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Bevezetés 

  

Bevezetés az ásványi műtrágyák és növényvédő 

szerek a mezőgazdasági a XX század okozott jelentős javulást a élelmisze

rtermelés teljes a világ. Azonban miután évtizedekig az intenzív gazdálko

dás, komoly problémákat a talaj és a víz szennyezése, a 

talaj degradáció, és maradékok a káros vegyületek   

az élelmiszer is megjelentek.         Szántás a mezők a nehéz berendezése

k kombinálva a túlzott használata a műtrágyák és csökkentett Crop forgá

s van jelentősen leromlott   talaj szerkezetét, bio- funkcionalitást és 

a biológiai 

sokféleség. Becslés az a terület a szántóföldi talajok az a világ, amely má

r nem bomlik le , 

így messze van nehéz, és az információt az az irodalomban azt 

jelzi, körülbelül 30- - 40%. Az 

ilyen talajok vannak figyelemmel az erózió, ami a sokkal gyorsabb, mint 

a sebesség a humusz réteg létrehozását. Ez az igen komoly probléma, kü

lönösen alatt szárazság feltételek a globális felmelegedés. Továbbá, csök

kentve a biológiai 

sokféleség a mezőgazdasági környezetben ösztönzi a terjedését a kórok

ozók és a növényi kártevők, így 

kapott a a növekvő használata a növényvédő 

szerek. A erős nyomást a peszticidek, a viszont okoz kórokozók , 

hogy váljon rezisztens , 

hogy a legtöbb általánosan aktív anyagokat használnak a termény védel

mére (Brent és Hollomon 2007). 

Az ilyen körülmények 

között, a termesztés a növények igényel több és több erőfeszítéseket , 
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hogy kap kielégítő , és a magas minőségű hozammal. A 

mikrobiális aktivitás a talajban van a döntő tényező az a funkcionalitás é

s 

a növény termelékenységét. A megbízás a helyreállítása természetes eg

yensúlyát a talaj ökoszisztémája mikrobiális oltóanyagok állnak részt a ja

vítása mezőgazdasági technikák a fenntartható mezőgazdaság (Vimal et 

al. 2017, Gouda et al. 2018 Qiu et al., A 

cikk a press). Az elmúlt években a népszerűsége a mikrobiális oltóanyag

ok már emelkedett, mivel az új technika a szűrés és vizsgálja a növény-

mikroba kölcsönhatások lett volna szó. Ez volt találtuk, hogy 

a körülbelül 1% -

 35% a mikroorganizmusok izolált származó talaj környezet van képes , 

hogy azt 

mutatják, antagonista aktivitást a gátlására a növekedés a patogének in 

vitro, és a aránya a izolátumok , 

amelyek kifejezik növényi növekedést elősegítő vonások ben találták fel 

, 

hogy 2/3 az a megművelhető népesség (Berg 2009). Azonban csak szórv

ányos izolátumok ettől ez medence van attribútumokat , 

amelyek teszik számukra alkalmas a kereskedelmi alkalmazás a mezőgaz

daságban. A tény, egy pár csoportok a mikroorganizmusok vannak több 

széles körben használják , 

mint biopeszticidként vagy Biofertilizers miatt , 

hogy azok képesek a védeni növényeket és elősegíti a 

növekedést. Közül azokat, a legtöbb népszerű a baktériumok Bacillus és 

Trichoderma gombák, amelyek a képesek a túlélésre a rendkívül kompet

itív környezetben. 

A fajok a Trichoderma vannak ismert , 

mint saprotrophs vagy mycoparasites amelyek vannak közös a talajban 

ökoszisztéma. Során az elmúlt években, ezek a 
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gombák már felkeltette különös érdeklődést , mert a saját biológiai 

aktivitása ellen gazdaságilag fontos gombás betegségek termény növény

ek. 

 

 

 

Miért a Trichoderma ? 

  

Trichoderma vannak különösen invazív gombákat és jó gyarmatosítók az

 az új helyek. Ezek kölcsönhatásba a növények és Fitopatogének segítség

ével több mechanizmusok és a széles skáláját az másodlagos metabolito

k. Sőt, ők is könnyen , hogy készítsen és a tárolni a hosszabb ideig. 

Az attribútumok Trichoderma a mezőgazdasági felhasználás : 

Széles körű előfordulása -

 Trichoderma intenzíven colonizes a környezetre, beleértve a gyökér zón

a és a belső szövetek a növények, köszönhetően , 

hogy a képesség, hogy használni nagyon különböző anyagokat , 

mint a forrása a tápanyagok, mint valamint a hogy készítsen egy széles s

káláját a metabolitok: extracelluláris fehérjék, lítikus enzimek 

, antibiotikumok, illékony vegyületek (VOC). 

