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Termesztése két szûkebb területre korlá-
tozódik. A kertészetben a cseresznye és a
meggy alanyaként, ritkábban dísznövény-
ként alkalmazzák, míg az erdészetben az
1970-es évek végéig hároméves vágásfor-
dulóval sarjaztatták, illatos fája miatt séta-
pálca-, pipaszár- és szipkakészítés céljá-
ból. Az intenzív, monokultúra jellegû
termesztés a kórokozókat és károsítókat
tekintve természetesen némi eltérést mu-
tat a természetes populációihoz képest. 

A sajmeggy nem tartozik sem erdõvé-
delmi, sem növényvédelmi szempontból
a legproblémásabb fafajok közé. Ez rész-
ben annak köszönhetõ, hogy a levelei
vastag kutikulájúak, fenoltartalmuk jelen-
tõs és magas a háncs, a fa, a levelek, va-
lamint a termések kumarintartalma is.
Utóbbi vegyülettípusnak a sejtfalakat erõ-
sítõ lignin szintézisében van jelentõs sze-
repe.

A sajmeggy kórokozói többnyire a
csonthéjasok kertészeti növényvédelmé-
bõl jól ismert, számos kórokozó közül
kerülnek ki, de szerencsére e betegsé-
gek megjelenése erdei környezetben rit-
kább. A következõkben sok kórokozó
faj ismertetésére kerül sor, de nem kell
megrettenni, hiszen a sajmeggy kisszá-
mú elõfordulása és betegségekkel szem-
beni ellenálló képessége miatt ritkábban
fogunk bármelyikkel is találkozni, külö-
nösen nem egyszerre.

Vírusok
A vírusok közül mindenképpen meg
kell említeni a cseresznye és a meggy
klorotikus gyûrûsfoltosságát (Prune
dwarf ilarvirus). A fertõzés jellegzetes
tünetei a növények gyengébb fejlõdé-

se, a terméshozam csökkenése, oltvá-
nyai rossz megeredése. A másik fontos,
a sajmeggyet is megbetegítõ vírus, a
cseresznye és a meggy nekrotikus gyû-
rûsfoltossága (Prunus necrotic ringspot
ilarvirus), melynek hatására a termés
mennyisége jelentõsen csökken és a fák
korán elpusztulnak. Mindkét vírus átvi-
hetõ vegetatív és generatív szaporító-
anyaggal.

Baktériumok
A baktériumok közül a Pseudomonas
syringae valamely patovariánsa fertõzi
a sajmeggyet, a leveleken, virágokon,
terméseken, hajtásokon és a gallyakon
egyaránt tüneteket okozva. Az érintett

levelek, virágok és a termések lehull-
nak. A fertõzött kéreg leválik, a feké-
lyeken védekezési reakcióként mézga-
folyás figyelhetõ meg. Elsõsorban
õsszel, a levélhullás körüli idõszakban,
hûvösebb, csapadékosabb idõjárási kö-
rülmények között fertõzi a növényeket.
A Pseudomonas syringae kártételét fo-
kozza az a körülmény, hogy a sejtfalá-
ban található fehérjének jégmagképzõ
szerepe van, ezért a szövetnedv már
–1 °C-on megfagy, hiányában viszont a
fagykárosodás csak alacsonyabb hõ-
mérsékleten következik be. Tekintve,
hogy a sajmeggy melegkedvelõ faj, a
fagyérzékenységet fokozó tulajdonsága
erõsödik.

Moszatgombák
A sajmeggy a szárazabb élõhelyeket
kedveli. Így nedvesebb körülmények
között könnyen áldozatul esik a fitoftó-
ra fertõzésének. Az oospórás gombák
közé tartozó Phytophtora cactorumon
fertõzését követõen a levelek még a
nyár folyamán sárgára, pirosra, ibolyás-
ra színezõdnek. A hajtások és a leve-
lek gyengén fejlõdnek. A tövi részen,
a talajszinten barnásvörös fekélyt fi-
gyelhetünk meg. A fertõzött kéreg ned-
ves idõben barnás színû és nyálkás jel-
legû. A fekély a gyökér és a törzs felé
is terjedhet. A gyökereken vörösesbar-
na rothadás lép fel, hajszálgyökerek
nem képzõdnek, a gyökerek elpusztul-

nak, a fa sínylõdik. A törzs irányába
történõ terjedésnél jellemzõ a kéregel-
halás, a kéreg alatt a háncs és a kam-
bium lángnyelvszerû sötét elszínezõ-
dése. Az itt említett fajon kívül ráadásul
más fitoftórafajok is fertõzhetik a saj-
meggyet, de ezek sajmeggyen kiváltott
tüneteirõl nem rendelkezünk ponto-
sabb leírással.

