítása szőlőn  
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    A  szürkepenész károsítása napraforgón és repcebecőn                

23
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               tányéron 

száron 

repcebecőn 
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   A Moniliales rend, Moniliaceae család nemzetségei  

23
6 

                 nemzetség:   Monilia  

   Egysejtű, „citrom” alakú konídiumok.  

- faj:  M. fructigena 

(teleomorf: Monilinia fructigena)     

Almatermésűek moniliás rothadása 

- faj:  M. laxa                 

(teleomorf: Monilinia laxa)  
Csonthéjasok hajtáselhalása és 

gyümölcsrothadása 

- faj:  M. fructicola                                                
(teleomorf: Monilinia fructicola) 

Csonthéjasok és almatermésűek 

barnarothadása   (K!) 
penészpárna szilván 
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      Almatermésűek moníliás rothadása                 
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jellegzetes, 

körkörös sztrómák 

(„penészvánkosok”) 

birsalmán 

penészpárna nélküli, 

ún. fekete-rothadás 

a szorosan 

fejlődő 

gyümölcsök 

egymást 

fertőzik 
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           Csonthéjasok moníliájának kártételei                

23
8 

               
virágelhalás súlyos ágelhalások meggyen 

„gyümölcsmúmiák” 

háncselhalás 
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   A Moniliales rend, Moniliaceae család nemzetségei  
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   nemzetség:   Penicillium 

             (Ecsetpenész)       

Egysejtű konídiumok, többszörösen 

ecsetszerűen elágazó tartókon. 

- faj:  P. expansum  

Polifág, penészedések, 

kékrothadások (antibiotikum-, és 

mikotoxin termelő is, pl. patulin, citrinin) 

- faj:  P. chrysogenum          
(syn.: P. notatum) 

Polifág, penészedések (antibiotikum, 

pl. penicillin – ill. mikotoxin termelő, pl. 

notatin)                                           
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   A Moniliales rend, Moniliaceae család nemzetségei  
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   nemzetség:   Trichoderma 

    Egysejtű konídiumok. 

 

- faj:  T. harzianum        
(teleomorf: Hypocrea sp.)   

Kozmopolita talajgomba          

(a biológiai védelemben használatos 

- mikoparazita) 

- faj:  T. viride                        
(teleomorf: Hypocrea rufa)      

Kozmopolita talajgomba                 

(a biológiai védelemben használatos 

- mikoparazita) 
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    A Moniliales rend, Moniliaceae család nemzetségei  
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                 nemzetség:   Verticillium 

Egysejtű konídiumok,                            

örvösen álló tartók („örvös-penész”). 

 

- faj:  V. albo-atrum                    

Polifág, hervadások  

(tracheomikózis), főleg 

lágyszárúakon 

- faj:  V. dahliae                

Polifág, hervadások 

(tracheomikózis),  fás 

növényeknél is 
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    A Moniliales rend, Moniliaceae család nemzetségei  

24
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nemzetség:   Mycogone 

Speciális alakú, kétsejtű konídium. 

Gombaparazita! 

 

- faj:  M. perniciosa                           

A termesztett csiperke „mole” 

betegsége (lágyulás, rothadás) 

 

- faj:  M. rosea                

Lemezes gombák puhulása, 

rothadása („mole”) 
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    A Moniliales rend, Moniliaceae család nemzetségei  

24
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nemzetség:   Trichotecium 

    Kétsejtű a konídium. 

 

 

- faj:  T. roseum 

Rózsaszínű gyümölcs-penész 
(fás- és lágyszárúakon, polifág) 
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      A rózsaszínű gyümölcs-penész tünetei                

24
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Napraforgó kaszatokon 

Repce-becőn 
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    A Moniliales rend, Moniliaceae család nemzetségei  

24
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nemzetség:  Pyricularia 

    1-3 sejtű, körte alakú konídium. 

 

- faj:  P. oryzae                       
(teleomorf: Magnaporte grisea)    

Rizs pirikuláriás barnulása 
(„Rizsbruzóne”) 
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   A Moniliales rend, Moniliaceae család nemzetségei  

24
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   nemzetség:   Ramularia 

    1-3 sejtű, hosszúkás konídium. 

 

- faj:  R. beticola                 
Cukorrépa ramuláriás levélfoltossága 

- faj:  R. brunnea                    
(syn.: Ramularia tulasnei)              

(teleomorf: Mycosphaerella fragariae) 

Szamóca mikoszferellás              

(ramuláriás) levélfoltossága 

- faj:  R. armoraciae                   
Torma ramuláriás levélfoltossága 
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    Ramuláriás levélfoltosodás                
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               Lósóska 

leveleken 
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   A Moniliales rend, Moniliaceae család nemzetségei  
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     nemzetség:  Helgardia  

 (korábban: Ramulispora) 

       Többsejtű, fonalas konídium. 