Trichoderma spp. is lehet talált a sok ökoszisztémák, a különböző éghajl

ati övezetek. Ezek a néhány az a leginkább gyakran izolált gombák szárm

azó a talajban (körülbelül 10 3 CFU / g a talaj). 

Nagy reprodukálhatóság , intenzív kolonizáció az az új környezet után be

vezetése, és képesek a túlélésre a különböző, szintén kedvezőtlen körül

mények között. 

Több mechanizmusokat a cselekvés. 
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Termelés a számos másodlagos metabolitok. 

A mezőgazdaságban Trichoderma jár , mint növényi bio-stimulátorok 

és biokontroll ágensek. 

Egyszerű tömeges gyártás -

 intenzív növekedés a mesterséges tenyésztési körülmények és a 

termelés a számos spórák. 

Trichoderma van egy jó polc élet során tárolására. 

Trichoderma spp. rendelkeznek veleszületett rezisztencia , hogy a 

legtöbb mezőgazdasági vegyi anyagok, beleértve a fungicidek, bár az 

egyes törzsek különböznek a saját ellenállása. 

Trichoderma van számos tulajdonságai , 

hogy képes lehet használni is a az iparban (pl papír, textil-, élelmiszer-

 és takarmány -ipar). 

 

 

Képek a Trichoderma 

  

  

Fot . 1. -

től balra: telepeket a Trichoderma spp. izolált talajból a rose bengal agar
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; növekedési A Trichoderma kultúra a maláta extraktum agar; Trichoder

ma konídiumtartók a mikroszkóp alatt. 

  

 

  

T. atroviride T. harzianum T. virens                             

Fot . 2. A Trichoderma izolátumok növekedése a PDA-n 

  

 

Mechanizmusok a cselekvés és a másodlagos metabolitok termelése 

Sok évvel a intenzív kutatások már kimutatták , hogy 

a Trichoderma is lehet egy alternatív módszer a növény védelmét a pesz

ticidek , mint jól , 

mint egy tényező támogató növényi növekedést a stressz körülmények 

között. Az ilyen tulajdonságok a ezeket 

a gombák függ a saját képessége , 

hogy előállítani különböző másodlagos metabolitok és a a használatra eg

y széles skáláját a mechanizmusok a fellépés érintett növények , 

mint valamint mikroorganizmusok a talajban: 
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növelve a rendelkezésre 

állás és a felvétel a tápanyagok nehéz a hozzáférést a növények 

termelése a phytohormones stimuláló növekedés, 

indukció a rezisztencia mechanizmusok a növények, 

verseny a tápanyagok és a tér, 

antibiózis, 

mycoparasitism. 

Hála az ilyen széles képességek, Trichoderma gombák is hatékonyan ver

senyezni a változó környezetben a többi mikroorganizmus, és a az azono

s időben kölcsönhatásba a növények. Mivel a kapott eredményeket a 

következő kölcsönhatások mindkét szervezetek javára. 

A szűrés a jótékony izolátumok rendszerint kezdődik a laboratóriumi vizs

gálata az antibiotikum és mycoparasitic tulajdonságait, képes a versenyt 

a tápanyagok, és ezután növényi növekedést stimulálása és indukciós a 

növényi rezisztencia a biotikus és abiotikus stressz, amelyek vannak tan

ulmányozták a szabályozott körülmények 

között. Azonban a területen környezetben, növényi növekedést stimulál

ó és indukciós Az ellenállás lehet játszani a fő szerepet a Trichoderma ak

tivitást. Az előny a használó ezen gombák számára növények támaszkod

nak a gyors létrehozását a stabil közösség az a rizoszférában, ahol Tricho

derma -plant kölcsönhatásokat figyelembe sor (Mendoza-

Mendoza et al. 2018). A másik mechanizmusok (verseny, mycoparasitis

m, antibiózist) lehet játszani támogató szerepet az ezek rizoszférában-

interakciókat. Ez a fontos , 

hogy emlékezzen, hogy a mód az intézkedés a Trichoderma a természet

es körülmények 

között az összetett és támaszkodhat a több mechanizmusokat. A legtöb

b esetben ez nem lehetetlen , 
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hogy külön közvetlen hatása a Trichoderma a növényi növekedést szárm

azó az irányítást az a kórokozó , és egyéb káros mikroorganizmusok , 

amelyek csökkentik növény növekedését. 

  

A Trichoderma mechanizmusok rövid leírása : 

Tápanyagok oldódása 

Trichoderma lehet növelni a hozzáférést rosszul 

hozzáférhető a növények tápanyag (P, Cu, Mn, Zn), 

oldhatóságát a tápanyagok az oka , hogy a 

termelés a szerves savak a gombák (pl citromsav vagy fumársav savak), 

termelés a szideroforok kelátképző Fe 3+ , hogy ez elérhető a növények 

és korlátok vas szükséges a gombás kórokozók fejlődését. 