Aszkuszos gombák
Szintén a hûvösebb, csapadékosabb ta-
vaszi és õszi idõjárás esetén kell szá-
molnunk a Taphrina cerasi exoaszku-
szos gomba fertõzésével, melynek
jellemzõ tünete a boszorkányseprû, va-
lamint a Taphrina minor megjelenésé-
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A sajmeggy (Prunus vagy Cerasus
mahaleb L.) fatermesztési szem-
pontból nem tartozik a jelentõs
fafajaink közé, de az erdõk öko-
lógiáját tekintve szerepe egyálta-
lán nem elhanyagolható. Kóroko-
zóinak és kártevõinek körét
leginkább a faj rendszertani he-
lyén túl az alacsony arányú tér-
foglalása határozza meg. Gén-
centruma Európa és Nyugat-Ázsia
déli részeire tehetõ.
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vel. Utóbbi gomba fertõzése esetén a
betegség csak egy-egy ágrész hajtásain
jelentkezik, a levelek megvastagodását,
fodrosodását elõidézve. A fertõzött le-
velek felületét dérszerû exoaszkusz be-
vonat takarja. Mindkét kórokozó ese-
tén a legfontosabb fertõzési források a
fás növényrészek, ahol a kórokozók
micéliummal maradnak fenn. 

A sajmeggy nagyon érzékeny a ver-
ticilliumos hervadásra (Verticillium
dahliae). A fertõzés következtében a
levelek egy vagy több ágon hervadnak,
barnulnak, de nem hullanak le. A fia-
tal fák gyakran elpusztulnak, az idõ-
sebbek túlélhetik a fertõzést, de a kö-
vetkezõ évben, a rügypattanást
követõen újra megfertõzõdhetnek. A be-
tegség nehezen ismerhetõ fel a kisszá-
mú tünet miatt.

A sajmeggyen az apiognomóniás le-
vélfoltosság (Apiognomonia erythrosto-
ma) tünetének megjelenése ritkább. A
lombfakadástól június közepéig lehullott
csapadék gyakorisága és mennyisége az
aszkospórák kiszóródását alapjában véve
meghatározza, így a megbetegedés mér-
tékét jelentõsen befolyásolja. Csak a le-
velek fertõzõdnek. Elõször sárgászöld,
majd sárgás, 4–5 mm átmérõjû, elmosó-
dott szélû foltok figyelhetõk meg. Idõvel
a foltok a levéllemez nagy részére kiter-
jednek, vörösbarnák, majd szürkésbar-
nák lesznek. A foltokat sárgás udvar öve-
zi. A fonáki részen a levélerek
vörösesbarnák, a foltokban pedig apró,
kissé kiemelkedõ, fekete piknídiumok ta-
lálhatók. A levelek kanalasodnak, elsár-
gulnak, majd lehullanak. 

A Neonectria ditissima peritéciumos
gomba, ivartalan alakja a Cylindrocar-
pon heteronema, egy évelõ rákot okoz,
ennek megfelelõen a tél folyamán kép-
zõdõ éves kalluszok koncentrikus kö-
rökbe rendezõdnek az ágakon, a tör-
zsön. A fertõzés sebzéseken,
rovarszúrások helyén, paraszemölcsö-
kön, a kéreg apró repedésein vagy le-

vélnyélalapoknál történik. Kezdetben
a vékony ágakon laposodások, torzu-
lások, kéregelhalások figyelhetõk meg,
gyakran az oldalágak kiindulásánál.
Ezek az elváltozások az évek során
egyre mélyülõ, kráterszerû, ijesztõ ki-
nézetû, rákos sebekké alakulnak át. 

A moníliák közül a sajmeggyen in-
kább a virág- és gyümölcspusztulást
elõidézõ Monilinia laxa / Monilia la-
xa fajt lehet megfigyelni. A csak ter-
mést megbetegítõ moníliafajok elvétve
fertõznek. A Monilinia laxa által kivál-
tott tünetek a sajmeggy virágán, hajtá-
sán, vesszõjén és ágán, valamint a gyü-
mölcsén is megfigyelhetõk. Fertõzési
források lehetnek a gyümölcsmúmiák,
illetve a vesszõkön és az ágakon kiala-
kuló rákos sebek. A különbözõ fertõ-
zési forrásokon létrejött konídiumok
légmozgással vagy esõcseppel a virág-
ra kerülnek, ahol a bibén ugyanúgy
csíráznak, mint a pollen. A gyümölcsö-
ket rovarok által ejtett, valamint a jég
ütötte sebeken, illetve az egyenetlen
vízellátás miatt keletkezett repedése-
ken keresztül fertõzi. 