 

 

- faj:  H. herpotrichoides           
(syn.: Ramulispora herpotrichoides,             

ill. Pseudocercosporella herpotrichoides)                          

(teleomorf: Oculimacula yallundae, 

korábban:Tapesia yallundae var. yallundae)   

Búza szártörőgomba                    
(szemfoltos szártőbetegség) 

  csírázó 

konídium 
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   A búza szártörőgomba jellegzetes foltjai                
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  A Moniliales rend,  Dematiaceae család nemzetségei              

25
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   nemzetség:  Nigrospora 

              Egysejtű, fekete,                                      

 gömb-alakú konídium.  

 

- faj:  N. oryzae                          
(teleomorf: Khuskia oryzae)   

Kukorica nigrospórás 

szárazkorhadása                            
(polifág) 
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 A Moniliales rend,  Dematiaceae család nemzetségei  

25
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    nemzetség:   Thielaviopsis 

      Klamidospóra funkcióval 

 arthrokonídium 

 

 

- faj:  T. basicola                       
(synanamorf: Chalara elegans)   

Dohány és más növények fekete 

gyökérrothadása (polifág) 

fialokonídium 
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 A Moniliales rend,  Dematiaceae család nemzetségei  

                 

25
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                  nemzetség:   Cladosporium 

1-3 sejtű, szabálytalan, változó alakú 

konídiumok.                                              

Szaprotrófok vagy gyengültségi 

paraziták. 

faj:  C. herbarum                                   
(teleomorf: Mycosphaerella tassiana)                          

Polifág korompenész         

(rendkívül gyakori - konídiuma                                    

légköri allergén!) 

- faj:  C. cucumerinum         

Uborka, dinnye mézgás 

varasodása 
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        A korompenész tünetei                
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Ringló levelén 

Búzakalászon 
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    Az uborka mézgás varasodása  (Cladosporium cucumerinum)              
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 A Moniliales rend,  Dematiaceae család nemzetségei  

25
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    nemzetség:   Fulvia 

      1-3 sejtű konídiumok. 

 

- faj:  F. fulva                                
(syn.: Cladosporium fulvum) 

Paradicsom barnapenészes 

foltossága                                
(főleg üvegházban) 

makrotünet 
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 A Moniliales rend,  Dematiaceae család nemzetségei  
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   nemzetség:   Fusicladium 

     1-2 sejtű konídiumok 

(szimpodulumokon keletkeznek). 

 

- faj:   F. pyrorum             
(teleomorf: Venturia pyrina) 

Körtefa varasodás 

- faj:  F. carpophilum           

(teleomorf: Venturia carpophila)  

Csonthéjasok varasodása 
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 A Moniliales rend,  Dematiaceae család nemzetségei  

25
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nemzetség:   Spilocaea 

       1-2 sejtű, lándzsahegy alakú  

konídium (annelideken keletkeznek – 

gyűrűs spóratartók). 

 

 

- faj:  S. pomi              
(teleomorf: Venturia inaequalis)  

Almafa varasodás  
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   Az alma és körte varasodása levélen, termésen               
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Varasodás díszalmán 
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 A Moniliales rend,  Dematiaceae család nemzetségei  

                 

25
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                     nemzetség:   Bipolaris 

         Soksejtű, hengeres konídium. 

- faj:  B. sorokiniana                         

(syn.: Helminthosporium sativum)         
(teleomorf: Cochliobolus sativus)                   

Árpa, búza barna levélfoltossága 

- faj:  B. zeicola                                
(syn.: Helminthosporium carbonum)      

(teleomorf: Cochliobolus carbonum)        

Kukorica (északi) levélfoltossága 

- faj:  B. maydis                               
(syn.: Helminthosporium maydis)            

(teleomorf: Cochliobolus heterostrophus)             

Kukorica (déli) levélfoltossága, száradása K! 
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 A Moniliales rend,  Dematiaceae család nemzetségei  
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     nemzetség:   Cercospora 

       Többsejtű, kissé bunkós, fonálszerű, 

 enyhén görbült konídium. 

 

- faj:  C. beticola                            

Répa cerkospórás             

levélfoltossága                                     
(„répa-levélragya”)                           

Konídiuma színtelen, a tartók               

sötétek. 

- faj:  C. medicaginis                 

Lucerna cerkospórás 

levélfoltossága 

 

konídiumok 
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    A cukorrépa cerkospórás levélfoltossága                

26
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A Moniliales rend,  Dematiaceae család nemzetségei  

26
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                   nemzetség:   Drechslera 

     Többsejtű, hengeres konídium. 

