Újabb adatok az Erwinia amylovora elleni biológiai védekezés lehetõségéhez
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Az almatermésûek tûzelhalását okozó Erwinia amylovora baktérium ellen világszerte az
antibiotikum nyújtotta a legjobb védelmet. A 2005. évtõl Magyarországon – hasonlóan
más EU országokhoz – a humán gyógyászatban alkalmazott antibiotikumok felhasználása növényvédelmi célra tilos. Ennek következtében a kutatók a biológiai védekezésben
látják a megoldást.
A Pantoea agglomerans egy szaprofiton baktériumfaj, mely a tûzelhalás kórokozójára
(Erwinia amylovora) antagonista hatású. Antagonizmusa egyrészt az élõhelyért és a felvehetõ tápanyagért folyó versengésben nyilvánul meg, de emellett antibiotikumo(ka)t is
termel, mely a kórokozóra nézve toxikus hatású. Ennek a baktériumfajnak más törzseit az
egyes országokban már használják a tûzelhalás elleni védekezésben.
Természetes elõfordulása meglehetõsen széleskörû. Leggyakrabban a növényeken él
epifitonként, de elõfordul talajban, vízi élõhelyeken, sõt megjelenik legyengült melegvérû
szervezetekben is. Ez utóbbi tény következtében növényvédelmi alkalmazhatósága számos kérdést vet fel.
Munkánk során a Magyarországon izolált (Hevesi és Al Arabi, 1999) P. agglomerans
HIP32 törzsnek a tûzelhalás tünetek kifejlõdését gátló hatását, ill. az E. amylovora populációra gyakorolt gyérítõ hatását vizsgáltuk almafajták virágain (’Gala Must’, ’Sampion’ és
’Idared’).
A Tanszékünkön végzett vizsgálataink részeredményeként megállapítottuk (Hevesi M.),
hogy – a korábbi évektõl eltérõen – a HIP32 törzs a betegség tüneteinek kifejlõdését hatékonyabban gátolta, mint a sztreptomicin-szulfát és ennek az antagonista baktériumnak a
jelenléte mérsékelte az E. amylovora populáció növekedésének ütemét is.
Korábban izoláltuk a HIP32 törzs genomjának 16S rDNS szakaszát, mely megerõsítette az
elõzetes biokémiai eredményeket. Beszereztünk hét, legyengült emberi szervezetbõl származó klinikai izolátumot, melyek ugyanezen genomi szakaszának azonosítása és összehasonlítása a HIP32-ével még folyamatban van.
Hazánkban a P. agglomerans szabadföldi alkalmazásáig még számos kutatási feladatunk
van. A külföldi tapasztalatok alapján – melyet megerõsítenek a baktérium magyarországi
izolátumával végzett kísérletek bíztató eredményei – az a véleményünk, hogy a P.
agglomerans HIP32 hazai törzse a biológiai védekezésben jelentõs szerepet kaphat.

