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ÖSSZEFOGLALÁS
A szíriai selyemkóró (Asclepias syriaca L.) az egyik legkártékonyabb invazív gyomnövény hazánkban. Károsítására egyaránt számíthatunk
szántóföldi területeken, erdészeti és kertészeti ültetvényekben, valamint természetes és természeteshez közeli növénytársulásokban is. Vizsgálatok alapján magas borítási arányok mellett kukoricában 2–10%, szójában 12–32%, cirokban pedig 4–29%-os termésveszteséget képes okozni.
Megjelenése azonban egyéb jelentős problémákat is okoz, hiszen számos vírusnak, egyéb kórokozóknak, rovarkártevőknek szolgál rezervoárjaként és gazdanövényeként.
A gyomnövény jelentősége miatt, továbbá az ellene való eredményes védekezés érdekében már vizsgálták a biológiai védekezés lehetőségeit
is, azonban a kellően hatékony biológiai növényvédelmi eljárás megtalálása még várat magára. Jelen közlemény célja a 2016-os évben a Hajdúsági kistérség több pontján megfigyelt, a gyomnövény jelentős levélnekrózisát okozó két gombafaj azonosítása volt.
A levélmintákról izolált gombák meghatározásakor, azok telepmorfológiáját használtuk burgonya dextróz agar (PDA) és Sabouraud
dextróz agar táptalajokon, illetve a konídiumok mikromorfológiai sajátosságait vizsgáltuk meg kutatómikroszkóp segítségével. Az axénikus tenyészetek vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a szíriai selyemkórón (A. syriaca) erős szövetelhalást mutató tüneteket a Fusarium sporotrichioides és az Alternaria alternata gombafajok együttesen okozták.
Kulcsszavak: Asclepias syriaca, szíriai selyemkóró, biológiai védekezés, Fusarium sp., Alternaria sp., invazív gyomfaj
SUMMARY
Common milkweed (Asclepias syriaca L.) is one of the most noxious and invasive weed species in Hungary. A. syriaca invades arable lands,
horticultural and forestry plantations, natural and semi-natural habitats too. In cases of field crops it can cause considerable yield losses
mostly in maize (2–10%), soybean (12–32%) and sorghum (4–29%), but only with high rate of coverage. It can also increase these problems
that the common milkweed can be serve as reservoir and host for viruses, other pathogens and pests.
Because of the importance of common milkweed and in spite of demand to develop effective biological control, until now has not been
developed a proper control program against A. syriaca. The aim of our research was to identify the necrotrophic fungal pathogens, which were
involved in notable disease occurrence on this weed in different parts of Hajdúság region of Eastern-Hungary in 2016.
To the isolation of fungi from leaves and their identification were based on morphological colony characters on potato dextrose agar
(PDA) and Sabouraud dextrose agar (SDA). To the description of conidia features were used PDA for Alternaria and synthetic low-nutrient
agar (SNA) for Fusarium species, respectively. The examination of axenic cultures revealed that the fungi isolated from the leaves of common
milkweed were Fusarium sporotrichioides and Alternaria alternata.
Keywords: Asclepias syriaca, common milkweed, biological control, Fusarium sp., Alternaria sp., invasive weed species

BEVEZETÉS

b anatérhódításakorábbitermesztésévelfüggössze,
nagyobb állományait a méhészek méhlegelőként is
kedvelik,illetvemégmanapságisházikertekbendísznövénykénttartják.Terjedésétamonokultúrástermesztés,atalajbolygatása(sekélyéskisszámútalajművelés),atrágyázás,anövénymagasfokúregenerálódó
képességeiselősegíti(VargaésDancza2011).
Az Ötödik Országos Gyomfelvételezés (2007–
2008)adataialapjánefajfelszaporodásaazelmúlt20
évbenbúza-éskukoricavetésekbenisfolyamatos.Az
utóbbiévekbenBács-Kiskun,Tolna,PestésJász-Nagykun-Szolnok megyék mellett főleg Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Beregmegyékbenterjedtöretlenül.Az
elterjedésiadatokjólmutatják,hogyaselyemkórószámostájegységenterjedőbenvan,úgymintaborsodi
Mezőség,vagyaSzolnokilöszhát,főlegkötötttalajok
esetén,illetveajókultúrállapotúterületeken(Vargaés
Dancza2011).
AzUSA-banésKanadábanaszíriaiselyemkóróval(A. syriaca) fertőzöttszántóterületektöbbmillió
hektárratehetők.MartinésBurnside(1980)vizsgálatai

