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Az al ma ter mé sû ek tûz el ha lá sát oko zó Erwinia amylovora bak té ri um el len vi lág szer te az
an ti bio ti kum nyúj tot ta a leg jobb vé del met. A 2005. év tõl Ma gyar or szá gon – ha son ló an
más EU or szá gok hoz – a hu mán gyógy ászat ban al kal ma zott an ti bio ti kum ok fel hasz ná lá -
sa nö vény vé del mi cél ra ti los. En nek kö vet kez té ben a ku ta tók a bi o ló gi ai vé de ke zés ben
látják a megoldást.

A Pantoea agglomerans egy szaprofiton bak té ri um faj, mely a tûz el ha lás kór oko zó já ra
(Erwinia amylovora) antagonista ha tá sú. An ta go niz mu sa egy részt az élõ he lyért és a fel -
ve he tõ táp anyag ért fo lyó ver sen gés ben nyil vá nul meg, de emel lett antibiotikumo(ka)t is
ter mel, mely a kór oko zó ra néz ve to xi kus ha tá sú. En nek a bak té ri um faj nak más tör zse it az 
egyes or szá gok ban már hasz nál ják a tûz el ha lás elleni védekezésben.

Ter mé sze tes elõ for du lá sa meg le he tõ sen szé les kö rû. Leg gyak rab ban a nö vé nye ken él
epifitonként, de elõ for dul ta laj ban, vízi élõ he lye ken, sõt meg je le nik le gyen gült me leg vé rû
szer ve ze tek ben is. Ez utób bi tény kö vet kez té ben nö vény vé del mi al kal maz ha tó sá ga szá -
mos kérdést vet fel.

Mun kánk so rán a Ma gyar or szá gon izo lált (He ve si és Al Ara bi, 1999) P. agglomerans
HIP32 törzs nek a tûz el ha lás tü ne tek ki fej lõ dé sét gát ló ha tá sát, ill. az E. amylovora po pu lá -
ci ó ra gya ko rolt gyé rí tõ ha tá sát vizs gál tuk al ma faj ták vi rá ga in (’Gala Must’, ’Sampion’ és
’Idared’).

A Tan szé kün kön vég zett vizs gá la ta ink rész ered mé nye ként meg ál la pí tot tuk (He ve si M.),
hogy – a ko ráb bi évek tõl el té rõ en – a HIP32 törzs a be teg ség tü ne te i nek ki fej lõ dé sét ha té -
ko nyab ban gá tol ta, mint a sztrep to mi cin-szul fát és en nek az antagonista bak té ri um nak a
je len lé te mér sé kel te az E. amylovora po pu lá ció nö ve ke dé sé nek ütemét is.

Ko ráb ban izo lál tuk a HIP32 törzs genomjának 16S rDNS sza ka szát, mely meg erõ sí tet te az
elõ ze tes bio ké mi ai ered mé nye ket. Be sze rez tünk hét, le gyen gült em be ri szer ve zet bõl szár -
ma zó kli ni kai izolátumot, me lyek ugyan ezen genomi sza ka szá nak azo no sí tá sa és össze -
ha son lí tá sa a HIP32-ével még fo lya mat ban van.

Ha zánk ban a P. agglomerans sza bad föl di al kal ma zá sá ig még szá mos ku ta tá si fel ada tunk
van. A kül föl di ta pasz ta la tok alap ján – me lyet meg erõ sí te nek a bak té ri um ma gyar or szá gi
izolátumával vég zett kí sér le tek bíz ta tó ered mé nyei – az a vé le mé nyünk, hogy a P.
agglomerans HIP32 ha zai tör zse a bi o ló gi ai vé de ke zés ben je len tõs szerepet kaphat.


