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Szelídgesztenye (Castanea sativa Mill. ) 

• Általános jellemzői 

 

• Elterjedése 

Hazánk az északi elterjedésének 
határán van. 

 

• Származása 

Magyarországon feltehetően 
őshonos és betelepített 
állományok is megtalálhatóak. 

Fotók: Zeller Zoltán 



Felhasználása 
 

 

• Felhasználása: 

- Gasztronómia 

- Faipar 

- Bőrcserzés 

- Gyógyászat 

- Méhészet 

 



A szelídgesztenye 
Magyarországon 

 Hazánkban három nagy 
termőtáj: 

- Észak-magyarországi: 

Nagymaros, Visegrád, 
Pilismarót 

- Nyugat-magyarországi: 

Sopron, Ágfalva, 
Kőszegszerdahely, Cák, Velem 

- Dél-dunántúli: 

Pécsvárad, Iharosberény, 
Zengővárkony 

 

 Forrás: Dr. Szentiványi Péter előadása 



Termesztés és felhasználás 
Magyarországon 

- Magyarországon gesztenye-gyümölcstermesztés nem alakult ki, csak a 
termőtájakon fennmaradt ősi szórvány, liget-legelő és egyéb elegyes 
erdőkben levő állományok termésének a begyűjtése folyt. 

- Ennek ellenére a múltban: A vasi gesztenyések eljártak Stájerországba, 
Sziléziába, a nagybányai gesztenyét Tokajig, Déváig, Debrecenig 
hordták. Kassa még a 18. sz.-ban is vámot szedett a gesztenyés 
szekerektől. 

- Az 1909-es évek adatai szerint 180hl nagymarosi szelídgesztenyét 
értékesítettek főként Bécsben és Budapesten.  

- Ma: Kaposvár székhellyel működő Sarkpont Zrt., a Prima Maron kft. 
Csepelen és a Balatonfelvidéken lévő feldolgozóüzem végzi a magyar 
gesztenyepüré és masszaellátást. A feldolgozó üzemi tevékenységhez 
zömmel import gesztenye alapanyagot használnak. 

 

 



Kéregrák 

• A kéregrák (Cryphonectria parasitica) 
általános jellemzése 

• Tünetei: 

- Lombozat, illetve a reproduktív szervek (pl. 
virágok, termések) hervadása, száradása 

- Narancssárgaszínű sztrómák és szirróciumok 
megjelenése 

- Fák kérgén rozsdabarna színű, ellipszis alakú 
sebek, majd a kéreg leválása a törzsről. 



Kéregrák tünetei 

Képek forrásai: Internet 



Elterjedése 
• Ázsiából terjedt el a múlt 

század elején Amerikába, ahol 
szinte az egész amerikai 
szelídgesztenye (Castanea 
dentata) állományt kiirtotta. 

• Európában elsőként Észak-
Olaszországban észlelték 1938-
ban. Innen az elmúlt 
évtizedekben szétterjedt 
Európa északabbi és délebbi 
területeire egyaránt. (2. ábra- 
ROBIN, C.– HEINIGER, U. 2001) 

• Hazánkban a kórokozót először 
1969 nyarán Zala megyében 
fedezték fel. 1974-re a 
gombafajt már szinte 
valamennyi nagyobb hazai 
gesztenyésben megtalálták. 

Nagymarosi állomány 2008-ban. Fotó: Zeller Zoltán  



Védekezési módozatok a kéregrák 
ellen 

• Növényegészségügyi előírások 

- karantén korokozóként kezelik és az EPPO (Európai Növényegészségügyi 
Szervezet) A/2-es csoportjába sorolják 

• Mechanikai védekezés 

- fertőzött fák kivágásával, a fertőzött farészek eltávolításával.. 

• Kémiai védekezés 

- nehéz a peszticideket a kéregbe juttatni, költség és energia igény nagy, az 
év nagy részében képes visszafertőzni a gomba 

• Rezisztens fajták, hibridek nemesítése 

- japán- (Castanea crenata), illetve a kínai gesztenye (Castanea 
mollissima) toleránsnak a korokozóval szemben (ázsiai koevolúció a 
kórokozóval) 

• Biotechnológiai módszerek- antagonista mikroorganizmusokkal 

• Hipovirulens törzsekkel 



Hipovirulencia 

•  Hipovirulens törzsek= csökkent virulenciájú 

gombatörzsek, melyek nem képesek elpusztítani a fákat. 

• Gomba citoplazmájában lévő kettősszálú RNS-ek (dsRNS) 

felelősek a hipovirulenciáért. 

• A dsRNS átadása vegetative kompatibilis (VC) csoportok 

között valósulhat meg. 

• Európában a feltételezések és eddigi kutatások alapján 64 

VC típus. 

• Fertőzött területeken elterjesztik a  hipovirulens törzseket, 

amelyek lassan elterjednek ott. 

 



Hazai tapasztalatok a hipovirulens 
törzsekkel 

• Magyarországon 18 VC típust találtak, köztük 4 volt 
domináns: EU-1, EU-6, EU-12, és EU-13. 

• 1992 és 1993 között hipovirulens törzsekkel végzett hazai 
szabadföldi kezeléseket követően a kezelt fák 50%-a mutatott 
kezdeti gyógyulási tüneteket, 13,2 %- a elpusztult, míg a 
kezeletlen fák 56,4%-a pusztult el. 

• A Soproni-hegységben 1996-tól indult meg a védekezés. Két 
év elteltével már láthatók voltak a gyógyulás jelei, 8 év után 
pedig a kezelt fák 90%-os gyógyulását tapasztalták. 

• 1998-tól a dél-magyarországi szelídgesztenyésekben. A 
második évtől hatásosnak bizonyult. A fertőzöttség mértéke 
lelassult, egyes esetekben teljesen megszűnt.  

• 2010-ben Nagymaroson is megkezdődtek a felmérések és 
néhány fa beoltása is megtörtént. 



Köszönöm a figyelmet! 


