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A. Általános rész:
1. Károsító alapadatai:
Károsító besorolása: ideiglenesen zárlati státuszú károsító
Károsító státusza Magyarországon: igazoltan jelen van
Jogszabályi hivatkozás: 2020/1191/EU szükséghelyzeti rendelet
EPPO kód: TOBRFV
Földrajzi elterjedés:
A vírus első hivatalosan megerősített kimutatása 2014-ben Izraelben történt, majd 2015-ben
Jordániában, 2018-ban pedig Mexikóban azonosították. Európában először 2018-ban az olaszországi
Szicíliában és Németországban találták meg. A németországi fertőzést a hatóság felszámolta. 2019-ben
Görögországban, Hollandiában, Spanyolországban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban,
Törökországban és Kínában is igazolták jelenlétét. 2020-ban Franciaországban, illetve Magyarországon
2021-ben mutatták ki.
2. A károsító rövid leírása:
A Tobamovírusok csoportjába tartozó Paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV, Tomato
brown rugose fruit virus) 2019 elején került fel az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi
Szervezet (EPPO) Figyelemfelkeltő listájára (Alert list).
Fertőzés tünetei:
A vírus főként a paradicsom növényeket károsítja, de paprikán is jelentkezhetnek, a levélen és termésen
egyaránt. A tünetek megjelenését és változatait befolyásolhatja a faj, a fajta, a fény, a hőmérséklet és a
növény tápanyag-ellátottsága. A legsúlyosabb tünetek a fiatal palántákon láthatók.
Paradicsom
A vírus fertőzésekor a paradicsom levelén és termésén is észlelhetőek elváltozások.
Tünetek a levélen: mozaikosodás, márványozottság, sárgulás, gyűrűk és deformációk, alkalmanként
levelek keskenyedése (páfrány-levelűség). A tünetek leginkább a növény felső levelein jelennek meg, a
levél felülete ráncos, érdes lesz, klorotikus foltok jelennek meg rajta, a levél erek sárgulnak, és bizonyos
esetekben elkeskenyedik a levéllemez. (1-2. kép)
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2. kép:

Tünetek a töveken: a szárakon hosszanti nekrotikus barnulás figyelhető meg, valamint az oldalhajtások,
a bimbók és a csészelevelek száradása. (3. kép)

3. kép:
Tünetek a termésen: a terméseken sárgás vagy barnás foltok jelennek meg (mint a PepMV esetében),
ezek felülete később érdessé, hullámossá válik, így friss piaci értékesítésre alkalmatlanok. A zöld bogyók
állaga olyan, mintha már érett lenne. A termések szabálytalanul növekedhetnek, deformáltakká
válhatnak, egyenetlenül érnek. (4-7. kép)

4. kép:

6. kép:

5. kép:

7. kép:
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Paprika
Tünetek a levélen: a vírusra fogékony paprikanövények levelein hólyagosodás és elszíneződés figyelhető
meg, valamint mozaikszerű tünetek láthatóak. A fiatal leveleken megfigyelhető az erek kifehéredése, a
vegetatív csúcs részleges elhalása és a szár barnulása a másodlagos ágak metszéspontjában található
erős nekrózissal. (8-12. kép)

8. kép:

10. kép:

9. kép:

11. kép:

12. kép:

Tünetek a termésen: szabálytalan érés, torzulás, márványozottság, sárga vagy barna felületi
elszíneződés, ill. zöld csíkok. (13-14. kép)

13. kép:
3. Gazdanövényei:
− paradicsom

14. kép:

15. kép:
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− paprika
4. Terjedés módja:
A vírus terjedhet palántával és vetőmaggal, ugyanakkor fertőzőképes tud maradni mechanikai
eszközökön, cipőn, ruhán, a paradicsom szállítására használt göngyölegen, így könnyen átvihető a
hajtatóházak között. Nagyobb távolságra fertőzött területről származó paradicsom- és paprikaterméssel
is eljuthat.
Az egyéb Tobamovírusokra (TMV, ToMV) kifejlesztett Tm-22 rezisztenciagén nem biztosít ellene
védelmet, így fertőzést tud okozni a Tobamovírusokra rezisztens fajtákon is.
Paprika esetében a TMV és PMMoV Tobamovírusok ellen hatásos L rezisztenciagéneket hordozó fajták
ellenállóbbak a ToBRFV-vel szemben, ugyanakkor magas hőmérsékleten (30°C felett) a vírus képes
megfertőzni az L1, L3, L4 rezisztenciagéneket hordozó paprikát, melyet fertőzött talajba ültetettek. L
gének hiányában azonban a paprikanövények fogékonysága igen nagy a vírussal szemben.
5. További információk a károsítóról:
A károsítóról további információ az EPPO honlapján található:
https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/alert_list_viruses/tomato_brown_rugose_fruit_vir
us.
A képek forrása:
− EPPO Global Database https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos
− https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/526252/Symptoms_guide_for_Tomato_brown
_rugose_fruit_virus.pdf
− https://www.seedquest.com/news.php?type=news&id_article=110492

