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Az esca egy komplex betegség melyet élet-
telen és élô tényezôk együttes, vagy egymást kö-
vetô hatása idéz elô. Ezek a tényezôk a tôkék le-
romlása szempontjából lehetnek: hajlamosítók
(pl. vírusfertôzöttség, elöregedés, klímaválto-
zás), kiváltók (pl. aszály, csapadék, fagy), sú-
lyosbítók (pl. rákos betegséget okozó
kórokozók, vírusfertôzés, faszöveti
megbetegedést okozó kórokozók
(Vajna 1998, Braccini és mtsai 2005).
A kutatók véleménye, hogy az

esca, bár ôsidôk óta ismert mégis nap-
jainkban egy újkori filoxéravészként
minôsíthetô a szôlôben (Morton
1995, Acheck és mtsai 1998, Graniti
és mtsai 2000, Wait és Morton 2007).
Az esca jelen van idôs és fiatal áruter-
mô állományokban valamint alany és
nemes törzsültetvényekben egyaránt.
Magyarországon 2000 óta folyamato-

san gyarapodik a tünetes tôkék száma (Aponyi
és mtsai 1999, Mikulás és Lázár 2001, Dula
2003, Mikulás és mtsai 2004, Dula 2004, 2007)
(1. ábra).

Az esca betegségkomplexet kiváltó három
fô gomba közül a két legfontosabb, a tracheo-
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1. ábra. Esca tünetes tôkék elôfordulási gyakorisága
Magyarországon 2003–2007
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mikózist okozó Phaeomoniella chlamydospora
(Pch) és Phaeoacremonium aleophilum (Pal).
(Mugnai és mtsai 1999, Surico és mtsai 2008).
Ez a két kórokozó felel a gyökereztetett vesszôk
és oltványok barna szövetcsíkoltsága, a Petri
betegség (vagy „Black goo”) és a fiatal esca tü-
net együttes kiváltásáért.
Az oltványiskolában nevelt növényeken kül-

sô tünet nincs, csak belsô faszöveti elváltozások
jelzik a fertôzöttséget. Az alany és a nemes
hosszmetszetben az alapi résztôl felfelé, vagy
oltáshelytôl kiinduló, hosszanti, barna-fekete
csíkoltság (2. ábra), keresztmetszetben apró fe-
kete foltok láthatók, gyakran gyûrûalakba ren-
dezôdve a bélrész körül gumiszerû, sötét vála-
dék is képzôdhet a szövetek keresztmetszetében
(3. ábra). A kórokozók szétterjesztésben a lá-
tensen fertôzött ültetési alapanyag játssza a fô
szerepet (Acheck és mtsai 1998, Aroca és mtsai
2010, Graniti és mtsai 2000, Morton 1995,
Mugnai és mtsai 1999, Surico és mtsai 2008,
Waite és Morton 2007, Whiteman és mtsai
2007).
A Petri betegség a kiültetett nagyon fiatal,

1–8 éves ültetvényekben jelenik meg (Ferreira
és mtsai 1999, Morton 1995, Mugnai és mtsai
1999, Pascoe és Cottral 2000, Scheck és mtsai
1998). Legfôbb külsô tünete a csökött növény-
fejlôdés, gyengén klorotikus levélszín. A belsô
szövetek jellemzô elváltozása a sötét bélrész, fe-
kete foltok vagy gyûrû a bél körül és gumiszerû,
sötét váladék.
Az edénynyaláb betegségként meghatározott

„fiatal esca”, a legújabb elnevezése a szôlô le-
vélcsíkoltság betegsége (Surico 2009) tünet-
együttes elôidézôje ugyanaz a két kórokozó a
P. chlamydospora és gyakran a P. aleophilum
(Mugnai és mtsai 1998, Surico és mtsai 2008).
A fiatal esca, akár 2–4 éves szôlôkben is megje-
lenhet. Apró, elszórt, klorotikus foltok láthatók
az érközökben majd a legjellemzôbb „tigris csí-
koltság” foltosodás is kifejlôdik (4a. ábra).A le-
véltüneteket a gombák által termelt fitotoxinok
okozzák (Evidente és mtsai 2000, Sparapano és
mtsai 2000, Abou Mansour és mtsai 2004). A fa-
szöveti részben látható tünetek megegyeznek az
oltványokban és a Petri betegségnél leírtakkal, de

itt már kialakulhat nagyobb kiterjedésû barnás-
vörös faszöveti nekrózis is (4b. ábra).
Az escakomplexhez kapcsolódóan egy má-

