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MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK
HADRENDBE ÁLLÍTÁSA
Gombákkal a gyomok ellen? Elsőre talán sokan elírásnak vélik e felvetést, pedig a gyomnövények természetes ellenségeinek felhasználása a biológiai védekezés terén évtizedek
óta vizsgált téma. Napjaink kutatásai is azt igazolják, hogy eredményes lehet a gyomokkal szembeni
harc a rajtuk megtalálható kórokozó gombák segítségével, bár a jelenlegi módszerek körében csak
szerény szerep jut a mikoherbicideknek. Holott ezeknek a természetben is jelen lévő mikroszkopikus
méretű gombáknak a felhasználásával praktikusan, biztonságos és környezetkímélő módon lehetne

K

a gyomszabályozást – legalább részben – elvégezni.

ultúrnövényeink termésveszte
ségeiben meghatározó szerepük
van a gyomnövényeknek, ennek
körülbelüli mértéke mintegy 10 száza
lék. Az általuk okozott károsodások
több formában érvényesülnek: a táp
anyagért és vízért folytatott versengés
(kompetíció) a kultúrnövényekkel, bő
séges magprodukció, amely jelentősen
növeli a talaj gyommagkészletét, a ter
més minőségének rontása (például
szorult gabonaszemek), de a vetőmag
vak tisztításának nehézségeire, költsé
geire is gondolhatunk. A ma alapelv
ként követett integrált gyomszabályozás
– ismertebb néven a gyomirtás – rend
szerében megkülönböztetünk mechani
kai, fizikai, kémiai és biológiai védeke
zési lehetőségeket.
A herbicidek népszerűsége

A gyomirtó szerek a fél évszázadra
visszanyúló bevezetésüket követően
népszerűvé váltak, s a kémiai véde
lem mind a mai napig a gyomszabá
lyozás fő eszköze. A herbicidek (herba:
’fű, növény, gyom’; caedere, cecidi,
caesus: ’megöl’, s ebből: -cid: ’ölő’) sike
re nem véletlen, hiszen e szerek vi
szonylag olcsók, megbízható eredmé
nyeket hoznak (néhányuk hatékonysá
gához azonban a kijuttatást követően
csapadék szükséges), és a teljesítményük
is rendszerint állandó.
Ám nem tagadhatók negatív hatá
saik, amelyek veszélyesek lehetnek
az élő környezetünkre nézve. Példa
ként említhető a szerek elsodródásá
nak kockázata, s ezzel egy másik,
például a szomszédos kultúrát káro

Hólyagos képletek az Ustilago trichophora üszöggombával fertőzött közönséges kakaslábfűn

sítják, esetleg a vegyszermaradék
megjelenése a termésben, fennmara
dása a talajban, továbbá szennyezője
lehet a természetes vizeinknek, vala
mint kialakulhatnak herbicid-re
zisztens egyedek, majd a hatóanyag
ra ellenálló teljes gyompopulációk.
Ez csupán néhány tényező, mely to
vábbi vizsgálatokra késztette a kuta
tókat, hogy újragondolják a herbici
dek alkalmazásának előnyeit és a
bennük rejlő kockázatokat. Az elő
zők tükrében egyre sürgetőbb a
késztetés egyéb, alternatív megoldá
sok kidolgozására. Így ötlött fel a
gondolat a biológiai védekezésen be
Élet