Aszíriaiselyemkóró(Asclepias syriaca L.)egyterjedőbenlévő,feltűnőéskártékonygyomnövényhazánkban.Egyarántelőfordultermészeteséstermészeteshezközelinövénytársulásokban,erdészetiéskertészetiültetvényekben,valamintszántófölditerületeken
is.Állományszerűmegjelenésekoraközteélőnövényeketakárteljesenkiszoríthatja(Ujvárosi1973).
Akezdetbentelepített,majdelvadultésagresszíven
terjedő gyomnövény Észak-Amerikából származik.
Hazánkbanelsősorbanadéliországrészekenfordulelő,
ésfőlegalazahomoktalajokatkedveli(Németh2011),
desajátmegfigyeléseinkszerintisaNyírségegyesterületeinhelyenkéntsúlyosankárosítógyomnövény.
Magyarországona19.századbanígéreteshaszonnövénykénttermesztésbevonták,mertarostját,amagszőrét,tejnedvét,virágát,glikozidjaitegyaránthasznosítaniakarták,azonbanavéltszéleskörűfelhasználhatósághoz(gyógyszerek,műgumi,papír,tömő-ésszigetelőanyag)fűzöttreményeketnemváltottabe.Hazánk189
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alapjánNebraskaállambanaselyemkóróvalfertőzött
területekenaciroktermés30%-kalcsökkent.
Többkutatásszámoltbeagyomnövényáltalokozott termésveszteségekről, így kukoricában 2–10%,
szójában 12–32%, szemes cirokban 4–29% terméscsökkenésrőladtakhírt,azonbanfontosmegemlíteni,
hogyezekaszámokigenmagasgyomborításmellett
értendők(Cramer-Burnside1982).yenishetal.(1997)
jelentésealapján,amennyibenaselyemkóróhajtássűrűségeelértetavaszibúzábana12sarj/m2-t,akkorannaktermése47%-kalcsökkent.
Ajelentősterméskiesésekmellettmégmásfélekárokatisokozhatafajmegjelenése,példáulamagvainlévő,
ésaterjedésébenszerepetjátszószőrfüggelékekeltömíthetikakombájnoklégbefúvónyílásait,ígyakadályozva
abetakarítást,valamintanapraforgórólabeporzásiidőszakbanelvonhatjaaméheket(VargaésDancza2011).
Aselyemkórószámosvírusnak,egyébkórokozóknak, rovarkártevőnek, rezervoár és gazdanövénye
(Ulmann1951,Bhowmik-Bandeen1976,Horváthet
al. 1983, Horváth 1984, Horváth és Szalay-Marzsó
1984,Almásietal.1999).
