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Amint ar ról az elõ zõ év ben be szá mol tunk, a cse re bo gár (Melolontha melolontha) pa jor jai
el len a Heterorhabditis downesi ’267’ / Photorhabdus temperata biokomplexet ha té kony -
nak ta lál tuk. En nek alap ján kezd tük meg azo kat a vizs gá la to kat, ame lyek kel a bak té ri um
[1], ill. a biokomplex fo lya dék kul tú rá ban való te nyész té sé nek op ti má lis kö rül mé nye it kí -
ván tuk tisztázni. 

A je len kí sér le ti pe ri ó dus ban az aláb bi pa ra mé te rek ha tá sát vizs gál tuk a H. downesi ’267’
da u er lár vá i nak fel nõtt, sza po ro dó ké pes egye dek ké való át ala ku lá si ha té kony sá gá ra és a
kü lön bö zõ stá di u mú fo nál fér gek szá má nak alakulására:

• Ø a szimbionta bak té ri um kul tú ra kora a da u er lár vák kal való inokuláláskor,
• Ø az inokuláláshoz hasz nált da u er lár vák kon cent rá ci ó ja, 
• Ø a táp anyag-össze té tel.

A kí sér le te ket 100 cm3-es rá za tott lom bi kok ban vé gez tük. A hõ mér sék le tet 20 °C-on, a rá -
zó gép for du lat szá mát 160 rpm ér té ken, az Erlenmeyer-lombikok töl té si fo kát pe dig
11%-on tar tot tuk. Ko ráb bi ered mé nye ink sze rint ugyan is ezek a kö rül mé nyek biz to sít ják
a  leg ked ve zõbb fel té te le ket a P. temperata bak té ri um pri mer fá zis va ri án sa szá má ra, és a
H. downesi ’267’ nematoda egye dei is ezen a hõ fo kon, va la mint a kö ze pe sen in ten zív le ve -
gõz te té si kö rül mé nyek között a legellenállóbbak.

Meg ál la pí tot tuk, hogy a nematoda sza po ro dá sá nak in ten zi tá sa szem pont já ból kö zel in dif -
fe rens, hogy a da u er lár vák kal való inokulálás a bak té ri um nö ve ke dé sé nek lag, ex po nen -
ci á lis, vagy sta ci o ná ri us sza ka szá ban tör té nik-e, fel tét le nül elõ nyös vi szont, ha a
ki in du lá si fo nál fé reg szám az 500-1000 db/cm3 tar to mány felsõ határához van közel

A ko ráb bi ak ban alap táp ol dat ként al kal mas nak ta lált [1] LCM táp ta laj mó do sí tá sá val az
volt a cé lunk, hogy nö vel jük az el ér he tõ fo nál fé reg kon cent rá ci ót, emel lett pe dig az, hogy
az ol csóbb táp ta laj-össze te võk be ik ta tá sá val, ill. tö meg ará nyuk nö ve lé sé vel re du kál ni
tud juk a fer men tá ció faj la gos anyag költ sé ge it. Egyes fe hér je kom po nen sek kon cent rá ci ó -
já nak csök ken té se a lipid tí pu sú kom po nens ja vá ra je len tõ sen nö vel te az élõegyedszámot
és ja ví tot ta az át ala ku lá si ha té kony sá got is. Leg jobb ered ményt – az LCM al kal ma zá sa kor
ta pasz talt hoz ké pest csak nem nagy ság ren di da u er lár va-szám nö ve ke dést – ak kor értük
el, amikor az eredeti receptúrában szereplõ olivaolajat repceolajra cseréltük.
A to váb bi mun ka so rán fõ cé lunk a lép ték nö ve lé si le he tõ sé gek ta nul má nyo zá sa.

Iro da lom

1. Si sak Cs. és Kaskötõ Z. : A rovarpatogén fo nal fér gek tö meg te nyész té sé nek le he tõ -

sé gei. In: Inántsy F. és La ka tos T. (szerk.): Bi o ló gi ai nö vény vé de lem - A rovarpatogén fo -

nal fér gek gya kor la ti al kal ma zá sá nak le he tõ sé gei. Újfehértó, pp. 117-150. (2004)