Növénynövekedés stimulálása 

a tápanyagok 

oldhatóságának javítása a Trichoderma által, növeli a növények felvételü

ket , 

moduláció a gyökér építészet a javítása a 

víz és tápanyag felvétel hatékonyságát és a transzlokáció belül növényi r

észek, és még aleviation az abiotikus stressz (pl aszály) 

stimuláció a vetőmag csírázását és 

a növények növekedését a termelés az anyagok , 

amelyek hatnak a növényi növekedést hormonok: 

- indolil -ecetsav -ecetsav (IAA) -

 stimulálja növényi biomassza, növeli a száma a gyökerek,   
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- az ACC dezaminizáló hatása csökkenti az 

etilént ( a növények stressz tényezője ),  

stimulálása a fotoszintézis folyamatot a növények és a sebességét a szén

hidrát -anyagcsere, 

növeli a klorofill- tartalmat. 

 

 

 

  

  

  

Fot . 3. stimulálása a paradicsom biomassza és gyökér rendszer által Tric

hoderma. 

  

Indukciós ellenállás mechanizmusok a növények 

interakció a Elicitorok (alacsony molekulatömegű tömeg vegyületek) me

gjelent a Trichoderma hifák lehet vezetni , 

hogy az iniciációs a helyi védelmi reakciók 

és a szisztémás változások a metabolizmus és immunitás a növények, 
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A típusú A indukált ellenállás lehet lehet nehéz , 

hogy meghatározzák miatt a a különböző a biokémiai 

reakcióutak aktivált a növények byTrichoderma , 

függően a Trichoderma törzset, növényi fajok és 

a patogén, rezisztencia lehet venni a formájában a kiváltott szisztémás r

ezisztencia (ISR) a jazmonsav savval (JA) és az 

etilén (ET) a szignál molekulák vagy szerzett szisztémás rezisztencia (SAR

) a szalicilsav sav (SA) , mint egy mediátora immun reakciók, 

Nemrég azt még nem javasolta , hogy ott van egy vegyes ISR / 

SAR ellenállás kombinálásával aktivációs utak a két típus az ellenállás. Ez 

a típusú a rezisztencia indukált által Trichoderma van említett , 

hogy a Trichoderma-

 indukált szisztémás rezisztencia (TISR), amely magában 

foglalja egy szélesebb különféle jelátviteli útvonalak. 

 

 

A program a védelmi indukció a növények: 

  

kölcsönhatása a Elicitorok felszabaduló által Trichoderma a növényi rece

ptorok 

  

depolarizációját az a sejt membrán és változásokat a pH-

 vezető a megnövekedett termelés a reaktív oxigén fajták 

 

aktiválása az az alapvető védelmi mechanizmusok a növény: 

- enzimek a a antioxidáns rendszer         
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- a strukturális védelmi korlátok erősítésében részt vevő enzimek         

- a másodlagos metabolitok szintézise .         

  

Verseny 

verseny számára tápanyagokat -

 az az eset a Trichoderma versenyt a kórokozók számára vas van főleg e

mlítik; Trichoderma termelnek alacsony molekulatömegű tömeg fehérje 

vegyületek úgynevezett sziderofórok, amelynek van egy nagy affinitású , 

hogy a vas -ionok, 

verseny a tér -

 Trichoderma van a képessége, hogy gyorsan letölteni és hatékonyan ha

sználni a 

tápanyagok honnan a különböző a források, így azt is növekszik gyorsab

ban megtelepedni a környezet és a 

versenyt a többi mikroorganizmusok helyet. 

  

Antibiózis 

Antibiózis az egyik az a típusú a -

antagonizmus alapján a a szekrécióját a különböző másodlagos metaboli

tok , hogy gátolják vagy megölni más organizmusok, 

Trichoderma termel számos szekunder metabolitok (alacsony molekulat

ömegű tömeg molekulák) , 

amelyek egyáltalán nem közvetlenül befolyásolja a növekedési és 

a reprodukció, de játszanak egy fontos szerepet , mint a 

szignál molekulák és az a formáció a kölcsönhatások a más mikroorganiz

musok, 



14 
 
A 

Trichoderma pironokat, terpenoidekat, policetideket , peptaibolekat , te

rpéneket és számos illékony vegyületet (VOC) termel , 

az 

egyik törzs a Trichoderma lehet előállítani több különböző vegyületek, 

A kvalitatív és kvantitatív termelés az antibiotikumok lehetnek változhat 

függően a törzs , 

és még a a szakaszban a növekedés a a gomba, és van is erősen kapcsol

ódik a környezeti feltételek és a tápanyagok elérhetőségét. 

