
Talajeredetű patogén és termésnövelő bioeffektív baktériumok 

dózisfüggő chlorsulfuron-érzékenysége

Bevezetés

Anyag és módszer

Eredmények és értékelésük

A mezőgazdaságban felhasznált peszticidek következménye a nem célzott (non target) szervezetekre kifejtett negatív hatások

megjelenése. Kérdésként merült fel, hogy a talajból származó különböző genusokhoz és fajokhoz tartozó baktériumok

szaporodása hogyan alakul a chlorsulfuron tartalmú herbicid különböző dózisainak a hatására? Különös figyelmet fordítunk a

talajminőséget kedvezően befolyásoló termésnövelő és bioeffektív fiziológiai csoportokra összehasonlítva ezek érzékenységét a

talajeredetű potenciális patogén baktériumokkal, melyek a klímaváltozás miatt növekvő veszélyt jelenthetnek.
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A chlorsulfuron növekvő dózisait (0-10 mg/kg) adtuk Nutrient tápleves 5 ml-es adagjaihoz, amit a tesztelt törzsek 24 órás

tenyészeteivel (1x106 sejt/ml) oltottunk be 3-3 ismétlésben. Az inkubálás rázatott kultúrával történt (150 rpm/min.) 28 oC-on 14

órás időtartamban. A szaporodást UV/VIS spektrofotométerrel ellenőriztük, az optikai denzitás (OD) λ=560 nm-en történő

leolvasásával. Az in vitro vizsgálatokkal 8 nemzettséghez tartozó 17 mikroorganizmus törzs érzékenységét teszteltük. A

biotrágyaként alkalmazott mikroorganizmusokat az általában növénynövekedés-serkentő Pseudomonas, valamint a biológiai N2-

kötésre képes Rhizobium és Azotobacter törzsek képviselték, míg a talajeredetű patogénekhez az Agrobacterium tumefaciens,
Erwinia carotovora, Escherichia coli és Xanthomonas campestris törzseket soroltuk.

A növénynövekedésre pozitívan ható mikroorganizmusok érzékenysége:

A leginkább érzékeny csoportnak a biológiai N2-kötésre képes, tehát a növénynövekedésre kedvező hatású Rhizobium-ok

bizonyultak. A legtoleránsabb baktériumok is ezek közül kerültek ki, a növény-növekedés-serkentő (PGPR) Pseudomonas

baktériumok csoportjaként. A pseudomonasok erősebb toleranciáját korábban is megállapítottuk. A genus képviselői között a

növénynövekedésre hasznosak mellett potenciális humánpatogén törzsek is előfordulhatnak. A vizsgált mikrobák

érzékenységénél a nemzettségi elkülönülés mellett ezért a törzsi válaszok különbözőségét is ki kell emelni (1. ábra).

A chlorsulfuron növekvő dózisainak a hatása:

A dózis legkisebb vizsgált adagja (0,001 mgkg-1) a 15 törzs közül 13-nál a szaporodás serkentését idézte elő, ez a serkentés a

0,1-es dózisnál 10 törzs, majd a további dózisoknál rendre 4-4 törzsnél következett be.

A serkentés legnagyobb mértéke a kontrollhoz viszonyított szaporodástól 56 %-al volt nagyobb a Pseudomonas fluorescens

törzsnél. A chlorsulfuron 10 mgkg-1 dózisa ezzel ellentétben szignifikáns szaporodásgátlást okozott 12 törzsnél, ekkor a

gátlóhatás 72 %-ot ért el a Xantomonas campestris baktériumnál (2. ábra).

A talajeredetű patogén baktériumok érzékenysége:

A talajeredetű patogén mikroorganizmusok általában érzékenyebbnek bizonyultak, de az érzékenységnél szintén nem csak faji,

hanem egyedi különbségek is adódtak. A patogén törzsek átlagos szaporodása a chlorsulfuron legnagyobb dózisánál 68 % lett,

szemben a többi teszt-szervezet 91 %-os értékével. A legérzékenyebbnek a Xanthomonas campestris baktérium törzs bizonyult

(3. ábra). Az Escherichia baktérium törzs ugyanakkor egy serkentést követően a nagyobb dózisoknál már nem szenvedett

szaporodásgátlást (4. ábra). A törzsek közötti különbségek az érzékenységben a talajeredetű kórokozóknál adódtak.

E-mail: biro.borbala@gmail.com Támogatják a Piac-13-1-2013-0274 „Biochar”, az EU-KP7 CA 312117 „Biofector” projektek.
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A chlorsulfuron tartalmú herbicid az egyedi érzékenységi

mintázatok szerint megváltoztatja a talajok mikrobiális

közösségeinek az összetételét és a funkcionális

működőképességét. A potenciális tajeredetű patogénekre

kifejtett gátló és serkentő hatás figyelemfelkeltő kockázati

tényező.
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