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Hollós László: Két érdekes növénykárosító
gomba Kecskemétrl.*

A paradicsom {Solamiin Lycnpcrsicum TouRN., Lycnpersictim csailen-

Inin MiLL.) levelein Kecskeméten 1905-ben nagy mértékben lépett fel a Sep-

toiia Lycopcisici SpEG. (Fungi Argentini, Pug. W. n. 280. — Saccardo, Syll.

l'^ung. III. p. 535.) gomba, mely Argetiniából ismeretes. Kecskemélen a M-
kertben, a .Széktó felé egy zöldség-telepen, a Kis-Nyir mellett, Szikrában,

Nagy-Krösön bségesen találtam. A megtámadott levelek augusztus vége felé

elhervadtak, megbarnultak, majd helyenként kifakultak s a gomba apró, pont-

szer, fekete terméstokjaival lettek elárasztva. A leveleknek korai elhervadása

folytán a termés csekély lett, sok helyen éretlen maradt, mi által a gomba
Kecskeméten, ahol sok paradicsomot termelnek, érzékeny kárt okozott.

Az irodalomban nem találtam, hogy a Seploria Lycopersici Speg. Argen-

linián kívül máshonnan ismeretes volna.

Ugyancsak 1905-ben Kecskeméten a Mkertben a sárgadinye (Ciicumis

Meló L.) levelei augusztus vége felé elhervadtak. A leveleken két faj gombát

találtam. Az egyik a Phyllosticia CuciirbUaceanim Sacc. (Syll. Fung. III.

p. 52.), mely a tök levelérl Olasz-, Franczia- és Németországból ismeretes.

A másik a Pcronospora Ctibensis Berk. et CuRT. (Cuban Fungi n. 640. —
Saccíirdo, Syll, Fung. \'II. p. 261.), mely tökfélék levelérl Cuba szigetérl

van leirva. A Kecskeméten talált gomba a Gubából leírttal a legapróbb rész-

letekben teljesen egyez.

A paradicsom levelein term Seploria Lycopersici Speg. és a sárga-

dinye levelein él Peronospora ctihensis Berk. et CuRT., Amerikából ismeretes

gombáknak hazánkban való elfordulása érdekes jelenség.

* Elterjesztette M á g o c s y-D iotzSándor a növénytani szakosztálynak 1907.

évi február 13-án tartott ülésen. .'\ szerz említette Pcrotiospora Ctihensis B. et C. R o s-

t o \v z e w szerint (Beitr. zur Kenntniss der Peronosporeen. Flóra 1903. 92. kötet,

4 füzet, sub Pscudopcroiiospora Cnbcnsis [B. et C] Rostowz.l 1902. évben az orosz-

országi Tiver tartományban is fellépett ugorkalevcieken. Hazánkban L i n h a r t

említi (.A. dinnye és ugorka állisztharmatbetegsége hazánkban. Kisérletügyi Köz-
lemények \'ll. 1904. 306.) a törökbecsei és zentai veteményekrl. Ugyanerrl a

Nuvt. Kuzl. is említést tesz III. évf. 191. oldalán is. Ausztriából Hecke konstatálta.

(Ueber das Auftreten von Plasiiwpara Cithensis Hump. in Oesterreich, Zeítschr. für das

landw. Vcisuchswesen in Oesterreich 1904.) Linhart, az orsz.ág különböz vidékeri

nyervén már értesítést a betegség terjedésérl, ellene 1 — 1'l>"(i-os bordói lével való

permetezést ajánl. (Id, m 307. oldal.) Szerit.