-  faj:  D. graminea                       
(syn.: Helminthosporium gramineum) 

(teleomorf: Pyrenophora graminea)               

Árpa levélcsíkossága 

- faj:  D. teres                                 
(syn.: Helminthosporium teres)                

(teleomorf: Pyrenophora teres)                         

Árpa, fűfélék hálózatos levélfoltossága 

- faj:  D. tritici-repentis                
(syn.: Helminthosporium tritici-repentis) 

teleomorf: Pyrenophora tritici repentis)   

Árpa, búza, fűfélék sárga levélfoltossága 
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          Gabonafélék  levélfoltossága                

26
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  Hálózatos 

levélfoltosság 
(Drechslera teres) 

   Levélcsíkosság  
(Drechslera graminea) 
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A Moniliales rend,  Dematiaceae család nemzetségei  
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  nemzetség:   Exserohilum 

Többsejtű, „nagy” méretű, hengeres konídium. 

 

- faj:  E. turcicum                           
(syn.: Helminthosporium turcicum,        

teleomorf: Setosphaeria turcica)  

Kukorica levélfoltossága és száradása  

- faj:  E. pedicellatum                       

(syn.: Helminthosporium pedicellatum,            
teleomorf: Setosphaeria pedicellata)  

Kukorica, búza gyökér- és 

szártőkorhadása 
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                   Kukorica levélfoltossága               

26
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 Exserohilum turcicum 
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 A Moniliales rend,  Dematiaceae család nemzetségei  

                 

26
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nemzetség:   Phaeoramularia 

 1-3 sejtű, hosszúkás konídium. 

 

 

- faj:  P. capsicicola                          

(syn.: Cercospora capsicicola)  

Paprika feoramuláriás 

levélfoltossága 
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A Moniliales rend,  Dematiaceae család nemzetségei  

                 

26
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  nemzetség:   Stigmina 

  Többsejtű, hengeres konídium. 

 

- faj:  S. carpophila                           
(syn.: Clasterosporium carpophilum) 

Átsorolva másik nemzetségbe,                 

új neve: Thyrostroma carpophilum 

Csonthéjasok levéllikasztó 

gombája (levéllyukacsosodás) 
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Csonthéjasok levéllikasztó gombája őszi- és kajszibarackon                
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 A Moniliales rend,  Dematiaceae család nemzetségei  

26
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     nemzetség:   Alternaria 

Többsejtű konídium, kereszt - hosszanti 

válaszfalakkal. Láncszerűen v. magányosan 

képződnek. „Nyeles”, v. nyél nélküli konídium. 

Igen gyakori, légköri allergén is. Sok faj! 

- faj:  A. alternata                            
(syn.: Alternaria tenuis)                              

Polifág - fekete korhadás, rothadás, 

foltosság, csírapusztulás, stb. Toxintermelő 

is, pl. tenuazonsav.                      - faj: A. 

solani                                 (syn.: 

Alternaria porri f.sp. solani)             Burgonya, 

paradicsom, paprika alternáriás 

betegségei (levél, termés)             - fajok: A. 

helianthi, A. helianthinficiens                      
Napraforgó alternáriás betegségei 

konídiumláncok 
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           Alternáriás megbetegedések                

27
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Paradicsom termésén 

Paprika-bogyókon, 

ill. belsejében 

magházpenész 

Paprika 

magon 
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                  Alternáriás megbetegedések 

27
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Repcebecőn,                  

és levélen 

Burgonya-leveleken 
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 A Moniliales rend,  Dematiaceae család nemzetségei  

27
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nemzetség:   Stemphylium 

Többsejtű, „csomag”-alakú konídium, 

kereszt - hosszanti válaszfalakkal. 

Zömmel szaprotróf. Gyakori. 

 

- faj:  S. herbarum              
(teleomorf: Pleospora herbarum)   

Polifág, gyengültségi parazita - 

Korompenész  

- faj:  S. botryosum               
(teleomorf: Pleospora tarda)             

Lucerna, here levélfoltosság  
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         Stilbellales  rend,  Stilbellaceae család                

27
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nemzetség:   Dematophora 

 

 

 

 

 

- faj:  D. necatrix                             
(teleomorf: Rosellinia necatrix)    

Fehérpelyhes gyökérpenész     
(polifág – fás növények) 

    

Csak a rizomorfáknak van 

jelentősége a terjedésben! 