Mycoparasitism 

Trichoderma lehet parazita és lebontják micélium és spórák a más gomb

ák, beleértve a kórokozókat, 

A degradáció a kórokozó struktúrák van egy eredménye az a tevékenysé

g a sejtfal- lebontó enzim komplexek támogatott által antibiotikumok, 

A szakaszok a mycoparasitism: 

- detektálás a más gombák és a 

növekedés a saját irányba (chemotrophic növekedés),         

- forduljon az a gomba és tekercselés körül a gombafonalak,         

- képződését a apressorium -

szerű penetráció struktúrák szóló a felületén az a fogadó hifák 

(affinitással , hogy a lektin az a fala a a fogadó),         

- termelés a a sejtfal- bontó enzimek,         

- penetráció be a fény a fogadó szerkezetek végződő itt a halál.         
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Fot . 4. Mycoparasitism a Sclerotium cepivorum Sclerotinia által Trichode

rma. 

  

Részletes mechanizmusok a Trichoderma aktivitás lett volna le a sok bes

zámolót kiadványok pl 

.: Harman et al. (2004), Nawrocka és Małolepsza 2013 López-

 Bucio et al. ( 2015 ) , Contreras-

Cornejo et al. (2016), Waghunde és mtsai. (2016) és a könyvekben 

például Gupta et al. (2014). 

  

Trichoderma szekunder metabolitok, enzimek és azok funkcióit 

Trichoderma gombák vannak termelők a számos szekunder metabolitok 

, így például a nem-

riboszomális peptidek, terpenoidok, pironok, poliketideket, peptaibiotic

s , sziderofor, indolic -eredetű vegyületek és az 

illékony szerves vegyületek (VOC) (Contreras-

Cornejo et al. 2016, Lee et al. 2016 , Zeilinger és mtsai., 2016). Ezek 

a metabolitok vannak nem közvetlenül vesz 

részt a normális növekedés az a gombák , 

hanem támogatják a túlélést a sokszínű környezetben. Úgy kell kell tünt
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etni , 

hogy az előfordulási és versenyképességét Trichoderma a természet, és 

a siker , mint biológiai 

védekezésre szer vagy biostimulant van leginkább kapcsolódó , 

hogy a képesség, az ezen gombák az előállítani változó metabolitok és a

zok együttes intézkedéseket. 

  

  

 

 

A szerepe a Trichoderma szekunder metabolitok (megfelelően az Zeiling

er et al. 2016): 

támogatása az a rhizoszféra kompetencia a más mikroorganizmusok (pl 

szideroforok termelési határok vas így ez nem érhető el , hogy a 

versengő mikroorganizmusok, antibiotikumok a gombaellenes és baktéri

umellenes aktivitást), 

kombinált akció a hidrolitikus enzimek a mycoparasitic aktivitás, 

bevonása az önszabályozás a Tichoderma tekercselő körül parazita gom

ba gombafonalak, 

közvetítés a kommunikáció között a növények és gombák, 

kiváltó a lokalizált és szisztémás reakciók a a növények, 

mellékletet a Trichoderma , hogy a gyökerek, 

bevonása az önvédelem a Trichoderma elleni káros biotikus és abiotikus 

tényezők, 
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auto-

szabályozó anyagokat szabályozó spórák csírázását, kolónia formaképző

dés és aszexuális fejlődés.                                                                      

A termelés a másodlagos metabolitok által Trichoderma van törzs függ é

s változik a kapcsolatban , 

hogy az egyensúly közötti kiváltott bioszintézis és biotranszformáció vag

y biológiai lebomlás. A expressziója a metabolizmus 

kapcsolatos gének van továbbá erősen kapcsolódik a külső tényezők (pl 

tápanyag bázis, pH, nedvesség), más organizmusok kölcsönhatások és az

ok szignál molekulák. Annak ellenére, 

hogy az a azonosítása a szinte 400 különböző metabolitok termelt által T

richoderma (Contreras-

Cornejo et al. 2016), a sok esetben a specifikus aktivitást és 

a kölcsönhatások vannak ismeretlen. Ráadásul nem minden vegyületek l

ehetnek kell szintetizált a laboratóriumban körülmények 

között, így a tudás körülbelül bioszintézis 

utak és azok szabályozása van még korlátozott. 

  

A másik fontos vegyületek termelt által Trichoderma gombák vannak liti

kus enzimek , 

mint például: kitinázok, proteázok és glükanázok (felül által Viterbo et al

. 2002 Hasan et al. 2014). Ezek az 

enzimek, elsősorban chitynases és glükanázok , vannak részt a mycopar

asitic tulajdonságai a Trichoderma és játszanak szerepet a degradáció a s

ejt fal a parazitával 

fertőzött gombák. A enzimek vannak rendszerint extracelluláris, az alacs

ony molekulatömegű súly és a rendkívül stabil. A 

hisztokémiai vizsgálatok kimutatták , 

hogy ezek okozzák lokalizált lízisét a cella falak a ponton az érintkezési a 
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a fogadó és a antagonista. Azonban, a sok esetben gátlása a host növeke

dés van egy összetett akció a lítikus enzimek a antibiotikumokkal. 