Aselyemkórótermészetesgazdanövényeazuborka
mozaikvírusnak(Cucumbermosaicvirus,CMV).Szívogatrajtaavírusvektornyugativirágtripsz(Frankliniella occidentalis) is,ígyközvetveelősegíthetiaparadicsombronzfoltosságvírus(Tomatospottedwiltvirus,
TSWV)fellépésétagyomokkalfertőzöttzöldségtermelőterületeken.Afitopatogéngombákegészsorát
írtákmárleróla,mintpéldáularozsdagombákközülaz
Uromyces asclepiadis fajt,alisztharmatfélékközüla
Golovinomyces cichoracearum-ot,aszürkepenészt(Botrytis cinerea),különbözőfuzáriumfajokat(Fusarium
spp.),valamintszámosCercospora ésAlternaria nemzetségbetartózógombátis(Bagi1999).
Agyomfajrapatogénmikroorganizumusokbiológiainövényvédelmifelhasználásáracsakkorlátozott
mértékbenkerültsortazelmúltévtizedekben(Bhowmik
1994),ennekkövetkeztébenamainapignincsellene
használhatófajabiológiaigyomszabályozásterén.
AHajdúságikistérségrekiterjedőgyomfelvételezéseinkközbentöbbesetbenismegfigyeltünk(GPSkoordináták:47°21’25.85”É,21°39’50.42”K;47°23’58.39”
É, 21°15’28.44”K)aszíriaiselyemkóró(A. syriaica)
leveleireésszárairaiskiterjedő,nagyonsúlyosnekrózissaljáró,kórokozókáltalkiváltottmegbetegedést,
melyakésőbbiekbenanövényekteljeselhalásáhozvezetett (1. ábra).
Aközleménybenegyomnövényenajelentőslevélnekrózistokozókétgombafajazonosításáttűztükkicélul,illetvearraakérdésrekerestükaválaszt,hogyesetlegesenfelhasználhatóklehetnek-easzíriaiselyemkóróellenibiológiainövényvédelemterén(1. ábra).
AvizsgálatoksoránazonosítottFusarium sporotrichioides márnagyonalacsonyhőmérsékletenképesa
növekedésre,emiattisizoláltákfőleghótakaróalattteleltgabonafélékrőlazUSA-ban,Kanadábanésavolt
Szovjetunióbanegyaránt.Jelenlététváltozatosszubsztrátumokrólkimutatták,mintpéldáulfűfélékről,gabonafélékrőléslucernáról,azonbanfőkéntgyengültségiparazitakénttekintenekafajra(Davisetal.1982,
O’maraésMunkvold1997,Salasetal.1999,Inchés
Gilbert2003,Perkowskietal.2003,yli-Mattilaetal.
2004).Efajmikotoxintermelése(T-2,diacetoxyscir-