(A peritéciumos alak nagyon 

ritkán képződik, a konídiumoknak 

is alárendelt szerepe van.) 
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  Tuberculariales rend, Tuberculariaceae család                 
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nemzetség:   Cylindrocarpon 

faj:  C. heteronema                          
(syn.: Cylindrocarpon mali)                     

(teleomorf: Nectria galligena)   

Alma nektriás ág- és törzsrák 
(polifág) 

Klamidospórákat nem képez, 

makrokonídiumai 

többsejtűek,hengeresek, 

egyenesek, legömbölyítettek, 

mikrokonídiumai egyenesek. 

- rend:  Tuberculariales 

család: Tuberculariaceae 

nemzetség: Cylindrocarpon   

nemzetség: Fusarium              

nemzetség: Microdochium 

nemzetség: Tubercularia 
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  Tuberculariales rend, Tuberculariaceae család  

27
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      nemzetség:   Fusarium  

„Hírhedt” nemzetség, gyakori a toxintermelés! 

(Trichotecének, pl. T-2, DON, Zearalenon v. F-2).                           

„makrokonídium”: többsejtű, görbült                                   

„mikrokonídium”: 1-2 sejtű   Sok faj ! 

- faj:  F. moniliforme                            
(teleomorf: Gibberella fujikuroi)                

Gabonafélék, fűfélék, rizs, kukorica 

fuzariózisa (fumonizin-toxin termelő) 

- faj:  F. graminearum                                

(teleomorf: Gibberella zeae)                          

Gabonafélék, fűfélék, kukorica 

fuzariózisa (erősen toxintermelő – DON, ZEA) 
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  Tuberculariales rend, Tuberculariaceae család 

27
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 nemzetség:   Fusarium (folyt.) 

 

- faj:  F. culmorum  

                                                      

Gabona, kukorica,  egy- és 

kétszikűek fuzariózisa                
(erősen toxintermelő – DON, ZEA) 

 

 

- faj:  F. solani                                            
(teleomorf: Nectria haematococca) 

                                                        

Burgonya gumórothadás,               

(polifág) 
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                  Fuzariózis gabonakalászon               
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Fuzáriumos búzaszem 
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          Fuzáriumos fertőzés kukoricán                
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         A burgonya gumó fuzáriumos rothadása                
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   Tuberculariales rend, Tuberculariaceae család  

28
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               nemzetség:                    

Microdochium 

      

 

  

- faj:  M. nivale  var. nivale                 
(syn.: Fusarium nivale)                         

(teleomorf: Monographella nivalis              

var. nivalis                                                        

- syn.: Calonectria nivalis) 

Gabonafélék (fűfélék)  

hópenésze 

A makrokonídiumok enyhén 

kifli alakúak, világosak, 2-4 

sejtűek. 
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   Tuberculariales rend, Tuberculariaceae család  

28
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nemzetség:   Tubercularia  

       

 

 

 

- faj:  T. vulgaris                           
(teleomorf: Nectria cinnabarina) 

Vörösszemölcsös                  

ágszáradás                              
(polifág) 

A vöröses „szemölcsök” 

(sporodochiumok) egysejtű, 

tojásdad, világos konídiumokból 

(és tartókból) állnak 
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        A Deuteromycota rendszertana                  

28
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-  osztály:  Coelomycetes  (a konídiumok valamilyen ivartalan   

                         termőtestben képződnek, pl. piknídium, acervulusz) 

 rend: Sphaeropsidales - Piknídiumos gombák (zárt ivartalan  

                                      képződmény, gyakran besüllyedt)                                                                     

 rend: Melanconiales - Acervuluszos gombák                                

             (epidermisszel fedett, majd felszakadó konídiumtelep a felszínen) 

-  osztály:   Hyphomycetes  (a konídiumok szabadon álló tartókon                                    

              jönnek létre a felszínen)  

 rend: Moniliales  (világos, vagy sötét konídium és hífa)                                                                               

 rend: Stilbellales  (tömött, oszlopszerű konídiumtartók – korémium)                                                                                      

 rend: Tuberculariales (szorosan álló konídiumtartók – sporodochium) 

      -  osztály: Agonomycetes: ivartalan konídiumokat sem képeznek,  

        csak steril micéliumok, v. módosulataik fordulnak elő                 

         (szklerócium-féleségek alapján való elkülönítés)             

Emlékeztető 

JÖN 
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      osztály:  Agonomycetes 

28
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               Konídiumokat sem képeznek,                                                                         

csak a steril micélium és                                                                 

módosulataik (pl. mikroszklerócium,                                                                                       

álszklerócium) fordulnak elő. 

nemzetség:  Rhizoctonia  

- faj:  R. solani                                                                
(teleomorf: Thanatephorus                     

cucumeris - Basidiomycota) 

Burgonyahimlő                                                                        
(polifág) 

90o a micéliumok 

derékszögű 

elágazásúak! 