A fő funkciói a litikus enzimek termelt által Trichoderma (Hasan et al. 20

14 Saravanakumar et al. 2016): 

megtörve le a a poliszacharidok, kitin és glükánok, hogy a komponensek

et a gomba sejt falak, és elpusztítják a sejt fal integritását, 

megsemmisítése a patogének nyugvó struktúrák a talajban, 

inaktiválása az a patogenezissel 

kapcsolatos enzimek termelt által kórokozók és megsemmisítése az azok

 kapacitásának a kárt növényi sejtek, 

kiváltó indukált szisztémás rezisztencia a növényekben. 

  

 

Lépései a Trichoderma szelekció a mezőgazdasági felhasználásra (módosí

tott protokollt leírt által Köhl et al. 2011): 

  

Tab. 1. A Trichoderma kiválasztásának lépései . 

  

1 A választás növények és az milyen célból Trichoderma , 

hogy kell használni 

2 Válogatás a A forrás az elszigeteltség az a gombák 

3 Osztályozása a a faj ( megszüntetése a 

potenciális patogén fajok számára az 

emberi és gomba ) 

Development of a gyors szűrési

 eljárást egy nagy számú a izolá

tumok, 

meghatározása az azok tulajdo
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nságait a kontrollált vizsgálatok

ban 

4 Fejlesztés a kísérleti készítmény az első

 mező vizsgálata 

Assessment of tömeges termel

és kapacitás 

5 Tesztelés az a legjobb készítményeket 

a különböző helyszíneken , és több 

mint néhány növekvő évszakok, az inte

gráció és a gazdálkodási rendszerek m

ódszerek 

A termelési költségek értékelés

e és a regisztráció 

6 Semi-előállítás 

műszaki az a készítmény 

terepi tesztelés 

  

  

Az A természetes környezetben van olyan számos mikroorganizmus , 

amely jelzi antagonista képességek ellen patogének in vitro , 

vagy előnyös tulajdonságok a növények át a szakaszában a kutatás. Azon

ban a sok esetben a az végrehajtásának szakaszában a az fejlett készítm

ény, akkor úgy 

tűnik, hogy ott vannak bizonyos technikai problémák a tömeges termelé

s és az integráció a gazdálkodási módszerek, illetve a 

termelés a kereskedelmi mérleg a nem költséghatékony. Ezért ettől a na

gyon elején, hogy ez szükséges , hogy figyelembe erőfeszítéseket , 

hogy értékelje a lehetőségét a kereskedelmi a tervezett megoldások, his

zen a javasolt in a táblázat szerint. 
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Mikrobiológiai törzs tervezett a kereskedelmi használatra kell felelnie az 

alábbi követelményeknek : 

széles spektrumú a fellépés; 

jó szorzás a könnyen elérhető és olcsó anyagok számára 

a tömegtermeléshez; 

stabilitás és jó életképesség az eltarthatóság ideje alatt ; 

gazdaságos termelés; 

piaci kereslet az annak alkalmazására. 

  

Mass termelési és készítményt a Trichoderma 

Mass termelés a mikrobiális oltóanyagok a sok esetben van egy üveg ny

aka a sikeres bevezetés a kereskedelmi alkalmazás. Transzfer a laborató

riumi léptékű termelés az ipari léptékű néha kiderül ki bonyolult vagy köl

tségigényes. Között más mikroorganizmusok Trichoderma jelent jó szapr

ofita tulajdonságokkal és általában vannak megkönnyítsék a tömeges sz

orzás a folyékony média vagy a különböző szerves anyagok. Azonban, in

tenzitása a növekedés a különböző fajok lehetnek eltérőek jelentősen fü

ggően a konkrét követelmény a tápanyagok (ábra. 1). 
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A tömeges termelés a Trichoderma folyékony és szilárd fermentációkat i

s használják (Kumar et al. 2014). 

A folyékony állapotban fermentáció (LSF) egy folyékony közeget tartalm

azó nagy mennyiségű a vizet összekeverjük a megfelelő a gombás növek

edés tápanyagok van használjuk. Burgonya dextróz húsleves, V-

8 juice, melasz-

élesztő közegben vannak használják a Trichoderma LSF. Ez 

a rendszer speciális berendezéseket (bioreaktorokat) igényel . 