penol)miattisnagyjelentőséggelbír,melyeketösszefüggésbehoztakahumánATA(alimentarytoxicaleukia) és az állatoknál kialakuló MTC (moldy corn
toxicosis/poisoning – penészes kukorica toxikózis/
mérgezés) megbetegedésekkel is (Szathmary et al.
1976,Neishetal.1982,Marasasetal.1984,Visconti
etal.1992).Előbbiélelmiszereredetűmérgezésafehérvérsejt-képzőrendszerkrónikusbetegsége–atoxikózis egy formája, mely trichotecén mikotoxinnal
szennyezettgabonalenyeléséveljutbeaszervezetbe,
ésjellemzőenémelygés,hányás,hasmenés,fehérvérűség,vérzés,bőrgyulladástünetegyüttesseljár,valamint
súlyosesetbenhaláloskimenetelűislehet.
1. ábra: A két mikroszkópikus gomba által együttesen kiváltott
tünetek a szíriai selyemkóró (Asclepias syriaca) levélzetén

Figure 1: Necrotic symptoms of dual infection on the leaves of
common milkweed (Asclepias syriaca) caused by the two microscopic
fungi

AmásikazonosítottkórokozóazAlternaria alternata –egymindenüttjelenlévő–gombanemzetségbe
(Alternaria) tarozik,melyszaprofiton,endofitonéspatogénfajokategyaránttartalmaz.Számosszubsztrátummaléselőfordulásihellyelösszefüggésbehozták,
mintpéldáulkülönbözőmagok,növények,mezőgazdaságitermékek,állatok,atalajvagyazatmoszférais.
AzAlternaria fajoknövénykórokozókéntisjólismertek, melyek súlyos termésveszteséget okozhatnak a
kultúrnövényekszéleskörében.Néhányukfontostárolásikórokozókéntváltismertté,dehumánvonatkozásbaniskiváltóilehetneklegyengültimmunrendszerű
embereknélaphaeohyphomycosis-nak(sötétszínűkonídiumosgombaokoztabetegségnek),valamintalevegőbenfellelhetőallergénkéntisszerepetkaphatnak
(Woudenbergetal.2013).
ANYAG ÉS MÓDSZER
Agombaizolátumaittüneteketmutatószíriaiselyemkóró(Asclepias syriaca) felületilegfertőtlenített
levélmintáibólhoztuklétre,melyet1%-osklorogénhatóanyagúNeomagnololdatbanegypercigvégeztünk.
Ezutánamintákatleöblítettüksterildesztilláltvízzel,
majdnedveskamrákbanszobahőmérsékleteninkubáltuk.
A gombatelep hifáinak megjelenését követően a
kórokozókatdichloran-bengálrózsa-kloramfenikolagar
(DichloranroseBengalChloramphenicol–DrBC)
táptalajraoltottuk,melyeketegyhétigszobahőmérsékleteninkubáltunk,majdakialakulótelepekaktívnövekedésűszéleibőltörténtazújabbátvitelaxénikustenyészetekelőállításaérdekében.
190
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Patogenitás vizsgálatok
Mesterséges inokulációra (fertőzőanyag átvitel)
voltszükségünkannakérdekében,hogymegállapítsuk
azadottkórokozókrólazokpatogén,esetlegesenszaprotróf jellegű jelenlétét a gyomnövényen.Az egyes
izolátumokpatogenitásánakmegállapításaérdekében
egészségesszíriaiselyemkórógyomnövényekleveleit
inokuláltukakórokozóktiszta(axénikus)tenyészeteivel,mertaKoch-féleposztulátumoknakmegfelelőena
nekrotróf(szövetelhalástokozó)kórokozóknálbizonyítandóelvárásahasonlótünetekelőidézéseésakórokozóújraizolálhatósága.Akiindulóaxénikustenyészeteketin vitro táptalajonfelszaporítottuk,atenyésztéshezSabourauddextrózagar(SDA)táptalajthasználtunk.Anedveskamrábanelvégzettvizsgálatoksorán
inokulumkéntagombatenyészetek0,5cmátmérőjű,
sterildugófúróvalkivágottkorongjaitalkalmaztuk.
Aleveleketésafelületükrehelyezettmicéliumkorongokatnedveskamrábanhelyeztükel,majdegy-,illetvekéthét(7és14nap)inkubációsidőelteltével
vizsgáltukaszobahőmérsékletenkialakulótüneteket.

tációléphetfel,ésennekkövetkeztébenafajimeghatározáshozelengedhetetlenivartalanspóráknálalakiváltozáskövetkezhetbe(GerlachésNirenberg1982).Az
Alternaria fajnál mind a telepmorfológiai, mind a
mikromorfológiai tulajdonságok meghatározásához
burgonyadextrózagar(PDA)ésSabourauddextróz
agar(SDA)táptalajokathasználtunk.
AFusarium nemzetségbetartozófajnálvizsgáltuk
annakivartalanspóráit(mikro-,mezo-ésmakrokonídium),mígazAlternaria genuszbatartozófajesetén
annaksötétkonídiumaitfigyeltükmegkutatómikroszkópsegítségével,valamintahozzákapcsoltzeiss
AxioCamMrc5digitáliskamerávalfotódokumentációtiskészítettünk.