álszkleróciumok 
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                  osztály:  Agonomycetes 

28
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- faj:  Rhizoctonia bataticola                                                                     

(syn.: Sclerotium bataticola)                                                                      

(synanamorf: Macrophomina  

          phaseolina)                                            

Hamuszürke hervadás (polifág)  
Apró, mákszemnyi mikroszkleróciumokat 

képez az elszáradt gazdanövény szövetei 

közőtt. 

 

 

- faj:  R. crocorum                                                                    

(syn.: Rhizoctonia violacea)                                                                          

(teleomorf: Helicobasidium brebissonii)                                                        

Ibolyaszínű gyökérölő penész 

 mikroszklerócium és micélium 
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A hamuszürke hervadás (R. bataticola) mikroszkleróciumos tünetei          
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Kukoricán 

Napraforgón 
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      osztály:  Agonomycetes 

28
6 

               

nemzetség:   Sclerotium 

Lencseszerű szkleróciumokat képez. 

 

- faj:  S. fulvum                           
(teleomorf: Typhula incarnata)  

Gabonafélék tifulás rothadása 

 

- faj:  S. cepivorum                       
(syn.: Stromatinia cepivora)  

Hagyma fehérrothadása érett szkleróciuma 

vörösesbarna 
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   Védekezési lehetőségek a gombák ellen                

28
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               - Cél: a kultúrnövények megvédése, vagy meggyógyítása 

(terápia) – lehetőleg természetesen, egyszerűen, gazdaságosan, 

és kockázatmentesen.                                                                              

A növényvédelem beépítése a termesztési technológiákba! 

- Lehetőségek:                                                                          

 - Kórkiváltó tényezők semlegesítése, ill. a megelőzés,                            

 - kórokozók távoltartása,                                                                         

 - kórokozók elpusztítása, ill. károsítási szint alatt tartása,                           

 - a növények „gyógyítása”. 

- Irányvonalak:                                                                        

 - A humán és állatgyógyászatban: az egyedek 

 gyógyításától a népesség profilaxisa felé haladás,                                                                          

 - a növényvédelemben: a növényállományok 

 prevenciójától a gyógyítás felé haladás 

 („növényorvoslás”) 
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                A védekezés módok csoportosítása 

 

  Indirekt védekezés               Direkt védekezés 

 

- karantén intézkedések                        - fizikai és mechanikai véd.  

- rezisztenciára nemesítés                    - kémiai védelem 

- agrotechnikai védekezések                - biológiai védelem  

 

    Környezetkímélő, komplex és integrált védekezés 

     (Napjainkban ez az ajánlott, ezt kell fejleszteni) 

P 

R 

E 

V 

E 

N 

C 

I 

Ó 
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Indirekt védekezés 

Karantén (vagy zárlati) intézkedések (távoltartás, megelőzés) 

- Rendeleti szinten működik 

- XV.-XVI. sz-ban alakult ki (járványmegelőzések: himlő, sárgaláz, kolera).  

- A növényegészségügyi karantén a XIX. sz-ban alakult ki fokozatosan. 

- Az utóbbi évtizedekben több rendelet volt, s van is érvényben e téren 

(legújabb: 2010.), de az EU-belépés után változott a helyzet – sajnos 

nem feltétlen előnyére (pl. nem kellően kontrolláltak a bejövő szállítmányok). 

- Ismert a növényegészségügyi karantén lista (vírusok, viroidok, 

baktériumok, gombák, kártevő állatok, gyomnövények stb.) – ezek be- és 

kivitele esetén életbe lépnek a zárlati rendszabályok (megsemmisítés, 

fertőtlenítés, termesztési, forgalmazási, felhasználási tilalom, további 

ellenőrzések stb.) 

- Jelen anyagban is feltüntettük a karantén kórokozókat: (K!) 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

  Védekezési lehetőségek a gombák ellen (folyt.)  

                  

29
0 

               Indirekt védekezés 

Rezisztenciára nemesítés 

- Természetes, környezetkímélő, biztonságos, a termesztő számára a 

legegyszerűbb, olcsó, hosszú hatástartamú (de nem végleges) 

védekezési lehetőség. Az adott rezisztens fajták kiválasztásával, és 

termesztésével  megtörténik – részben – a védekezés is. 

- A kórokozók közül főleg a biotróf életmódú, nagy szaporodási rátájú 

fajok (pl. rozsdagombák) ellen sikeres, de napjainkban már számos 

növényfaj, s ezen belül fajta rendelkezik kórokozókkal szembeni 

eltérő ellenállóképességgel, ill. toleranciával (vertikális és horizontális 

rezisztencia, tolerancia – l.: növényi immunológia). 