sik gombáról is említést kell tenni, bár ez a kór-
okozó nem terjed szaporítóanyaggal. A Fomi-
tiporia mediterranea (Fmed), a szôlô törzs fe-
hérkorhadását okozó bazidiomycetesz faj, mely-
nek számos más gazdanövénye is van. Euró-
pában a leggyakrabban izolált Fmed okozza
törzskorhadást, míg más körzetekben egyéb kor-
hadást okozó fajokat is találtak (Fischer 2006,
White és mtsai 2010, Véghelyi és mtsai 2001).
Igen fiatal, 2–4 éves tôkékben elôfordulhat tisz-
tán fehérrothadás. Az ilyen tôkék levelén folto-
sodás, esca tünet soha nem jelenik meg
(Edwards és mtsai 2001). Gyakran a tôkefejen
keletkezett sebzéseken keresztül hatol be a kór-
okozó. A megtámadott faszövet sárgás-fehéren
korhad, szivacsossá válik, sötét szegély választ-
ja el az egészséges szövetektôl (Larignon és
Dubos 1997) (5. ábra).
Tradicionális értelemben az „esca” elneve-

zés a fehérkorhadásos betegségre vonatkozik.
Valódi escanak nevezzük „esca proper” amikor
egyazon tôkén megjelenik mindkét edénynyaláb
betegségokozó levéltünete és a fehérkorhadás
vagy leromlás. Ez a tünetegyüttes leggyakrab-
ban idôsebb termô és alanytôkéken jelentkezik
(6. ábra). Az esca-s növényekben jelen van a
két az edénynyaláb betegséget kiváltó és a fe-
hérkorhadás kórokozója is. Fontos kiemelni,
hogy az edénynyaláb betegséget okozó kóroko-
zók kizárólag szaporítóanyaggal terjednek, míg
a fehérkorhadást kiváltó gomba spórái kizárólag
az ültetvényben, sebeken keresztül fertôzik meg
a növényeket.
Az edénynyaláb betegséget okozó Pch, Pal

fajokkal fertôzött tôkéken gyakran fedezhetôk
fel társult, más faszöveti károsodást kiváltó kór-
okozók is, pl. több Botryosphaeria, Dia-
trypaceae (mint pl. Eutypa lata), Phomopsis fa-
jok (Lehoczky 1972, Lehoczky és Moller 1979).
A közelmúltban sikerült fertôzött oltványiskolai
anyagban is kimutatni Botryosphaeria fajokat
(Spagnolo és mtsai 2011).
A Pch eddig csak a szôlôn mutatták ki, de

széleskörûen elterjedt a világ valamennyi szôlô-
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termô vidékén (Gramaje és mtsai 2011). Külön-
bözô gazdanövényrôl, eddig 34 Pheoacre-
monium fajt izoláltak, melyek közül 25-öt mu-
tattak ki tünetes vagy tünetmentes szôlôrôl
(Mostert és mtsai 2006) 2007-ben elvégzett glo-
bális felmérés során több új Phaeo fajt írtak le,
többek között Magyarországról, Tokajhegy-
aljáról származó mintából izoláltak egy teljesen
új fajt melyet Phaeoacremonium hungaricum
néven írtak le. (Essakhi és mtsai 2008) Jelen-
leg a Pal fordul elô a szôlôben a legszélesebb
körben. Még a Pch ivaros alakja ismeretlen, a
Pal ivaros formáját a Togninia minimat több he-
lyen is megtalálták (Mostert és mtsai 2003,
Pascoe és mtsai 2004 Eskalen és mtsai 2005).
Mindkét faj fertôzô spórái megtalálhatók alany
és nemes vesszôk felületén. Sebeken keresztül a
xylembe hatolnak be az alapi, az oltási részen,
vagy a kivakításnál. Fertôzés az oltványkészítés
bármelyik szakaszában bekövetkezhet, de a leg-
veszélyesebb az alany és csapvesszôk áztatása
és az oltás (Fourie és Haleen 2002, 2003,
Edwards és mtsai 2004, Aroca és mtsai 2009a).
Bár a Pch fertôzött növényi maradványokból, a
talajból is kimutatható, de természetes fertôzött-
ségû talajokból eddig nem bizonyított az izolált
kórokozó fertôzôképessége (Rooney és mtsai
2001 Fourie és mtsai 2004, Tello és Gonzalez
2010). A betegség következtében oltványisko-
lákban jelentôs eredési veszteség következik be.
A gyökeres szaporítóanyagban a fertôzés lap-
pangó, a tünetek csak 1–2 évvel késôbb jelen-
nek meg (Edward és mtsai 2001, 2004, Zanzotto
és mtsai 2001, Di Marco és Osti 2007). A beteg
növények gyengén fejlôdnek, jelentôs hányaduk
elpusztul, emiatt számottevô a pótlási igény az
új telepítésekben (7. ábra). Idôsebb korban a
rendszeres terméskiesés és további tôkepusztu-
lás révén évrôl évre fokozódik az esca miatti
gazdasági kár.