A sajmeggyen számos levélbetegség
tüneteit lehet megfigyelni, de ezek a
fajok önmagukban még az intenzívebb
termesztésben sem gyakran hatalma-
sodnak el. Közülük sajmeggyen a blu-
meriellás betegség (Blumeriella japii /
Phloeosporella padi) a legjelentõsebb.
A levél színén 1–3 mm átmérõjû, ke-
rek vagy szögletes, lilás foltok alakul-
nak ki, majd ezek összeolvadnak, kö-
rülöttük a levéllemez elsárgul, de nem
lyukad ki, majd a levél lehullik. A le-
vél fonákán kissé kiemelkedõ, sárgás-
fehér acervuluszok figyelhetõk meg.
A gyümölcs kocsányán csak ritkán,
nagy fertõzési nyomás esetén lehet tü-
neteket megfigyelni. Ilyenkor a ko-
csányt apró, vörös udvarú foltok borít-
ják, a szár fokozatosan elhal, a
gyümölcs pedig aszalódik. A betegség
kialakulásának a kellemesen meleg,
enyhén csapadékos idõjárási körülmé-
nyek kedveznek.

Csapadékos években a Venturia ce-
rasi pszeudotéciumos gomba (konídi-
umtartós alakja a Fusicladium cerasi)
fertõzheti a sajmeggyet. A levéltünetek
ritkán jelentkeznek, míg a gyümölcsö-
kön sok, apró, enyhén bemélyedõ,
barna, bársonyos konídiumtartó-gyep-
pel fedett folt figyelhetõ meg. A gyü-
mölcs idõvel összetöpped. 

A Stigmina carpophila, újabb nevén
Thyrostroma carpophilum mind a va-
don élõ, mind a termesztett csonthéja-
sokat fertõzi, így tünetei szórványosan
a sajmeggyen is megfigyelhetõk. A le-
vélen 2–3 mm átmérõjû, kerek, sárgás-
zöld, késõbb barna, a meggyeknél kes-
keny, liláspiros szegélyû foltok
láthatók. A foltok közepe, ellentétben
a blumeriellás betegséggel, idõvel kie-
sik, továbbá a parás szegélyük jól lát-
ható. A hajtáson, rendszerint a rügyek
körül 5–10 mm hosszú, ovális, barna
foltok alakulnak ki. A nyár vége felé a
folt közepe fokozatosan kiszürkül. Az el-
halt bõrszövet fölrepedezik. A vesszõn
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az 5–10 mm hosszú, ovális foltok szür-
kék és liláspiros, elmosódott szélû ud-
varral határoltak, az epidermisz pedig
repedezett. A foltok felületén elszórtan
fekete pontszerû konídiumtartó nyalá-
bok láthatók. A rügyek nem hajtanak
ki. Ha a folt a vesszõt körülölelte, ak-
kor a vesszõ elszárad. A sajmeggy gyü-
mölcsén nem alakulnak ki tünetek.

A fillosztiktás levélfoltossságot
(Phyllosticta circumscissa) a csonthé-
jasok közül leginkább a sajmeggyen le-
het megfigyelni. A levélen 2–3 mm-es,
barna, sötétebb sávval szegélyezett fol-
tok, elszórtan helyezkednek el. A fol-
tokban sötét, nagyon apró, pontszerû
piknídiumok vannak. A foltok késõbb
kilyukadnak. A kórokozó a lehullott le-
velekben telel, tavasszal az újabb fer-
tõzések innen indulnak.

A sajmeggyet több rozsdagombafaj
megfertõzheti. Növény-, illetve erdõvé-
delmi jelentõségük termõhelyenként
más és más, hiszen környezeti igényük
különbözõ, másrészt eltérõ köztesgaz-
dáik vannak. Az erdõkben megfigyelt
rozsdagombafajok mind többgazdásak:
ahol a fõgazda a Prunusok vagy a Ce-
rasusok közül kerül ki, míg a köztes-
gazdák a szellõrózsák (Anemone), a
borkórók (Thalictrum), a téltemetõ
(Eranthis hiemalis) vagy a Picea spp.