- A nemesítéseket nemesítő intézetek végzik, a nemesítés hosszú 

folyamat (rezisztenciagének keresése, izolálása, „beépítése”), ugyanakkor  

állandó „versenyfutás” a kórokozóval. 
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Indirekt védekezés 

Agrotechnikai növényvédelem 

- Legrégibb, legtermészetesebb, legegyszerűbb, olcsó növényvédelmi 

módszer, ami „eleve adott”. 

- De! Szemléletváltásra van szükség, azaz jobban ki kellene használni! 

- Lehetőségek:                                                                                                    

 - növényállomány helyének (tábla) kiválasztása                                

 - primer fertőzési források megsemmisítése (pl. árvakelések 

    irtása, növénymaradványok mély aláforgatása stb.)                                          

 - okszerű tápanyag-utánpótlás (növények kondíciója)                                  

 - elővetemény, vetésváltás, monokultúra kerülése                                                      

 - káros szomszédság  (izoláció)                                                                                          

 - talajmunkák ill. a vetés helye, mélysége, ideje, iránya                             

 - optimális növényállomány biztosítása                                                                                   

 - betakarítás körülményei  (ideje, tárolás, stb.)                                                                                

 - gyomviszonyok figyelése (közös gazdák) 
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               Direkt védekezés (közvetlenül a kórokozó ellen irányul) 

Fizikai és mechanikai növényvédelem 

- A legrégebbi, és részben egyszerű módszerek közé tartozik 

Pl.:        - fertőzött növényi részek összegyűjtése, megsemmisitése 

  (elégetés, elásás)                                                                                    

 - metszés, fatisztogatás                                                                     

 - hősterilizálás (üvegházi talajok)                                                       

 - gamma és UV-sugaras fertőtlenítések (termények)                     

 - szárítás (természetes, mesterséges)                                               

 - hűtés                                                                                                  

 - széndioxidos tárolás (ULO) (gyümölcsök)                                                 

 - szellőztetés, ventiláció                                                                        

 - meleglevegős kezelések                                                                       

 - napfény hatásának kihasználása  
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Direkt védekezés 

Biológiai növényvédelem 

- Lényege: a természetben, a természetes ellenségek lehetőségeinek 

 jobb, hasznosabb kiaknázása - a termesztéssel részben  

 félrebillent egyensúly helyreállítására. 

- Lehetőségek: (a gyakorlatban egyenlőre ritkák) 

- hiperparazita mikroorganizmusok felhasználása a patogének 

 ellen (pl. Trichoderma  sp., Coniothyrium sp.) 

 Készítmények: Trichodex WP., Coni, Mycostop)                            

- antagonista mikroorganizmusok,                                                                        

- antibiotikumok (sztreptomicin-szulfát),                                                                                      

- fitoncidok alkalmazása.                  

- Legújabb lehetőség: az ún. transzgénikus növények előállítása 

 (pl. nagy antioxidáns kapacitású növényfajok)                                   

De – folyamatos társadalmi viták a transzgénikus növényfajokkal kapcsolatban! 
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Direkt védekezés 

Kémiai növényvédelem 

- Napjainkban a legelterjedtebb, leggyakoribb, több, mint 100 éves múltú. 

- Növényvédő szer (peszticid): zömmel kémiailag mesterségesen 

 előállított anyag (ásványi eredetű is lehet).                                           

 Ma több mint 200 fungicid van a gombák ellen. 

- Előnyei:    - gyors, - hatásos, - gépesíthető, - hozzáférhető 

- Hátrányai: - drasztikus, - toxikus lehet, - drága, - szerrezisztencia    

          kialakulásának lehetősége, - környezetkárosító,                                 

        - akkumulálódó stb. 

- Csoportosításuk: sokféleképp,                                                                             

 pl. hatóanyag szerint, hatásmód szerint, alkalmazás szerint, 

 kórokozó csoportokra hatás szerint 

- Mai igény:  szelektivitás, szuperszelektivitás - kis mennyiségben is.  
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A fitopatogén gombák elleni kémiai (vegyszeres, azaz fungicides) 

védekezési lehetőségeknek napjainkban széles a tárháza. 

Az engedélyezett fungicidek száma gyakran változik.                    

Visszavonnak hatóanyagokat (ezáltal kiszereléseket is – lásd: EU 

direktívái), ugyanakkor a fejlesztés állandóan folyik.                                                          

Összességében, az utóbbi évtizedben a peszticid forgalmazás- és 

felhasználás kissé csökkenő tendenciájúvá vált.  

Ismert, hogy a növényvédelemmel foglalkozó szakembereknek 

rendelkezésre áll egy minden évben aktualizált könyv, az ún.  