Black foot diseas: a Cylindrocarpon
(anamorf Neonectria) fajok okozzák a szôlô
Black foot betegségét (Grasso 1984, Rego és
mtsai 1998, Maluta és Larignon 1991, Rego és
mtsai 2001, 2006, Halleen és mtsai 2006, Alaniz
és mtsai 2007, Scheck és mtsai 1998), melyet a
legújabb kutatási eredmények szerint több faj

együttes fertôzése okozza. A feketeláb betegség
elsôdleges okozója a Cylindrocarpon (Cyl. lirio-
dendri MacDon & Butler, a Cyl. destructans
(Zins.) Scholten és a Cyl. macrodidynum
Schroers, Halleen & Crous) valamint a Campy-
locarpon (Campyl. fasciculare and Campyl.
pseudofasciculare, Alaniz és mtsai 2007, 2009,
Halleen és mtsai 2006b).
A feketelábúságot okozó fajok megtalálha-

tók a föld legjelentôsebb termôtájain. Igen gyak-
ran izolálhatók gyökeres vesszôkrôl, oltványok-
ról oltványiskolákban (Rego és mtsai 2000,
Fourie és Halleen 2001). A fertôzés talajból in-
dul. A gombák mikro és makrokonídiumai,
klamidospórái vagy micélium fragmentumai is
fertôzhetik a gyökereket (Halleen és mtsai 2003,
Probst és mtsai 2009).
A betegség fôbb tünetei: a gyökérkorona

nekrotikus rothadása, besüppedô foltok a gyö-
kereken, gyökérzet elhalása, az alanyvesszô ala-
pi részétôl kiinduló hosszanti fekete nekrózis és
csíkoltság a xylemben (8. ábra).A beteg növé-
nyek lassú növekedésûek, rövid ízközû, csökött
hajtásokkal, apró levelekkel, érközi klorózissal
és nekrózissal. Az oltványiskolákból kikerült
fertôzött egyedekkel létesített ültetvényben rö-
vid idôn belül jelentôs mértékû leromlás, tôke-
pusztulás következik be. A kipusztult tôkék pót-
lása súlyos veszteséget okoz a termelôknek.
Whitelaw-Weckert (2010) tapasztalatai szerint
az igen széleskörûen alkalmazott glifozat ható-
anyagú gyomírtószer hatására vizes, víznyomá-
sos területen szembetûnôen romlik a Cyl fertô-
zött növények állapota.