A szilárd állapotban fermentáció (SSF) szilárd, szerves, oldhatatlan a vízb

en anyagok kerülnek használnak. Ezek 

az anyagok (pl gabonafélék szemes vagy korpa, növényi maradványok) v

annak megnedvesítve a vízzel, beoltott a Trichoderma és inkubáljuk a kö

rülbelül két hétig , hogy benőtt közepes a gombás micélium 

és a termel spórákat. 
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Abban az esetben az SSF, szerves anyagot használják a gombás növeked

ést is szolgálhat , mint hordozóval a Trichoderma . Az 

ilyen készítmény lehet lehet használni közvetlenül a talajra alkalmazás v

agy lehet lehet tárolni után szárítás. A kereskedelmi alkalmazása a a go

mbák termelt a LSF, készítményben a megfelelő hordozók , 

hogy támogassa a 

Trichoderma túlélési kell kell végezni. Az alábbi szerves és szervetlen hor

dozókat vannak általánosan használt: vermikulit-

búza korpa, búza liszt, kávé csuhé, cukornádból baggase , növényi marad

ványok, a talkum, a vermikulit, a nátrium- alginát. 

Ez a jó , hogy emlékezzen , hogy 

a különböző fajok és még törzsek a Trichoderma lehet , 

hogy különböző túlélést során tárolására. Ezért életképesség ellenőrzés

e alatt polc élet van ajánlott. 

A formált készítmények kell , hogy a következő jellemzőkkel : 

jó eltarthatósági élettartama a környezeti körülmények között; 

állandó; 

olcsó; 

nem fitotoxikus, 

hordozót a mikroorganizmus kell van egy pontosan meghatározott össze

tételű, és annak gyártási kell lennie szabványosított; 

egyszerű a használható és elfogadott az alkalmazás az a használatát a kö

zös mezőgazdasági gépek; 

kompatibilis az agrokémiai anyagokkal. 
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Fő tényezők befolyásoló Trichoderma oltásokat a területen 

Tápanyag- tartalom a talajban. 

A talajban lévő szerves anyag mennyisége . 

A talaj nedvességtartalma és hőmérséklete. 

Plant művelt fajok. 

Megtermékenyítés. 

Egyéb talaj mikroorganizmusok aktivitása . 

  

Effects of Trichoderma a növények a mezőgazdaságban 

Védelem a növények ellen kórokozók káros mikroorganizmusok és a 

stressz tényezők (pl szárazság, sótartalom). 

Kiváltása ellenállás a növényekben a betegségek. 

Növelése a rendelkezésre álló és a felvétel a tápanyagokat. 

Javítása a növényi növekedést és a hozamot. 

Pozitív hatás a termésminőségi paraméterekre. 

A lebomlás a xenobiotikumok, többek között a növényvédő szerek. 

  

Mi mást is ott kell tudni arról a használatát a Trichoderma a növény term

esztése? 

  

Készítmények a Trichoderma lehet lehet alkalmazni a mezőgazdaságban 

, mint vetőmag bevonattal, vetőmag bio-

priming (kezelésére a magok és a spórák a a gomba , 
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és ezután inkubáltuk őket alá a meleg és nedves körülmények között , 

amíg előtt a vetőmagot megjelenése), palánta gyökér dip, talajra alkalm

azás, lombozat permet. 

Trichoderma van nem ajánlott a felhasználása a növényi tápoldatozás re

ndszerek, mert a 

növekvő micélium lehet blokkolni a áramlását a víz és a 

tápanyagok a a csövekben. 

  

  

Trichoderma lehet megtelepedni a szövetet , 

amely a gyökerek, de ezek nem nem hatolnak mélyebbre miatt , 

hogy a aktiválása a rezisztencia mechanizmusok a növények, így ezek a n

em patogén a növényekre ( Vinale et al. 2012). 

Néhány törzs a Trichoderma lehet csökkenteni mag csírázását vagy csíra

növény növekedése , 

ha vannak használják a magas koncentrációja, mert a termelés a növény

i gátló vegyületek (Contreras-Cornejo et al. 2016). Ezért ez az alapvető , 

hogy állítsa a maximális adag , különösen a csemete termelés. 

A hatása a Trichoderma a növények is lehet modulált által a növényi gen

otípus (Tucci és munkatársai. , 2011). 

A területen termesztés, a leginkább hatékony alkalmazási technikával va

n a talaj alkalmazása , vagy vetőmag bevonattal. 

A kérelmet a technikát kell kell igazítani , 

hogy a fajokat a termesztett növény (például uborka vetőmag 

bevonattal, bors és saláta talajban történő alkalmazás). 
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Miután a 

talaj alkalmazása a készítményt a Trichoderma kell kell keverni a termőt

alaj réteggel. 

Szisztematikus használata a Trichoderma a területen termesztés lehet ja

vítani annak teljesítményét által stabilizáló a populáció és 

a fokozása növényi gomba és a kórokozók-gomba kölcsönhatások. 

