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A fogyasztók kifejezett igénye az egészségesebb élelmiszerek iránt és – ezzel párhuzamosan – a szintetikus kémiai hatóanyagú növényvédõ szerek használatának korlátozása
egyértelmûen arra készteti a mezõgazdasági termelõket, hogy a hagyományos növényvédelmi eljárások helyett biológiai növényvédelmi módszerekkel próbálják biztosítani a
gazdaságos termék elõállítás feltételeit. Jelenleg Magyarországon a biológiai növényvédelmi kutatások nem tudják követni a megnyilvánuló igényeket. Ennek egyik oka, hogy a
legtöbb, biológiai növényvédelmi célra potenciálisan alkalmas élõlénycsoportból nem
rendelkezünk megfelelõ törzsgyûjteménnyel, amely a vizsgálatok alapját képezhetné. A
hazai faunából történõ izolációs munka költséges és hosszadalmas, ugyanakkor hatékonyabb, vagy a magyarországi viszonyok között jobban alkalmazható törzsek megismerésére nyújt lehetõséget. A költségesen létrehozott törzsgyûjtemények fenntartása nem csak
egy-egy aktuálisan futó kutatási téma sikeres megvalósítása, hanem a késõbbi kutatási
lehetõségek biztosítása szempontjából is alapvetõen fontos.
Jelen munkánk célja egy olyan törzsgyûjtemény létrehozása, amelyben a hazai
rovarpatogén fonálférgeket és baktériumokat helyezzük el. A törzsgyûjtemény kialakításához részletes faunisztikai feltáró izolációs munkát kezdtünk, amely a törzsek természetes élõhelyrõl történõ begyûjtését, laboratóriumi körülmények között történõ elõzetes
tesztelését és beazonosítását jelenti. Az újonnan izolált, beazonosított törzsek hosszú távon történõ fenntartása azonban a laboratóriumban tenyésztett gazdaállatokon, vagy in
vitro, táptalajon történõ tenyésztéssel nem biztosítható. Az ismételt fertõzések és átoltások
során ugyanis megváltoz(hat)nak a törzsek tulajdonságai (vitalitásuk, patogenitásuk,
stb.). A hosszú távú, biztonságos megõrzés egyetlen lehetséges módszere a folyékony
nitrogén hõmérsékletén, azaz a –196 °C-on történõ tárolás.
A törzsgyûjtemény elhelyezésére szolgáló folyékony nitrogénes tárolórendszert egy GVOP
mûszerfejlesztési pályázat biztosította keret segítségével alakítottuk ki. A rendszer magában foglal a 2800 minta párhuzamos elhelyezésére alkalmas tárolóedény mellett egy kontrollált ütemû lefagyasztást biztosító egységet, és egy vonalkódos mintaazonosító és
nyilvántartó rendszert is. A fonálféregtörzsek elhelyezése a tárolórendszerben megkezdõdött, a szükséges elõkísérletek folyamatban vannak.
A jelenleg kialakított rendszer kapacitása és technikai felszereltsége olyan, az eredeti célkitûzések között nem szereplõ alkalmazásokat is lehetõvé tesz, mint pl. növényi szövet ill.
rügyminták megõrzése génbanki tételek fenntartása céljából.