„vegyszerjegyzék” (lásd: „Felhasznált irodalom”), ahol tájékozódni             

lehet a legfrissebb változásokról. 

Jelen összeállításban ezért ezzel most nem foglalkozunk, a 

felhasználóknak a nevezett hozzáférhető könyv(ek) forgatását 

javasoljuk, a „naprakész” állapot fenntartása végett. 
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     Környezetkímélő, komplex, integrált védekezés 

- Az új növényvédelmi szemlélet már nem a „kipusztítást”, „kiirtást” 

helyezi előtérbe, hanem a kórokozók károsítási szint alatti „fékentartását” 

(kártételi küszöb – „fitopatometria”). 

- Ennek érdekében a felsorolt növényvédelmi lehetőségeket szakszerűen 

és okszerűen kombinálni célszerű, a leghatásosabb, ugyanakkor 

környezetkímélő módon. 

- Napjaink növényvédelmi szemlélete:  A peszticid eredetű védekezési 

technológiák - lehetőség szerinti minél gyakoribb kiváltása az integrált, 

komplex módszerek alkalmazásával. 

- Az integrált növényvédelmet végzők – szabályozott vegyszerhasználat 

mellett – támogatásra tarthatnak igényt (AKG-programok)!  

- Ugyanakkor a fenti célt nem egyszerű elérni. A lehetőségek 

ismeretében a növényvédelmet bármilyen szinten végzők 

továbbfejlesztett tudására, és szemléletváltozására is szükség van. 
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- *Bánhegyi J., Tóth S., Ubrizsy G., Vörös J. (1985-87): 

Magyarország mikroszkópikus gombáinak határozókönyve I., II., III. 

Akadémiai Kiadó, Budapest.    

- Bognár S. (1994): A magyar növényvédelem története a legrégebbi 

időktől napjainkig. (1030-1980)  Mosonmagyaróvár.  

- *Érsek T., Gáborjányi R. (1996): Növénykórtani mikrobiológia.  ELTE 

Eötvös Kiadó Budapest. (Egyetemi jegyzet) 

- Fischl G. (2003): A növénykórtan alapjai. (Kari jegyzet) Keszthely. 

- *Fischl G. (2004): A növénykórokozók ökológiája és a 

növénybetegségek járványtana (Kari jegyzet) Keszthely. 

- *Folk Gy., Glits M. (1993): Kertészeti növénykórtan.  Mezőgazda 

Kiadó, Budapest. 

- Hawksworth et.al. (1995): Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the 

Fungi (8th ed.) International Mycological Institute, CAB International, 

Wallingford, Oxon. 

- *Horváth J. (szerk.) (1995): A szántóföldi növények betegségei.  

Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
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- *Horváth J. (szerk.) (2004): Növényvédelmi, növényorvosi 

alapismeretek. (Egyetemi jegyzet) Kaposvár. 

- Jakucs E. (2009): A mikológia alapjai.  ELTE, Eötvös Kiadó, 

Budapest. 

- Jakucs E. és Vajna L. (szerk.) (2003): Mikológia.  Agroinform Kiadó 

és Nyomda Kft., Budapest. 

- Kiss L. és Szentiványi O. (2003): Új megközelítések a lisztharmat-

gombák kutatásában: nemzetközi és hazai eredmények. 

Növényvédelem, 39. 5. 215-231.p. 

- Kövics Gy. (2000): Növénybetegséget okozó gombák névtára.  

Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

- Milinkó I. (szerk.)(1981): Általános növénykórtan I. (Egyetemi 

jegyzet) Keszthely. 

-*Mudich A. (1975): Növényvédelmi mikológia. (Kari jegyzet) 

Keszthely.  

- Ocskó Z. - Erdős Gy. - Molnár J. (2011): Növényvédő szerek, 

termésnövelő anyagok, 2011. I.,II. Agrinex Bt., Budapest. 
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               - Pintér Cs. (1997): Mikrofotóatlasz kultúrnövények gombakórokozóiról. 

Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest.  

- Sutton, B. C. (1980): Coelomycetes. CMI Kew, Surrey, UK. 

- Szabó I. (2000): Erdészeti növénykórtan. (Egyetemi jegyzet) Sopron. 

- *Ubrizsy G. (szerk.)(1965): Növénykórtan I., II.  Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 

- Ubrizsy G., Vörös J. (1968): Mezőgazdasági mykológia.  Akadémiai 

Kiadó, Budapest.  

- Vajna L. (1983): A gyümölcsfák korai elhalását okozó gombás 

betegségek.  Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

- Vajna L. (szerk.)(1987): Növénypatogén gombák. Mezőgazdasági 

Kiadó, Budapest. 

- Virányi F. (1998): Általános növénykórtan. (Egyetemi jegyzet) 

Gödöllő. 