 

  

Példák az alkalmazási a lengyel Trichoderma törzsek a mezőgazdaságban 

  

Ennek a következtében a munkálatok végzett ki a az keretén az a projek

t című „lengyel Trichoderma törzsek a növény védelme és a 

szerves hulladékok kezelése”, No. UDA- POIG.01.03.01-00-129 / 09-

07, több készítmények , 

amelyek natív itt lengyel mezőgazdaság törzsek a Trichoderma gombák 

már került fejlesztettek, amely lehet lehet használni a integrált termeszt

és a különböző növényi fajok. A projekt volt társfinanszírozásában az Eur

ópai Unió az Európai Regionális Fejlesztési. 

Minden Trichoderma törzsek használt számára a kutatási tartoznak hogy

 a gyűjtemény az a Kutató Intézet a Kertészeti és már már besorolt alkal

mazásával biotechnológiai módszerekkel, és azok szekvenciái is került le

tétbe a GenBank-

ban. Minden az izolátumok voltak is teszteltük a saját alkalmasságát az 

mezőgazdaságban. Ezeket a törzseket arra használjuk , 

hogy készítsen biológiai készítmények számára alkalmazására a növényi 

termesztés. A innováció a A kifejlesztett oldat volt, a használata a különb

öző szerves hulladékok származó a mezőgazdasági-

élelmiszeripari ágazat , mint hordozók a Trichoderma gombák. 
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A hatások a kifejlesztett készítmények már került átfogóan tesztelték a l

aboratóriumi körülmények 

között, de elsősorban a területen körülmények 

között a termesztés a számos növényi faj. A hatások a különböző Tricho

derma izolátumok, hordozók és alkalmazási módszerek is értékeltük. A v

izsgálatok arra hajtjuk végre a kísérleti parcellákon, de szintén a termelé

s a kertészeti gazdaságok. A hatások a Trichoderma készítmények a sárg

arépa, hagyma, paradicsom, paprika, saláta, uborka és burgonya növény

ek voltak meghatározva. A hatása a kiválasztott törzsek a Trichoderma a 

növényi hozam, annak szerkezetét és piacképes hozam mennyiségét be

n vizsgáltuk, a jól , mint a a tartalmát a pro-

egészségügyi komponensek in ehető részei a zöldségek, azok érzékszervi

 minőségét és eltarthatósági élettartam is értékeltük. A intenzitását és d

inamikáját a növényi betegségek előforduló a növények voltak nyomon 

a területen kísérleteket. 

A kifejlesztett készítmények a Trichoderma van egy pozitív hatása a a gy

ökér rendszerek a növények és azok hozammal. Ez volt találtuk , hogy 

a Trichoderma működött a 

legjobban az a termesztés a burgonyafélék növények: paradicsom, papri

ka és a burgonya. A pozitív eredményeket arra is kapunk a más fajok , 

mint például a saláta, sárgarépa és uborka. A bio-

készítmények van egy pozitív hatása a a tartalmát a pro-

egészségügyi komponensek , mint például: a 

likopin a paradicsom gyümölcsöt (növekedés a tartalom még 30%) vagy 

vitamin C a paprika, burgonya és saláta. Ez volt bizonyított , 

hogy a alkalmazott Trichoderma törzsek rendelkeznek a képessége, hog

y indukálják ellenállást a növények, amelyek -

ben tükröződött a jelentős csökkenését a porszerű lisztharmat a uborka,

 alternariosis a sárgarépa levelek és 

a burgonya burgonyavész. Trichoderma gombák használt , 
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mint vetőmag bevonatok csökkentett palánták damping-

 ki a különböző növényi fajok és javított növényi kialakulását. Ezek 

a készítmények lehetnek lehet egy alternatívája , hogy a 

szintetikus kertészeti termékek , mint például a ásványi műtrágyák és 

a növényvédő 

szerek. Egy rövid jellemző a Trichoderma hatások a különböző terménye

k van bemutatva az alábbiakban. 

  

  

Hatások a Trichoderma a paradicsom termesztés 

  

Paradicsomot termesztett a talaj 

nélküli termesztés, az az üvegházhatást okozó; 

Trichoderma t alkalmazva , 

mint palánta gyökér dip előtt ültetés a szuszpenziót a szárított spórák ka

pott a szilárd állapotban fermentáció a szerves hulladékok; 

A kísérletek arra végezzük a kísérleti üvegházban , 

mint valamint a a kereskedelmi termelés; 

A legjobb hatás volt kapjuk a T. virens TRS106 (jelentősen megnövekede

tt piacképes hozam - fület. 2 és 3); 

