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Je len leg futó több éves mun kánk cél ja, hogy Ma gyar or szág te rü le té rõl izo lál junk egy
olyan fo nál fé reg tör zset, mely si ke re sen al kal maz ha tó a cse re bo gár (Melolontha
melolonhta) pa jo rok el le ni bi o ló gi ai vé de ke zés ben.

Ezen mun ka ke re té ben 2005. év ben fo nál fé reg tör zse ket izo lál tunk Ma gyar or szág kü lön -
bö zõ te rü le te i rõl. Mint egy 200 hely szín rõl 1000 ta laj min ta ér ke zett a la bo ra tó ri um ba fel -
dol go zás ra. A min ta vé te li he lye ket együtt mû kö dõ part ne rünk, az Er dé sze ti Tu do má nyos
In té zet mun ka tár sai je löl ték ki, va la mint õk gyûj töt ték be a min ták je len tõs ré szét is. A be -
gyûj tött min ták gya kor la ti lag le fe dik az or szág összes olyan te rü le tét, ahol az utób bi évek -
ben rend sze re sen nagy mér té kû cse re bo gár kár té telt ész lel tek. Emel lett a min ta vé te li
he lyek sok különbözõ talajtípusú és növényzeti borítottságú helyet jellemeznek.

A ta laj min ták ból vi asz moly (Galleria melonella) és liszt bo gár (Tenebrio molitor) lár vák
se gít sé gé vel gyûj töt tük be a fo nál fér ge ket. Egy ta laj min tá ba 3 vi asz moly és 2 liszt bo gár
lár vát tet tünk. A lár vá kat egy hé tig hagy tuk a ta laj min ták ban, majd az el pusz tul ta kat két
hé tig szá rí tot tuk. Szá rí tás után a fo nál fér ge ket vi zes csap dák se gít sé gé vel nyertük ki. 

A ta laj min ták ba el he lye zett 5000 teszt ál lat kö zül 981 da rab pusz tult el és ke rült vi zes csap -
dá ra. A 981 da rab vi zes csap dá ról elsõ kör ben 329 izolátumot gyûj töt tünk össze. Ez zel a
329 da rab el sõd le ge sen izo lált fo nál fé reg törzzsel el len õr zés kép pen is mé tel ten vi asz moly, 
il let ve liszt bo gár lár vá kat fer tõz tünk. Eb ben a má so dik lé pés ben 233 izolátum bi zo nyult
fer tõ zõ ké pes nek, s ezt a 233 da rab tör zset te kint jük tény le ge sen rovarpatogén törzsnek.

Ez ide ig 218 fo nál fé reg törzs bõl már izo lál tuk a szimbionta bak té ri u mu kat. A bak té ri u -
mok kö zül 145 da rab tar to zik a Photorhabdus és 73 da rab a Xenorhabdus nem zet ség be.
Kö zü lük je len tõs szám ban (66 da rab) ta lál tunk olyan tör zse ket me lyek an ti bio ti ku mot
ter mel nek.

Je len leg is fo lya mat ban van a be gyûj tött fo nál fé reg tör zsek mo le ku lá ris bi o ló gi ai
vizs gá la ta, azaz faji szin tû meg ha tá ro zá sa, va la mint je len tõs szá mú izolátummal már a
pa jor kí sér le tek is el kez dõd tek. Ezek nek a vizs gá la tok nak az ered mé nyei a kö zel jö võ ben 
várhatóak.
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