A következõ betegség, a Puccinia ce-
rasi (újabb neve Leucotelium cerasi) el-
sõsorban a Cerasusokat, ezek közül is
inkább a meggyeket fertõzi hosszan tar-
tó, meleg nyarakon. A levél színén apró,
lilásbarna foltok láthatók, a fonákon pe-
dig kissé kiemelkedõ, világosbarna ure-
do- és teleutopusztulák alakulnak ki. Ta-
vasszal a meggy friss leveleit egyrészt az
uredospórák, másrészt a köztesgazdán
kialakuló ecidiospórák fertõzik.

A Tranzschelia pruni-spinosae és a
T. discolor fertõzése szintén a mele-
gebb idõjárási körülmények között,
hosszabb nyarakon hatalmasodik el. A
Tranzschelia arasbaranica hiányos

fejlõdésmenetû, ismereteink szerint
csak uredo- és teleutospórát képzõ faj,
melyet eddig csak a Prunus maha-
leben írtak le. 

A Pucciniastrum areolatum világo-
sabb uredo- és teleutospórái fejlõdnek
a cseresznyék levélfonákán, míg a le-
vél színén vörösesbarna, inkább érkö-
zök által határolt összeolvadó foltok
utalnak a fertõzésre.

Bazidiumos gombák
A sajmeggyen természetesen a legpolifá-
gabb, törzs- és ágkorhasztó jellegû tap-
lógombák ugyanúgy elõfordulhatnak,
mint más lombos fafajainkon. Itt azon-
ban olyan fajokat említek meg, melyek
kifejezetten kedvelik a sajmeggyet. Az
egyik a vöröskorhasztó, gyorsan növõ,
ehetõ, sárga gévagomba (Laetiporus sul-
fureus), mely termõteste áprilistól szep-
temberig, élõ és elhalt sajmeggy törzsén,
ágán növekedhet. A fehérkorhasztók kö-
zül a sajmeggyen elsõsorban a sebpara-
zita szilva tapló (Phellinus tuberculosus
syn. Ph. pomaceus) tekinthetõ gyakori
fajnak. Márciustól novemberig lehet éve-

lõ termõtestét megtalálni. Parazita élet-
módú, de lassan korhaszt, nem pusztítja
agresszíven a megtámadott fát, így a fa a
fertõzést követõen még évekig él.

Napjainkban egyre gyakrabban le-
het sajmeggyen is megfigyelni az alma-
fa rozsdástaplót (Inonotus hispidus).
Ez a faj élõ fák törzsén és ágán növek-
szik júniustól októberig. A hazánkban
oly gyakori tõkorhasztó jellegû deres
tapló (Ganoderma applanatum syn.
G. lipsiense) – januártól decemberig –
elhalt sajmeggyen, míg a Magyarorszá-
gon ritkább vastagkérgû tapló (Gano-
derma adspersum) szintén egész évben,
élõ vagy elhalt sajmeggyen képezheti
évelõ jellegû termõtestét. 

Az egész Európában ritka cinóbertap-
ló (Pycnoporus cinnabarinus) nyár vé-
gén, elhalt lombos fák törzsén, fõleg a
Prunus vagy Cerasus nemzetség tagjain,
így akár a sajmeggyen képezi látványos,
narancsvörös termõtesteit. A termõtes-
tek esetenként áttelelnek és a követke-
zõ évben is növekszenek. A faj érdekes-
sége, hogy micéliumai növekedése
közben antibiotikus jellegû anyagokat
választanak ki, valamint Botrytis cinerea,
Colletotrichum gloeosporioides és C.
miyabeanus patogén gombafajokkal
szemben ígéretes gátló hatást mutat.

A kis áldücskõgomba (Panellus stip-
ticus) szintén gyakran növekszik a saj-
meggy elhalt ágain, esetleg törzsén.
Szinte egész évben megtalálható, és
biolumineszcencia (éjjel világító) jelen-
ség köthetõ hozzá. Végül, de nem utol-
sósorban a pikkelyes tõkegombát em-
lítem (Pholiota squarrosa), melyet
egyes irodalmak fehér, míg mások vö-
röskorhasztóként említenek, és élõ fá-
kon vagy korhadó törzseken képezi
csokros, enyhén retekszagú termõtes-
teit. Szeptembertõl novemberig figyel-
hetõ meg, esetenként a sajmeggyen.

A felsorolt, számtalan kórokozóval a
sajmeggy ugyanakkor kiválóan együtt él,
nem ezek miatt kell féltenünk a fajt. 
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