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59. Növényvédelmi Tudományos Napok plenáris ülésén,

a Magyat Tudományos Akadém ia nagytermében a megnyit ő és a minisztériumi
oklevelek kiosztása rután Palkovics László, a Budapesti
Corvinus Egyetem tanszékvezető egyeterni tanáta úi kórokozőkről beszélt.

Uivórosi Miklós

\zán éve született Ujuáro-
si Míkló s boanikug gyom-

biológus, akinek életutjá-
ról és munkásságának je-

lenó ségét ől K ádár Aur é l
emlékezett me g, 19 13 -ban
Hajdúnánáson született,
mfu a gimntraiumban szí-
vesen foglalkozott botani-
kával Diplom áva| a zseb é-

ben Detrreceaben, klozs-
váron, kszthellen dolgo-
zott botanikuskertekben,
egyetemi tanszékeken,
majd L 9 47 -ben a debrece-
ni e8}ttemf€ került visz-
sza, már adjunlrnrsként, Az
MTA pallagi növénltet-
mesztési intézetében kez-
dett gyomnövényekkel fog-

lalkozni, részt vett az e|ső

ar szÁgos szántóflildi gyom-

felvételezés elindít ísában.
Ezt a batalmas munkát, az-

óta is rendszeres idókö-
zönként elvé gzik, ma, mát
az ötődik feltnérésen va-

glunk túl. Az l95l-ben
megírt Szántóföldi gyom-
novenyeK clmu Kofl},ve-

ben 2l2 faít ismeftetett, a

következő, immár kétkö-
tetes munkáia l973-ban
sziiletett, Gyomnövények,
illewe Gyomirtás címmel.
l953-ban nevezték ki a
y ácrátóti Botanikus kert
igazgatóhel.vettesévé, 2 5

évig, l979<s ryugdíjba
vonulásáig dolgozott etl-

ben a beosz*ísban, 1981-
ben hunl,t el Budapesten.

Munkáiának elismeré-
seként róla nevezték el az

l984-ben alakult |Jjváro-

si Miklós Gyomismereti
I arsasagot.

f, paprika enyhe tarkulás \,í-

-/a".rru (Pepper mittl mottte
uitlls) olyan gyenge tünteket
okoz kezdetben. hogy nem is
ismerik föl, mígnem a bog.vót
értéktelenné tevó torzulások.
barnás vagy fekete léziőkala-
kulnak ki, VírusellenáIló faj-
ták terjedtek el a termesztés-
ben, de hazánkban kimutat-
tak olyan vírustörzseket, ame-
lyek áttörték azl3 reziszten-
ciát. Palkouics Ltiszló azt java-

solja, hogy a paptikavetőma-
got ezek után érdemes csá-
vázni.

A Pepino mozaik vírust
1974-ben írták le Peruban,
1999-ben jelent meg Hollan-
diában és Nagy-Britanniában,
Számos gazdanövénye van,
köztük adohány, a burgonya
és a paradicsom, Jellegzetes
sárgulást okoz paradicsomle-
vélen, a bogyón narancsos fol-
tok alakulhatnak ki, Gyakran
f ettő zött z öldsé gek ládájáv al,
cseregöngyöleggel hurcolják
be a kórokozót a tetmesztG
üzembe, A szállító rekeszek
fertótlenítése ezért kiilönösen
lényeges.

A kolumbiai datura vírust
1968-ban az USA-ban azono-
sították. Európában Hollandi-
ában jelent meg először
199 Gban. Levéltewek t efiesz-
tik, gazdanővénye többek
közt a burgonya, paradicsom,
paprika, petúnia, dohány Ma-
gyar otszágon is megtalálták.

A gyümölcstefmesztésben
a legnag1,obb károkat okozó
vírus a szilvahimlő vírus. Szil-

ván kívül kajszin gyakoti, őszi-
barackon ritkábban jelenik
meg. Hazánkban az M és D
változatát azonositották kez-
detben, aztán megjelent ezek
kombinációja, a Rec szetoti-
pus Világszerte több másvál-
tozatát találták meg é s ir ták le.