Klasszikus morfológiai vizsgálatok
Afertőzöttszíriaiselyemkórógyomnövényeken(A.
syriaca) fellelhetőkórokozókmeghatározásáraapatogéngombákklasszikusmorfológiaitulajdonságaitfigyelembevévekerültsor.
Azélőkultúrákmorfológiaivizsgálatához,ésameghatározáshozelengedhetetlentulajdonságokvizsgálatáhozaFusarium fajesetébenaNelsonetal.(1983),
valamintLeslieésSummerell(2006)alapműveithasználtukfel.AzAlternaria nemzetségbetartozófajmeghatározásáhozkiindulásipontnakWoudenbergetal.
(2013)munkájátvettükalapul.
AFusarium fajeseténatelepmorfológiaitulajdonságokatburgonyadextrózagar(PDA)ésSabouraud
dextrózagar(SDA)táptalajokonfigyeltükmeg,míga
mikromorfológiaivizsgálatokatmesterséges,alacsony
ásványianyagtartalmúagarról(SNA)vettmintákon
végeztük,mivelamagascukortartalommalrendelkező
táptalajokesetébenanemzetségbetartozófajoknálmu-

Patogenitás vizsgálatok
Azeredményekmegegyeztekatermészeteskörülményekközöttbekövetkezőfertőzésitünetekkel,mindkétfajeseténsúlyosszövetelhalássaljárófoltosodást
észleltünk,ésazújraizoláláskorugyanezengombafajokjelenlététmutattukki(2. ábra).

EREDMÉNYEK
Azizoláltgombafajoktenyészbélyegeit,morfológiaijellemzőitvizsgálvaFusarium sporotrichioides és
Alternaria alternata fajkéntazonosítottukakórokozókat.

Klasszikus morfológiai vizsgálatok
Fusarium sporotrichioides Sabouraud dextróz agaron
(SDA)
Anövekedésiráta:a7.napraa9cmátmérőjűPetricsészétteljesenbenőtte,atelepszabályos,amicéliumképzésgyorsésbőséges,kezdetbenatenyészetfehér
színű,azonbankéthételteltévelnarancssárga,illetve
halványpirospigmentálódásvoltmegfigyelhető,valamintarózsaszínsporodochiumokismegjelentek(3.
ábra).

2. ábra: Fusarium sporotrichioides (A, B) és Alternaria alternata (C, D) – 7 napos (A, C) és 14 napos (B, D) nedveskamrás inkubációt
követően a fajok által kiváltott szövetelhalás a szíriai selyemkóró (Asclepias syriaca) levelein

Figure 2: Fusarium sporotrichioides (A, B) and Alternaria alternata (C, D) – tissue degradation on the leaves of common milkweed (Asclepias syriaca) on the 7th (A, C) and 14th days (B, D) of incubation in moist chambers
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3. ábra: Fusarium sporotrichioides – telepmorfológia SDA táptalajon
A-B: 7 nap elteltével (A - felszín, B - fonák); C-D: 14 nap elteltével (C - felszín, D - fonák)

Figure 3: Fusarium sporotrichioides – colony morphology on SDA: A-B: after one week of incubation (A - front, B - reverse); after two
week of incubation (C - front, D - reverse)

Fusarium sporotrichioides Burgonya dextróz agaron
(PDA)
Anövekedésiráta:a7.napraszinténteljesenbenövia9cmátmérőjűPetri-csészét,atelepszabályos,a
micéliumfehér,nagyonsűrűésgyapjúszerű,amásodik
hétenatelepközépsőrészéncitromsárgaelszíneződés
voltlátható.Ekkoramárafonákirészközepénvörös
pigmentálódásvoltmegfigyelhető,aközépponttóltávolodvanarancssárga,atelepszélsőrészénpedigcitromsárgaelszíneződésttapasztaltunk.
Aharmadikhétrealakultakkiafajrajellemzőnarancsszínűsporodochiumok,mígafonákirészafokozottpigmentációkövetkeztébentöbbszínárnyalattal
sötétebbévált(4. ábra).
Amikroszkópivizsgálatokalapjánmegállapítottuk,
hogyamakrokonídiumokbőségesmennyiségbenkeletkeztek,ésalakjukagörbült,akárasarlóalakúigvál-