lül a növényi kórokozók gyomnövé
nyek elleni felhasználására, amely
egyfajta potenciális lehetőséget ad a
környezetkímélő védekezésre.
A természetes úton, biológiai védeke
zésre felhasználható mikroorganizmu
sokat, illetve azok bioaktív vegyületeit
már több évtizede vizsgálják annak ér
dekében, hogy felválthassák velük a
szintetikus hatóanyagú növényvédő
szereket. Több esetben a megfelelő ha
tékonyságuk hiánya, olykor az egye
netlen szántóföldi teljesítményük kö
vetkeztében nem kerülhettek be a nö
vényvédelem piacára. Manapság a
technológia fejlődése és a sok alapkuta
és
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tásból származó ismeret birtoká
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
ban egyre inkább pozitív irány
A mikoherbicidek vizsgálatában először a szántóföldi kultúrák fontosabb gyomnövényeinek azon
ba változik a biológiai növény
egyedeit gyűjtjük be, melyek gombás betegségeket mutatnak. Ezután a kórokozókból kizárólag a vizsvédő szerek – a bioherbicidek
gálandó fajt tartalmazó, tiszta izolátumot hozunk létre, mely alapjául szolgál a későbbiekben a tenyésztési
– megítélése. Noha a mik
vizsgálatoknak (tápközeg, pH, tenyésztési hőmérséklet feltételeinek optimalizálása, a megvilágítás és a spóroorganizmusokat világ raképződés kapcsolatának feltárása). A tiszta tenyészet kinyerését követően azt az adott faj taxonómiája alapszerte egyre nagyobb ján elfogadott hagyományos morfológiai vizsgálatnak kell alávetni. Amennyiben az alaktani jellemzők szerint
arányban használják fel nem vagyunk képesek teljes bizonyossággal meghatározni a fajt, úgy molekuláris biológiai módszerek felhaszilyen célra, részesedé nálása is szükségessé válhat. A begyűjtött növényeken megfigyelt tünetek súlyossága alapján el kell döntenünk,
sük a teljes növényvé hogy a gombafajok között van-e olyan, mely a célgazdanövénye(ke)n súlyos károkat képes előidézni, s alkalmas
dőszer-piaci forgalom az egyes növénycsaládok gyomjai ellen a hatékony biológiai védekezés megteremtésére.
ban azonban máig na
Ekkor kezdődik a munka leghosszadalmasabb része, hiszen a különböző mesterséges fertőzéses technikákat lagyon csekély. Közülük boratóriumi körülmények között és in situ (a növény- és gyomkultúrában) egyaránt alávetjük gazda-parazita vizsgáa miko-herbicidek olyan latnak, azaz teszteljük, hogy alkalmas-e az adott kórokozó potenciális mikoherbicidnek, gyomirtó hatású gombának.
készítmények, melyek Amennyiben a provokációs kezelések nyomán kellő hatékonyságot tapasztalunk, pontosan jellemezni kell, hogy a
hatóanyaga valame fertőzőanyag (inokulum) milyen koncentrációja mellett milyen tünetek jelennek meg, illetve milyen mértékben befolyik fitopatogén gom lyásolja a kórokozó jelenléte a gyomnövény szaporodását. Ezt követően kompetíciós vizsgálatokra térünk rá, mely
ba (maga a miko- az adott kultúrnövény és az egészséges, valamint a megbetegített gyomnövények közötti összefüggéseket tárja fel.
herbicid kifejezés a
A hosszú és időigényes alapkutatások végeztével juthatunk csak el a legfontosabb lépéshez: meg kell határozni,
görög mükesz: ’gomba’ hogy a kiválasztott fitopatogén (növényt fertőző kórokozó) gombafaj mennyire biztonságosan alkalmazható egyszóból eredeztethető, s egy kultúrnövény mint gazdanövény tekintetében. Azok a gombafajok ugyanis, melyek a termesztett növényt, a
ebből a miko- jelentése: rokon kultúrnövényeket s egyéb flóraelemeket veszélyeztethetik, nem jöhetnek számításba bioherbicidként.
’gombával kapcsolatos’).
A mikoherbicidek kijuttatására két különböző stratégia létezik: míg a klasszikus módszer esetén helyidegen patogén
kórokozó organizmust használnak fel, az augmentatív kezelés esetében tulajdonképpen egy felerősítő hatásról van
szó, amikor is a gyomfaj őshonos kórokozójának egyedszámát növeljük meg mesterséges tenyésztéssel és kipermetezéssel. A klasszikus módszer esetén az invazív gyomnövények szabályozása érdekében a védekezésre felhasználandó organizmusok kisebb populációit juttatjuk ki a gyomnövénnyel fertőzött területen, majd
a későbbiekben ez a kezdeti állomány fog felszaporodni, továbbterjedni és a terület egészét megfertőzni.
A szabályozásra használt szervezeteket csak szakaszosan bocsátjuk ki nagy mennyiségben a területre mindaddig, amíg az egész gyompopuláció elnyomását el nem érjük. E kijuttatási módszer nagyban hasonlít a kémiai herbicidek alkalmazásához, azonban a szintetikus hatóanyag helyett ekkor a gombafajnak a fertőzést kialakító képleteit (ivartalan spóra, ivaros spóra, micéliumdarab) permetezzük a gyomnövények felületére nagy dózisú oldat formájában.
Például az üszögés rozsdagombák

