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A be teg ség kór oko zó ját (Erwinia amylovora) a 2004. év ben már 46 or szág ban azo no sí tot -
ták. A jár vá nyok ki ala ku lá sá nak meg elõ zé se, a vegy sze res és a me cha ni kai vé de ke zés
költ sé ge, va la mint (egyes or szá gok ban) az ül tet vé nye i ket el vesz tõ gyü mölcs ter mesz tõk
kár ta la ní tá sa igen nagy gaz da sá gi vesz te ség gel jár [Bu bán T. (2003) Gya kor la ti
Agrofórum 14(12)62-65., Bubán T. (2004) Növényvédelem 40(12)619-632.].

A vi rá gok vé del mé ben mind ez ide ig leg ha té ko nyab bak vol tak a streptomycin ha tó anya -
gú ké szít mé nyek, de hasz ná la tuk Eu ró pa leg több or szá gá ban már szi go rú an ti los. Az
újabb vé de ke zé si stra té gi ák egyik ele me le het az E. amylovoraval szem ben antagonista
baktériumok használata.

Há rom al ma faj ta vi rá ga i val vég zett mes ter sé ges fer tõ zé si kí sér let ben el len õriz tük egy ha -
zai antagonosta bak té ri um törzs: a Pantoea agglomerans HIP32 (He ve si és El-Arabi, 1999)
ha té kony sá gát, a 2004. és 2005. évben.  

Évek, faj ták, ke ze lé -
sek

E. amylovora

po pu lá ció**
Fer tõ zött 
vi rág, %

Tü ne tek
erõs sé ge

Fer tõ zé si

in dex

2004. év, ‘Sampion’

Streptomycin* 105–106 31 0,75 1,75

HIP32 106 52 2,10 1,85

Kont rol+ 105–106 97 3,50 3,33

Kont rol– 103–104 3 0,00 0,14

2004. év, ‘Gala Must’

Streptomycin 103–104 11 0,08 0,42

HIP32 104–105 6 1,00 0,89

Kont rol+ 104–105 83 3,08 2,78

Kont rol– 105–106 58 1,67 1,78

2005. év, ‘Idared’

HIP32 3,75x104 6 1 0,73

Kont rol+ 1,00x106 56 2 1,97

Kont rol– 1,67x105 3 0 0,23

*100 ppm    ** a 2004. év ben: genom ek vi va lens/vi rág, a 2005. év ben: cfu/vi rág

A HIP32 ke ze lés ered mé nye ként a meg be te ge dett vi rá gok ará nya – a csak inokulált
(Kont rol+) vi rá go ké hoz vi szo nyít va – fe lé re (Sampion), vagy még job ban csök kent (Gala
Must és Idared) úgy, mint a tü ne tek erõs sé ge és a fer tõ zé si in dex is. A 2004. év ben a PCR
tech ni ká val de tek tált (mind az élõ, mind az el halt sej te ket ma gá ba fog la ló) po pu lá ci ók
mé re té ben nem volt kü lönb ség, de az Idared vi rá ga i ban – csak az élõ sej tek alap ján
meg ha tá ro zott – po pu lá ció mé re tet kö zel két nagy ság rend del csök ken tet te a HIP32 ke ze lés.

mailto:bubant@ujfehertokutato.hu