A gombafertôzések megelôzésének
lehetôségei

Általános vélemény, hogy a korai tôkeelha-
lást kiváltó gombás betegségek drámai felsza-
porodásának elsôdleges oka a szaporítóanyag-
elôállítás gyenge higiéniai gyakorlata. Hatásos
kémiai gyógyító kezelési mód a látensen terjedô
kórokozók ellen nincs. Próbálkozások történtek
a tünetes, beteg tôkék egyedi kezelésével, a téli
nyugalmi idôszakban a törzsbe injektált felszí-
vódó fungicid hatóanyagokkal, de a kezelés
eredménytelensége is azt igazolta, hogy a beteg
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tôkék már nem gyógyíthatók (Di Marco és
mtsai 1997, Darrieutort és Lecompte 2007,
Dula és mtsai 2007) ezért a fô hangsúlyt a fer-
tôzések megelôzésére kell helyezni. Egységes
vélemény, hogy a leghatékonyabb eszköz a ki-
váló minôségû, egészséges, kórokozóktól men-
tes szaporítóanyag. Az elsô lépés, az alany és
nemes törzsültetvények ellenôrzése, a beteg, tü-
netes egyedek megjelölése, eltávolítása, meg-
semmisítése (Lehoczky 1984). A következô
megelôzési lehetôség a gyökereztetéshez és ol-
táshoz begyûjtött alany és csapvesszôk felületi
fertôtlenítése, mert a fertôzô spórák a vesszôk
felületén tartózkodnak. Számos biológiai anyag-
gal és fungiciddel is kísérleteztek a szaporító-
anyag elôállítás folyamatában, a vesszôk felüle-
tén lévô gombaspórák elpusztítására. Több meg-
bízható eredményt adott a melegvizes kezelés
(HWT), Trichoderma spp, és néhány kémiai
anyag. A melegvizes kezelést (50 °C/ 30–45
perc) több kutató is vizsgálta változó eredmé-
nyességgel (Crous és mtsai 2001, Edwards és
mtsai 2004b, Fourie és Halleen 2004, Gramaje
és mtsai 2009a, Retief és mtsai 2005, Rooney és
Gubler 2001, Waite 1998, Whiting és mtsai
2001). A melegvizes kezeléssel hatékonyan
gyengíthetô kórokozók életképessége a nyugal-
mi állapotú vesszôkben A módszer gazdaságos,
mert nagymennyiségû alapanyag (alany és
csapvesszô) kezelését teszi lehetôvé. A meleg-
vizes kezelést célszerû a vesszôk hûtôtárolása
elôtt elvégezni, és a hôkezelés után fokozatosan
visszahûteni a hirtelen hôstressz és rügykároso-
dás elkerülés érdekében. Figyelembe kell venni
a fajták egyedi hôérzékenységét is. A Pinot noir
a legérzékenyebb fajta, a Chardonnay, Merlot és
a Rizling közepesen érzékeny, a Cabernet
sauvignon tûri legjobban a hôkezelést (Waite és
mtsai 2001, Crocker és mtsai 2002, Waite és
May 2005, Waite és Morton (2007). A hôkeze-
lés rövid hatású, mert a kezelt anyag a szabad-
földön könnyen befertôzôdhet Cyl vagy Pch-val,
ezért érdemes fungiciddel kombinálni (pl.
cyroconazol majd HWT) a tartósabb hatás el-
érés céljából (Serra és mtsai(2009).
A Trichoderma antagonista gomba a

tracheomikózist okozó patogén gombák ellen

széleskörûen alkalmazott biológiai eszköz.
(Hunt 2001, Howell 2003). A Tr. használatának
számos elônye van: a gyökérzóna kolonizálásá-
val antagonista és kompetitiv hatásával megelô-
zi a gyökérzeten keresztüli fertôzést, fokozza a
szôlô stressztûrését, ellenállóképességét, növek-
szik a gyökértömeg. (Fourie és mtsai 2001,
Hunt és mtsai 2001, Di Marco és mtsai 2004, Di
Marco és Osti 2007) A Trichoderma természe-
tes életterében, talajkezeléssel a leghatékonyabb,
gyökereztetett vesszôk és oltványok kiiskolázá-
sakor, telepítéskor alkalmazva a gyökérzet be-
mártásával és/vagy beöntözés formájában.
A kémiai anyagok közül a feszívódó tulaj-

donságú és széles hatásspektrumú hatóanyago-
kat, mint pl. benomil, thiophanat- methylt,
thiramot találták a leghatékonyabbnak Pch, Pal,
Cyl ellen (Fourie és Halleen 2004, 2005,
Eskalen és mtsai 2007, Gramaje és mtsai
2009b, Tello és Gonzales 2010, Alaniz és mtsai
2011).
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PROPAGATION MATERIAL BORNE FUNGUS PATHOGENS CAUSING
EARLY STOCK DECAY INVINEYARDS

Teréz Dula
Eger, Eszterházy tér 9., Hungary, e-mail: terezia@dulabor.hu

A decline, a slow or sudden decay of vine trunks can occur in any phase of trunk life. In senescent
or old plantages the increase in trunk decay is quite common but it is unacceptable in young plantage
in their best production years.All over the world as well as in Hungary,
a drastic decay of young trunks in nurseries and new plantages have caused panic in the past

decades. From among the numerous fungal pathogens which are responsible for considerable
financial and yield losses and threaten stock vigour Petri disease, esca and Black foot are
the most important. In young decaying plants the fungal species Phaeomoniella chlamydospora,

Phaeoacremonium spp. and Cylindrocarpon spp. were the most frequent while other fungi causing
different trunk diseases, cancer or decay, like Eutypa lata, Botryosphaeria spp. and

Fomitiporia mediterranea were also found. The most important infection source is the infected
propagation material. Infection is systematic, the disease process is latent, diseased plants cannot be
cured, thus, prevention is the only answer to the challenge.

Keywords: decay of young trunks, young esca, Petri-disease, esca, esca proper, black foot disease
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