A Puccinia lagenophorae
rozsdagomba telepei
közönséges aggófűn
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A biológiai úton végzett
gyomszabályozás terén a
legsürgetőbb feladat első
sorban a nagy területen el
terjedt és nagy gazdasági
kárt okozó fajok elleni vé
dekezés kutatása. Egyegy bioherbicid sikerének
előfeltétele, hogy csak a
célgyomnövényt fertőzze
meg, azon súlyos betegsé
get váltson ki, illetve ké
pes legyen az adott kör
nyezeti feltételek mellett
fennmaradni, szaporodni
és továbbterjedni. Az
ilyen tulajdonságú fajok
nagyrészt a rozsdagom
bák, üszöggombák és az
egyéb, levélen károsító,
nekrotikus
tüneteket
kiváltó gombák közül

kerülnek ki. A Debreceni Egyetem
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomá
nyi és Környezetgazdálkodási Kará
nak Növényvédelmi Intézetében
több ilyen fajjal kapcsolatban folynak
párhuzamos vizsgálatok.
Az egyik vizsgálatba vont üszög
gombafaj a közönséges kakaslábfűn
(Echinochloa crus-galli) megtalálható
Ustilago trichophora. A kakaslábfű fő
leg a kapásnövényekben, kertekben,
szőlőkben és gyümölcsösökben sza
porodhat fel, de minden termesztett
kultúrában felléphet. Veszélyes faj,
hiszen a felmérések alapján szántó
földjeink második legjelentősebb
gyomnövénye a területi borítottság
szempontjából. Amennyiben fertő
zött a kakaslábfű ezzel az üszög
gombával, úgy a virágzatában, vala
mint a szárán és a levelein is hólyagsze
rű kinövések alakulhatnak ki, melyek
mérete akár a 10 centiméter nagysá
got is elérheti, főleg a szár esetén.

A másik faj a közönsé
ges aggófűn (Senecio
vulgaris) jelentkező rozs
dagomba, a Puccinia lage
nophorae. Az aggófű már
sokkal kisebb szerepet
tölt be az előző két fajhoz
képest a szántóföldi gyom
flóra elemei között, azon
ban a tápanyagban gaz
dag és nedves talajokon,
főleg kertekben és gyü
mölcsösökben számítha
tunk károsítására. Sok
herbicid-rezisztens bio
típusáról is beszámoltak
a világ számos pontjáról,
valamint a benne talál
ható alkaloidák közül
több vegyület is bizonyí
tottan májkárosító, így a
legelő állatok számára is
veszélyes lehet. A gyom
növényen a fertőzés kez
deti tünetei, a narancs
sárga telepek már kora
A Puccinia xanthii rozsdagomba telepei
tavasszal megfigyelhe
bojtorján szerbtövisen (A SZERZŐ FELVÉTELEI)
tők a virágzatban, a le
veleken és a száron. A
rozsdagomba terjedésével
A hólyagok érési fázisuk után felsza az említett növényrészeken súlyos el
kadnak és kibocsátják az üszögspórák változások figyelhetők meg, vala
tömegét, melyek a további fertőzésért mint a későbbi szöveti elhalás követ
felelősek. A megfertőzött növény keztében a növény zöldtömege mint
egyedek alacsonyabbak az egészséges egy a felére csökkenhet.
társaikhoz képest, illetve gyengébben
bokrosodnak, kevesebb virágot hoz
Előnyök és hátrányok
nak, így kevesebb maggal, követke A mikoherbicidek egyik nagy elő
zésképp kevesebb utódgyommal szá nye, hogy nem kell számolnunk
molhatunk.
szermaradványokkal, ebből adódó
A rozsdagombák esetében két an kíméli a környezetet, s nincs a
gyomfaj került fókuszba a növény kijuttatását követően élelmezés- és
vizsgálataink során. Az első a bojtor munkaegészségügyi várakozási idő.
ján szerbtövis (Xanthium strumarium) A gyomnövények részéről nem ala
volt, melynek rozsdagombája a kul ki rezisztencia, ellentétben a
Puccinia xanthii. A szerbtövisfajokra herbicid-rezisztencia eseteivel. A
ugyancsak a kapásnövények között va kifejlesztésük költsége mindössze
ló megjelenés a jellemző, így főleg nap egyötöde a kémiai gyomirtó szere
raforgóban és kukoricában okozhat kének, bizonyos esetekben pedig a
nak komolyabb gyomosodást. A kémiai herbicidekkel is kiegészít
kórokozó hatására a szerbtövislevelek hetők, mivel nincs káros kölcsön
fonáki részén ovális spóratelepek hatás, ugyanakkor a kombináció
(pusztulák) alakulnak ki, de a szára val nőhet a védekezés eredményes
kon is megjelennek, különböző duz sége. Megfelelő előkészítéssel ki
zanatokat képezve. Ezek mentén a juttatásuk egyszerű, hagyományos
gyom bőrszövete idővel felhasad, s a permetezőgépekkel is megoldható.
rozsdagomba elszórja a szaporodásá A mikoherbicidek a többi védeke
hoz szükséges spóráit, végül nagyfo zési módszer (mechanikai, agro
kú levélszáradás következik be a sé technikai, fizikai, kémiai) jó kiegé
rülések nyomán.
szítői lehetnek.
Élet

