
Probiotikumot termelő mikrobák a jövő növényvédelmében 

 

Kanadai kutatók egyesítették a modern technológiát és az ősi mikroorganizmusokat, hogy 

megoldásokat találjanak a mikotoxinokat termelő gombákra. Elsődleges céljuk a fuzárium és 

a gibberrella (A Gibberella fujikuroi (imperfekt alakja Fusarium moniliforme) egy parazita 

gomba, amely számos növényfaj megbetegedését okozhatja.) fertőzések visszaszorítása, 

illetve a mikotoxint termelő gombák növényvédő szer elleni rezisztencia képességének 

csökkentése, vagy teljes megsemmisítése. Ehhez olyan endofitákat izoláltak, melyek 

kölcsönösen előnyös kapcsolatban vannak a gazdanövénnyel, segítik a gyökér növekedését, 

illetve vannak olyan törzsek, melyek hozzájárulnak a jobb nitrogén felvételhez. A kutatást 

vezető, Manish Raizada véleménye szerint, 2018 óta folyamatosan növekszik a kalászos- és 

gabonanövényekben mért mikotoxin szint, ami arra készteti a kutatókat, hogy vegyszerek 

helyett biológiai megoldást keressenek, ami hosszútávon jobban kiszolgálhatja a gazdákat. 

A mikrobiális endofiták olyan baktériumok, melyek a növényi sejtek között élnek, ezért 

képesek a mikotoxinokat blokkolni. A jelenlegi kutatócsoport azokat az eredeti, természetben 

előforduló organizmusokat vizsgálta és alkalmazta, melyek ellenállnak a 

gombafertőzéseknek. Az így izolált mikrobiális endofiták képesek kölcsönösen előnyös 

kapcsolatokat kiépíteni a gazdanövényekkel – mint például a gyökérnövekedés fokozása 

(PGP hatás) vagy a nitrogén hasznosulásának elősegítése- ezért igen kedvező lenne 

alkalmazásuk a fenntartható mezőgazdaság számára. 

Az izolált probiotikus mikrobák további előnye, hogy igen gyorsan képesek rezisztenciát 

kialakítani a különböző gombaölő szerekkel szemben, ahogy a mikotoxint termelő gombák is, 

ezért ideális biológiai védekezési módszer lehet a gazdálkodók számára. Az öt féle anti-

fuzárium baktérium törzs eddigi kísérletek alapján sikeresen gátolta a kukoricában (97%) és 

búzában (85%) oly sokszor problémát okozó DON-toxin felhalmozódást. A jelenlegi 

vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy ezek a probiotikus mikrobák akkor a 

leghatékonyabbak, ha a magfelület helyett a lombozatra juttatjuk ki. Kukorica kultúra 

lombozatán alkalmazva nem csak a fuzárium-, hanem a gibberrella okozta fertőzés ellen is 

hatékonynak bizonyult néhány endofita törzs, míg a búza esetében három törzs mondható 

hatékonynak (60%-os mérséklést realizáltak). 

A mobilitás a kulcs! 

Az izolált törzsek közül azok bizonyultak a leghatékonyabbnak, melyek hagyják, hogy a 

fertőző gomba megtelepedjen a gyökérzeten, illetve a növény bizonyos részein. Az így 

létrehozott élettér kedvez bizonyos endofita törzseknek és ezért könnyen meg tudnak 

telepedni, majd el tudják pusztítani a kórokozót/kórokozókat. A probiotikus mikrobák 

könnyen mozognak a növényi sejtek között, így bárhol, bármilyen körülmények között 

képesek hatásukat kifejteni. 

 



A kereskedelmi akadályok 

Jelen törzsek a magfelületre oltva hatástalannak bizonyultak, ezért lombtrágyaként kellene 

forgalomba hozni a belőlük készült készítményeket. Ehhez azonban meg kell fogalmazni a 

helyes szállítási és tárolási szabályokat, mert a vizsgálatok kimutatták, hogy a hőingadozásra, 

fényhatásra kimondottan érzékenyek ezek a törzsek és akár a teljes készítmény élőcsíra 

számának 65%-a is elpusztulhat, a helytelen szállítási és tárolási módszerek miatt. Ekkor 

azonban nem érvényesül pozitív hatásuk, hisz az életben maradt probiotikus mikrobák nem 

képesek a kijuttatás utáni azonnali szaporodásra, így a megmaradt mennyiség már hatástalan a 

gombák ellen. Az ilyen alacsony élőcsíra számú készítmények nem népszerűek a gazdálkodók 

körében, hisz a várt hatás elmarad és ők nem ezért vállalták azok költségét. 

 

Megoldások keresése 

A lefolytatott vizsgálatok után a legnehezebb szakaszhoz érkeztünk – mondta Raizada, 

kutatás vezető. Meg kell találni a legmegfelelőbb formát, ami minden körülmények között a 

maximális teljesítményt nyújtja. Kukorica esetében hatékony volt a vetőmag oltása, majd a 

későbbi fázisban alkalmazott lombtrágya kombinációja, míg búza esetében csak a 

lombtrágyázás hatása érvényesült. 

A technológiai ajánlásokon nagyon sok múlik! Nem csak egy termék siker görbéje hanem egy 

teljes márka kaphat pozitív vagy negatív bélyeget a termelők részéről. Ezért kiemelten fontos, 

hogy az utolsó szakaszban jól határozzuk meg a szállítás és tárolás mellett a kijuttatási 

dózisokat, az egyes kultúrák és hozzájuk tartozó kezelési időpontok esetében.  

 

 

A teljes cikk angolul: 

https://www.futurefarming.com/Smart-farmers/Articles/2020/3/Probiotics-for-tougher-plants-

547772E/?utm_source=tripolis&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_cam

paign=future_farming 

 

A cikket készítette: 
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