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A fo gyasz tók ki fe je zett igé nye az egész sé ge sebb élel mi sze rek iránt és – ez zel pár hu za mo -
san – a szin te ti kus ké mi ai ha tó anya gú nö vény vé dõ sze rek hasz ná la tá nak kor lá to zá sa
egy ér tel mû en arra kész te ti a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ket, hogy a ha gyo má nyos nö vény vé -
del mi el já rá sok he lyett bi o ló gi ai nö vény vé del mi mód sze rek kel pró bál ják biz to sí ta ni a
gaz da sá gos ter mék elõ ál lí tás fel tét ele it. Je len leg Ma gyar or szá gon a bi o ló gi ai nö vény vé -
del mi ku ta tá sok nem tud ják kö vet ni a meg nyil vá nu ló igé nye ket. En nek egyik oka, hogy a
leg több, bi o ló gi ai nö vény vé del mi cél ra po ten ci á li san al kal mas élõ lény cso port ból nem
ren del ke zünk meg fe le lõ törzs gyûj te ménnyel, amely a vizs gá la tok alap ját ké pez het né. A
ha zai fa u ná ból tör té nõ izo lá ci ós mun ka költ sé ges és hossza dal mas, ugyan ak kor ha té ko -
nyabb, vagy a ma gyar or szá gi vi szo nyok kö zött job ban al kal maz ha tó tör zsek meg is me ré -
sé re nyújt le he tõ sé get. A költ sé ge sen lét re ho zott törzs gyûj te mé nyek fenntartása nem csak
egy-egy aktuálisan futó kutatási téma sikeres megvalósítása, hanem a késõbbi kutatási
lehetõségek biztosítása szempontjából is alapvetõen fontos.

Je len mun kánk cél ja egy olyan törzs gyûj te mény lét re ho zá sa, amely ben a ha zai
rovarpatogén fo nál fér ge ket és bak té ri u mo kat he lyez zük el. A törzs gyûj te mény ki ala kí tá -
sá hoz rész le tes faunisztikai fel tá ró izo lá ci ós mun kát kezd tünk, amely a tör zsek ter mé sze -
tes élõ hely rõl tör té nõ be gyûj té sét, la bo ra tó ri u mi kö rül mé nyek kö zött tör té nõ elõ ze tes
tesz te lé sét és be azo no sí tá sát je len ti. Az újon nan izo lált, be azo no sí tott tör zsek hosszú tá -
von tör té nõ fenn tar tá sa azon ban a la bo ra tó ri um ban te nyész tett gaz da ál la to kon, vagy in
vitro, táp ta la jon tör té nõ te nyész tés sel nem biz to sít ha tó. Az is mé telt fer tõ zé sek és át ol tá sok 
so rán ugyan is megváltoz(hat)nak a tör zsek tu laj don sá gai (vi ta li tá suk, patogenitásuk,
stb.). A hosszú távú, biz ton sá gos meg õr zés egyetlen lehetséges módszere a folyékony
nitrogén hõmérsékletén, azaz a –196 °C-on történõ tárolás.

A törzs gyûj te mény el he lye zé sé re szol gá ló fo lyé kony nit ro gé nes tárolórendszert egy GVOP 
mû szer fej lesz té si pá lyá zat biz to sí tot ta ke ret se gít sé gé vel ala kí tot tuk ki. A rend szer ma gá -
ban fog lal a 2800 min ta pár hu za mos el he lye zé sé re al kal mas tá ro ló edény mel lett egy kont -
rol lált üte mû le fa gyasz tást biz to sí tó egy sé get, és egy vo nal kó dos min ta azo no sí tó és
nyil ván tar tó rend szert is. A fo nál fé reg tör zsek el he lye zé se a tárolórendszerben meg kez dõ -
dött, a szükséges elõkísérletek folyamatban vannak.

A je len leg ki ala kí tott rend szer ka pa ci tá sa és tech ni kai fel sze relt sé ge olyan, az ere de ti cél -
ki tû zé sek kö zött nem sze rep lõ al kal ma zá so kat is le he tõ vé tesz, mint pl. nö vé nyi szö vet ill.
rügy min ták meg õr zé se gén ban ki té te lek fenn tar tá sa céljából. 
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