tozott.Ezekcsúcsisejtjemorfológiájáttekintveívelt,
vagyhegybenvégződő,azalapisejtnemlábalakúan
lekerekítettvagybevágottvolt.Amakrokonídiumok
általában3–5közöttiszeptummalrendelkeztek,azonban a három harántfallal rendelkezők (négysejtűek)
voltaktöbbségben.
Afajrajellemzőenmegtalálhatókvoltakamezo-és
mikrokonídiumokis.Amezokonídiumafuzáriumfajokrajellemzőalakitulajdonsággalrendelkezett,fuzáriumszerű(fusoid)volt,melynélaharántfalakszáma
akárazötötiselérheti.Amikrokonídiumokalakjaváltozó,egyarántmegtalálhatóvoltaharántfallalnemrendelkező,körtealakú(pyriform)formája,deaz1-szeptummalrendelkezőellipszoid-,ésfusoidalakokis(5.
ábra).
Afajkitartóképletekéntszolgálóklamidospórákata
vizsgálatsoránnemfigyeltünkmeg.

4. ábra: Fusarium sporotrichioides – telepmorfológia PDA táptalajon
A-B: az átvitelt követően 1 héttel (A - felszín, B - fonák); C-D: két héttel az átoltás után (C - felszín, D - fonák);
E-F: az átoltás után 3 héttel (E - felszín, B - fonák)

Figure 4: Fusarium sporotrichioides – colony morphology on PDA: A-B: 1 week after the transfer (A - front, B - reverse); C-D: 2 weeks
after the transfer (C - front, D - reverse); E-F: 3 weeks after the transfer (E - front, F - reverse)
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5. ábra: Fusarium sporotrichioides – a fajra jellemző
makro-, mezo-, és mikrokonídiumok

6. ábra: Alternaria alternata – telepmorfológia SDA táptalajon
A: felszín, B: fonáki rész

Figure 5: Macro-, meso-, and microconidia of Fusarium sporotrichioides, characteristics to the species

Alternaria alternata Sabouraud dextróz agaron (SDA)
Anövekedésiráta:80–85mma7.napon,atelep
szabályos, a micéliumképzés gyenge, csak részben
emelkedikafelszínre;atelepenzónázottságvoltlátható,melybenszürkésésolívabarnásmicéliumszínváltakozástfigyeltünkmeg.Atelepfonákirészéreszinténjellemzővoltazónázottságésaváltakozószürkésbarnás,illetveolívabarnásszínezettség(6. ábra).

Figure 6: Alternaria alternata – colony morphology on SDA:
front (A), reverse (B)

Atelepfonákirészénakoncentrikuszónázottság
nemfigyelhetőmeg,azonbancsillagszerűnövekedés
jeleifedezhetőkfel,melybenolívazöldésvilágosabb
szürkés-fehéressugarakkülönülnekelegymástól.A2.
és3.hétenamegfigyeléseinkalapjánatelepmorfológianemváltozik,azonbanafonákirészenatáptalajban
apigmentációmértékejelentősennövekszik(7. ábra).
Amikroszkópivizsgálatokalapjánazelsődleges
konídiumtartók(konídiofórok)egyenesekvagyhajlottak,nagyságukheterogén:arövidtőlahosszúigváltozók.A konídiumok alakja erősen változó: általában
fordítottbunkósak,delehetnekmegnyúltellipszoid
alakúak,méretükazaprótólaközepesigterjed,szeptumokkalrendelkeznek,néhányharántfalnálasejtekbefűződésemegfigyelhető.

Alternaria alternata Burgonya dextróz agaron (PDA)
Növekedésiráta:75–80mmatelepátmérőa7.napon,atelepszabályos,amicéliumképzésazAlternaria
fajokrajellemzőennemerőteljes,ebbenazesetbenis
csaknéhánymmmagasságbankiemelkedőatáptalaj
felületén,alakjáttekintveazónázottságmegfigyelhető,
amelyaközépsőrészénolívaszürke,részbenfehérmicéliummalfedett,aközépponttólsugarasannövekvő
fehérésolívazöldrészekváltakozásaérzékelhető.

