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MIKROBIÁLIS ANTAGONISTÁK ÉS BIOLÓGIAI KON-
TROL SZERVEZETEK: GYAKORLATI TUDNIVALÓK
Ez a tájékoztató kiegészítő információkat tartalmaz a mikrobiális antagonistákkal és biológiai 

védekezőszerekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról szóló Best4Soil videóhoz

https://best4soil.eu/videos/19/hu

Szerzők: Vincent Michel (Agroscope, Svájc), Michael Gaffney (Teagasc, Írország)

BEVEZETÉS

A talajban élő mikroorganizmusok fontos tényezők a 
Best4Soil hálózat által népszerűsített négy legjobb gya-
korlatban, amelyekkel csökkenthető a talaj eredetű fer-
tőzések általi nyomás mértéke szántóföldi- és zöldség-
növények esetén. A két megelőzésre alkalmas módszer, 
a komposzt és a szerves talajjavító anyagok, valamint a 
takarónövények és zöldtrágyák alkalmazása, fokozza a 
talajlakó patogének és fonálférgek ellen ható mikroor-
ganizmusok, vagyis a mikrobiális antagonisták aktivitását 
és növelik azok mennyiségét. A két kezelési módszer, 
az anaerob talajfertőtlenítés és a szolarizáció szintén a 
mikrobiális antagonisták hatásain alapul. Ezek idézik 
elő azokat a fizikai és kémiai elváltozásokat, amelyek a 
módszerek hatékonyságát adják. A mikrobiális antago-
nisták egy másik felhasználási módja a biológiai kontrol 
szervezetek használata. Ezek olyan, kereskedelmi célból 
előállított mikroorganizmusok, amelyek nagymértékben 
képesek védelmet nyújtani egyes talaj eredetű fertőzé-
sekkel szemben.

A NÖVÉNYEK NÖVEKEDÉSÉRE KIFEJTETT 
KÖZVETLEN HATÁS

A mikrobiális antagonisták közvetetten pozitív hatással 
vannak a növényekre, mivel csökkentik a termesztett 
növényekre nehezedő, talajlakó kórokozók által gyako-
rolt nyomást. Azonban nagy számban vannak a talaj-
ban olyan mikroorganizmusok is, amelyek közvetlenül 
előnyös hatással vannak a növények növekedésére és 
egészségére (Somers és mtsai, 2004). Ezeknek a mi-
kroorganizmusoknak az egyik csoportjába tartoznak 
azok a baktériumok, amelyek a gyökereken vagy azok 
közelében találhatók, vagyis a rhizobaktériumok. Ezek 
fitohormonok (növényi hormonok) termelésével vagy az 
ásványi tápanyagok hozzáférhetőbbé tételével serkentik 

KERESKEDELMI FORGALOMBAN KAPHATÓ 
BIOLÓGIAI KONTROL SZERVEZETEKET TAR-
TALMAZÓ KÉSZÍTMÉNYEK

A fogyasztók felől tapasztalt fokozódó igény, valamint a 
környezetvédelmi okok miatt szükség van olyan alterna-
tív növényvédő szerekre, amelyekkel helyettesíthetjük a 
szintetikus növényvédő szereket. A talaj eredetű fertőzé-
sek esetén a metilbromid kivezetése (Gullino és mtsai, 
2003) tovább fokozta azt az elvárást, hogy megtaláljuk 
ezeket az alternatívákat. A hatóanyagként biológiai k 
tartalmazó fungicid, baktericid és nematicid készítmé-
nyek elérhetőek kereskedelmi forgalomban. Hatékony-
ságuk igazolt, ugyanis hivatalosan bejegyzett termékek 
(1. ábra). Mivel a hagyományos gombaölő szerekhez 
képest drágábbak lehetnek, célzottan a magokon vagy 
a palánták gyökerein javasolt őket alkalmazni, még az 
ültetés vagy vetés előtt. A teljes termőföld kezeléséhez 
e készítmények használata túlságosan költséges. Erre a 
célra jobban megfelelnek a mikroorganizmusokban gaz-
dag szerves talajjavítók, például komposztok használata.
A termékek bejegyzésének viszonylag magas költsé-
geiből fakadóan számos biológiai ágenst tartalmazó 

a növény növekedését. Ezért ezeket növényi növekedést 
serkentő rhizobaktériumoknak (plant growth-promoting 
rhizobacteria, PGPR) nevezik. A mikroorganizmusok egy 
második csoportja a növények szisztémás védekező-me-
chanizmusainak aktiválását indukálja (Pieterse és mtsai, 
2003). Mind baktériumok, mind gombák képesek kivál-
tani ezt a fajta indukált szisztémás ellenálló képességet 
(induced systemic resistance, ISR). Az indukált ellenállás 
nem nyújt ugyan teljes védelmet, de megvan az az elő-
nye, hogy a növényt egy időben több kórokozó ellen is 
védi (Raaijmakers és mtsai, 2009).
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1. ábra: A hatóanyagként mikroorganizmusokat tartalmazó fungicid és 
egyéb növényvédő szereket be kell jegyeztetni.

A biofumigációra vonatkozó további információk az 
EIP-AGRI mini kiadványában találhatók:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/
files/8_eip_sbd_mp_biocontrol_final.pdf 
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terméket nem jegyeztettek be növényvédőszerként. 
Ezeket termésnövelő anyagként, biostimulátorként, nö-
vénykondícionálóként, szerves trágyaként vagy hasonló 
termékként forgalmazzák, hatékonyságuk pedig isme-
retlen vagy még nem igazolt. Az egyik módja annak, 
hogy megtudjuk, mennyire éri meg egy adott terméket 
használni a talaj eredetű fertőzések megelőzése érde-
kében, az, ha kialakítunk egy gyakorlati közösséget, va-
gyis olyan személyekből álló csoportot, akik megosztják 
egymással a tudásukat egy adott témában. A Best4Soil 
hálózat az adott témával foglalkozó workshopok szerve-
zésével támogatja az ilyen gyakorlati közösségek kiala-
kítását. Amennyiben érdekli ez a lehetőség, vegye fel a 
kapcsolatot a Best4Soil-lal (www.best4soil.eu).