L Palla-,lt,ics lós:ló gl,akorlati
tatústlkat is adtllt a: tij
ká rosítók el let t i t, éd ekezéshez

A vírus részletesebb geneti-
kai vizsgálaúr-al deritenék ki
Magl-arorságon. ho_es az \I tí-
pus ósi. természetes rekombi-
náció.

A baLtériumok kozul az al-

mástermésűek ruzelha] íra íEr
uínía ant_1,1otom.l |88O óta
ismert betegség. hazánliban
is teljesen elterjedt az utóbbi
éltizedekben. Hazai Lrrratá-

sok során azonosítonák szil-
ván, cseresznveszilr-án és kai-
szin, Ezek egtrelóre egrcdi ese-

tek, de ha a baktérium képes
a csonthérasokra fenózó alak-

ban is megjelenni. ak}ior rend-
kívül súlyos gondot okozhat a

gyümölcstermesztésben.
Új gombafajok jelentek meg

Magyarorczágon, egl-ikí.ik a _l1a
nitinia fructicola, ami Eszak-
és Dél-Amerikában elterjedt
kórokozó, a gyümölcsöt fer-
tőzi. Nálunk először olasz és
spanyol őszibarackról mutat-
ták ki. Gyors növekedés és
konídiumfejlődés jellemzi.
igen agresszív kórokozó, vé-
dekezés szempontjáb ól azon-
ban nem különbözik a többi
hono s M o n i l in i a f ajtől. Kif ej-

lesztették a pcR azonositás
módszerét, így gyorsan és biz-
tosan meg lehet különböztet-
ni a M. ftactígenától. A Mo-
niliní a po ly stro ma Japánban

honos, Leírásíban magyar ku-
tatő, Holb Intre is részt vett. A
közelmúltban Magyatorszá-
gon almán taláIták meg sárga
telepeit Úlrehértón.

A vizifukszia peronoszpó-
r a (Plasmop ara ob ducens ) Illa-

zai megjelenése gyorsan oda
vezetett, hogy a kÖzterÜlete-
ken már nem ültetik ezt a nö-
véryt. NémetotszágbőI, sza-

porítóanyaggal került be ha-
z,ánkba. Védekezni nem tu-

dunk ellene, jó hír viszont,
trcgy az Impatiens Úicuinea
hibridek nem fogékonyak a
fertőzéséte.

A meggy antfaknózis be-

tegséget l957-ben már leirta
Iehoczky János. Az utóbbi
ér-ekben íira elbanpőző be-
tegsé g részletes vizsgálata s<>

rán minden esetben a col-
letotticltttttt acutatum gom-
bát taláIták meg a mintákon.
Esós nr,áron a meggy termésé-
nek több mint kétharmadát is
..elviheti". Megtalálták a sza-

mócán jól ismert kórokozót
húsos somon, áfonyán és íli-
gén is. Most folynak az izemi
védekezés kifejlesztésére vo-

natkozó kísérletek. Az eddigi
v itágzás körüli perme íezése-
ket újabbak kell. hogy köves-
sék a tenyészidő során, egé-

szen a szüretig.
Tűlevelű dísznövényeken

két úi gombabetegséget azo-

nosítottak haz ánkban. Az egyik
a Seiridium cardínale, a cip-
ru sfélék ágelhalás áétt felelós
kórokozó, amelyet az USA-ban
írták le l92}-ban. Agresszír4
nehéz védekezni ellene. Ugyan-

csak a ciprusféléket fertőzi a

Pestalotíopsis .funerea gom-

ba. amit gyengültségi parazi-
tának tattanak, levélsárgulást
és levélhultást okoz tujákon,
borókákon, ciprusokon,

- horaáth -