 

Jelmagyarázat: a *-al megjelölt irodalmakból vettünk át rajzos ábrákat. 
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Összefoglaló kérdések a MIKOLÓGIA 300 diaképes előadás anyagához  

1. Mely főbb szakaszokra osztható a „mikológia” története, 

 nevezzen meg néhány hazai kiváló mikológust! 

2. Mivel foglalkozik a „paleomikológia”, vizsgálatának lehetőségei? 

3. A gombák jelentőségének ismertetése, előfordulásuk százaléka? 

4. Definiálja saját szavaival a gombákat! 

5. A gombák táplálkozása, életmódja, élettere? 

6. A gombák felépítése, összetételük, hífamódosulatok,? 

7. A gombák szaporodása, spóratípusok? 

8. A gombák identifikálási lehetőségei? 

9. Mi jellemző a fitopatogén gombák nevezéktanára? 

10. Fitopatogén gombák által okozott betegségtünetek (felsorolás, 

 csoportosítás stb.) 

11. Növénykórokozó gombák terjedési lehetőségei, primer fertőzési 

 források?                                                                                                

12. Sorolja fel a „patogenezis” szakaszait! 

13. Melyek a járványok kialakulásának az alapfeltételei, és oka? 

14. Milyen összetevőkből állnak a járványmodellek, és mi ezek 

 szerepe? 
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Kérdések  (folytatás) 

15. Milyen tényezőkön alapul a járványok előrejelzése? 

16. Soroljon fel hagyományos illetve modern előrejelzési 

 módszereket! 

17. A gombák rendszerezésének fő váza (fő rendszertani felosztás)                          

18. Nyálkagombák jellemzése, néhány nemzetsége?                                                                                         

19. A „Chromista ország” különlegességei, melyik fontos 

 gombacsoport tartozik ide? 

20. Peronoszpóra-félék általános jellemzése 

21. Mely nemzetségek tartoznak a „Pythiaceae”, és 

 „Peronosporaceae” családba? 

22. Ismertesse a „Chytridiomycota” törzs jellemzőit, és 

 nemzetségeit! 

23. Ismertesse a „Zygomycota” törzs jellemzőit, és nemzetségeit! 

24. Tömlősgombák általános ismérvei! 

25. Mi jellemző a „dérgombákra”? 

26. Lisztharmat gombák jellemzése, újabb irányzatok a 

 rendszerezésben? 
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Kérdések  (folytatás) 

27. Sorolja fel a jelentősebb „lisztharmat” nemzetségeket! 

28. Soroljon fel néhány fontosabb „aszkosztrómás” és 

 „pszeudotéciumos” gombanemzetséget! 

29. Soroljon fel fontosabb „peritéciumos” gombanemzetségeket! 

30. Mi jellemző az „apotéciumos” gombákra, és melyek a 

 jelentősebb nemzetségek? 

31. A Bazidiumos gombák általános jellemzése! 

32. Milyen osztályokra osztjuk fel a „Basidiomycota” törzset?  

33. A rozsdagombák jellemzése, spóratípusok! 

34. Milyen jelentősebb rozsdagomba nemzetségeket ismer? 

35. Mi az a „köztesgazda” és mi a szerepe? 

36. Üszöggombák jellemzése! 

37. Milyen jelentősebb „üszöggomba” nemzetségeket ismer? 

38. Mit jelent az üszöggombáknál a csíra- és virágfertőzés? 

39. Mi jellemző a „Deuteromycota” törzsre? 

40. Mely irányelvek alapján osztjuk fel a „konídiumos” gombák 

 rendszerét? 
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Kérdések  (folytatás) 

41. Mi jellemző a „piknídiumos” gombákra, ismertessen ide tartozó 

 nemzetségeket! 

42. Mi jellemző az „acervuluszos” gombákra, ismertessen ide 

 tartozó nemzetségeket! 

43. Soroljon fel a „Hyphomycetes” osztályból „hialo-tipusú”      

 konídiumokkal rendelkező nemzetségeket! 

44. Soroljon fel a „Hyphomycetes” osztályból „phaeo-típusú”   

 konídiumokkal rendelkező gombanemzetségeket! 

45. Melyik a „Tuberculariales” rendbe tartozó legjelentősebb 

 gombanemzetség, és jellemezze ezt! 

46. Mi jellemző az „Agonomycetes” osztályra, mondjon néhány 

 példát! 

47. A növénykórokozó gombák elleni védekezésmódok 

 csoportosítása! 

48. Indirekt védekezési módok a fitopatogén gombák ellen? 

49. Direkt védekezési módok a fitopatogén gombák ellen? 

50. Jövőbeni védekezési irányelvek? 
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