7. ábra: Alternaria alternata – telepmorfológia PDA táptalajon
A-B: egy héttel az oltást követően (A- felszín, B- fonák); C-D: az oltást követő második héten (C- felszín, B- fonák);
E-F: 3 héttel a leoltás után (E- felszín, F- fonák)

Figure 7: Alternaria alternata – colony morphology on PDA: A-B: 1 week after the transfer (A- front, B- reverse); C-D: 2 weeks after the
transfer (C- front, D- reverse); E-F: 3 weeks after the tarnsfer (E- front, F- reverse)
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vagyelágazódók,melybenazivartalanspórákacsúcssejtükfeléfokozatosanszűkülnek,majdkúpszerűcsőrbenvagymásodlagoskonídiumtartókbanvégződnek.
Ezekakonídiofórokapikálisanéslaterálisanegyaránt
képződhetnek(8. ábra).

Aszeptumokfőlegtranszverzálisanhelyezkednek
el,azonbantöbbesetbenlongitudinálisharántfalakis
láthatók.
Akonídiumokkeletkezéseláncokbantörténik,melyekközepesenhosszúakvagyhosszúak,egyenesek

8. ábra: Alternaria alternata – A-J: a változatos megjelenésű ivartalan spórák (konídiumok)

Figure 8: Alternaria alternata – A-J: diverse morphology of spores (conidia)

KÖVETKEZTETÉSEK

jellemzőit(telepfejlődés,micéliumjellemzői,ivartalan
spórák)használtukfelazokazonosítására,ésezekalapjánmegállapítottuk,hogyaFusarium sporotrichioides,
valamintazAlternaria alternata gombafajoknekrotikuselhalásokatképesekelőidézniaselyemkóró(Asclepias syriaca) gyomnövényen.
Mivelmindkétgombafajgyengültségiparazitának
számít,ígyvalószínűsíthető,hogyfellépésükvalamelyikegyébkórokozóvagykártevőés/vagyökológiai
tényezőknyománkövetkezhetettbe.
Az eredmények alapján e gyengültségi patogén
gombákhatékonyságakielégítőlehetugyanagyomnövénnyelszemben,azonbanbiológiainövényvédelmi
célranemhasználhatókfel,hiszenmindkétfajpolifág,
ígytöbbkultúrnövényünkrenézveisveszéllyeljárna
afelhasználásuk,továbbáaFusarium fajesetébenannakmikotoxin-termelésemiattugyancsaknemkövethetőeljárásamesterségesinokulálássaltörténőkijuttatás.

Aszíriaiselyemkóró(Asclepias syriaca) hazánk
egyiklegkártékonyabbinváziósgyomnövénye.Jelenlétévelkomolyproblémákatokozhataszántóföldeken,
erdészeti-éskertészetiültetvényekben,determészetes
éstermészethezközelinövénytársulásokbanis.Azellenetörténőkémiaivédekezéssokesetbennehézkes,
ésnagyborításaeseténjelentősterméskieséstokozhat
nagyterületentermesztettkultúrnövényeinkesetén.Az
integráltnövényvédelemmegvalósításáratörekvésa
selyemkóróellenibiológiaivédekezésterénnapjainkig
nemrendelkezikkidolgozottlehetőséggel.Edolgozatbanazonosítottukazokatapatogéngombafajokat,melyekreaHajdúságikistérségbenvégzettterepivizsgálatainksoránfigyeltünkfelaszíriaiselyemkórónazáltalukokozottsúlyosnekrózis,éstöbbesetbenteljeselhalástüneteinekészlelésével.
Avizsgálatunksoránazaxénikuskultúrákbanvizsgáltukafajoktenyészbélyegeit,klasszikusmorfológiai
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