Azzal is számolni kell azonban,
hogy a mikoherbicidek kijuttatá
sát követően az első tünetek meg
jelenéséig akár több hét is eltelhet,
tehát hatáskifejtésük lassabb a
herbicidekénél. Azt is tudjuk,
hogy a mesterséges fertőzést kö
vetően a gyomokon a betegség ki
alakulása nagyban függ a környe
zeti tényezőktől (páratartalom, csa
padék, hőmérséklet), így a módszer
megbízhatósága kérdéses lehet. Rá
adásul a fajspecifikusság miatt álta
lában csak egy-egy gyomnövényfaj
ellen alkalmazhatók. S akkor még
nem szóltunk arról, hogy a biopre
par át umok eltarthatósága viszony
lag rövid.
A gyomnövények elleni biológiai
védekezésben a növényi kórokozók
kutatásának, illetve alkalmazásuk
nak még van hová fejlődnie. A leg
nagyobb nehézséget az okozza, hogy
a kémiai herbicidek hatóanyagait ké
pező molekulák sokaságával ellen
tétben a biológiai védekezésben ki
zárólag csak azt a néhány kórokozót
használhatjuk fel, melyek az evolú
ció folyamán az adott gyomfajokon
a természetes kiválogatódás során je
lentek meg. A jövőre nézve fontos
feladat lesz gyomnövények és kór
okozóik egymásra hatásának rend
szerszerű biológiai megismerése,
akár a gének szintjén is. Ennek bir
tokában optimális körülmények kö
zött teremthetünk egyensúlyt a
nemkívánatos gyomnövények rész
leges visszaszorításában vagy a gyo
mok inváziós hajlamának csökken
tésében.
A biológiai gyomszabályozás szé
leskörűen kutatott területein mosta
náig kiemelkedő eredmények legin
kább a rét-legelők és a vízinövénytárulások esetében születtek, a szán
tóföldi ökoszisztémákra vonatkozóan
kevésbé. Így még hosszú időt igé
nyelhet a gyomnövény elleni
biopreparátumok beépítése a gyom
szabályozás összetett rendszerébe.
Ugyanakkor a precíziós növényvé
delmet biztosító gépi permetező
rendszerek (pontos műholdas hely
meghatározással járó gyomnövény
foltok kezelésének lehetősége) már
ma biztosíthatják a gyomnövényfaj
hoz igazodó foltkezeléseket biopre
parátummal.
Tóth Tamás
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