Alkalmazás A Trichoderma jelentősen megnövekedett licopen koncentrá

ciót a paradicsom (ábra. 2). 
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Tab. 2. Hozam a paradicsom az a kísérletekben végzett in Research Instit

ute of Kertészeti ( Skierniewice , Lengyelország), év 2013-as - 2014-es 

Kezelés   Hozam (kg .M -

2 ) 

  

  korai piacképes teljes 

ellenőrzés 19,0 a 45,4 b 47,7 a 

kereskedelmi előkészítés (T22) 19,0 a 45,7 b 47,9 a 

TRS106 20,4 a 48,2 a 50,4 a 

TRS25 20,0 a 46,4 b 48,8 a 

  

 

 

Tab. 3. Termelés a paradicsom az a kísérleteket végzett a a másik oldalo

n, a kereskedelmi termelés, év 2013-as - 2014-es 

Kezelés Hozam (kg . M -2 ) 

korai piacképes 

ellenőrzés 2,8 b 29,3 b 

TRS106 3,4 a 31,5 a 

TRS25 3,1 b 29,8 b 
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Fot . 5. Az 

érlelés aránya a korai paradicsom a kereskedelmi termelés: balra -

 kontroll növények; jobbra - növények kezelt a Trichoderma. 

  

  

  

Fot . 6. A kolonizáció a paradicsom gyökerei által Trichoderma a talaj 

nélküli termesztés. 
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Effects of Trichoderma a paprika termesztése 

  

Bell paprika növényeket növesztettünk az a föld, a műanyag alagutak; 

Trichoderma volt alkalmazva , 

hogy a talajra, mielőtt bors transzplantátumok ültetés, mint micélium és

 spóra biomassza szerves hordozó álló a növényi maradványok; 

A kísérletek arra végezzük a kísérleti üvegházban , 

mint valamint a a kereskedelmi termelés; 

A legjobb hatás volt kapjuk azzal a keveréket a két Trichoderma törzsek 

TRS123 + TRS43, TRS123 + TRS90 és egyetlen törzs TRS43; 

Trichoderma alkalmazások jelentősen nőtt a 

teljes és piacképes hozam (ábra. 3, fot . 7); 

Használt keverékek megnövekedett is -vitamin C-

 koncentrációját az a gyümölcsök (ábra. 4). 

  



31 
 
  

Fot . 7. példa Egy p

aprika betakarítás után a 

talaj alkalmazása a Trichoderma (teljes termőtest - Szeptember). Balra -

 irányítás; jobbra -

 gyümölcsök gyűjtött származó növényeket kezeljük a TRS123 + 90. 
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Effects of Trichoderma a burgonya termesztése 

  

Kísérletek a burgonyát is végeztek a kereskedelmi területen; 

Trichoderma volt alkalmazva , 

hogy a talajra, mielőtt burgonya ültetés, mint micélium és spóra 

biomassza szerves hordozó álló a növényi maradványok; 

Általában, a legjobb és a leginkább stabil hatás volt kapunk azzal a haszn

álatát az egységes törzsek Trichoderma TRS43 és TRS123; 

A keveréket a TRS43 + 

TRS123 volt is hatásos ( fot . 8), de kevesebb, mint egyetlen törzsek (ábr

a. 5); 

Trichoderma alkalmazások jelentősen nőtt a 

teljes, és különösen piacképes hozam ( fot . 8), a burgonya gumók voltak

 jobb formálódnak és volt egy nagyobb súlyt; 

A hozam-

képző hatás in burgonya termesztés kimutatta továbbá szerves hordozó

val; 

A 

Trichoderma csökkentette a burgonyahiány előfordulását a növényeken 
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( 6. ábra ). 

 

  

Fot . 8. Harvest a burgonya kezelt és Trichoderma (kísérlet Skierniewice ,

 Lengyelország). 

Balra - irányítás; jobbra - talajt adunk a Trichoderma TRS43 + 123. 
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Effects of Trichoderma az uborka termesztése 

  

Három év kísérlet volt elvégezni a kísérleti területen az a Research Instit

ute of Kertészeti a Skierniewice ; 

Trichoderma -t használjuk a vetőmag bevonó vagy alkalmazott , 

hogy a talajra , mielőtt uborka vetés a szerves hordozóanyag; 

Kontroll növények voltak nem védett ellen peronoszpóra penész vagy p

ermetezni a fungicid azonnal után első tünetei az a betegség megjelent. 

A legjobb hatás arra kapjuk a T. atroviride TRS25 használt , 

mint vetőmag bevonattal; 

Ez az alkalmazás jelentősen megnövelte a mag csírázását és késleltette 

a pelyhes penész előfordulását ( 7. és 8. ábra ); 
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A hatás az egységes alkalmazása a Trichoderma szóló uborka hozam az e

zekben kísérletekben volt nem szignifikáns képest a kémiai permetezés. 
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 Ábra. 8. csökkent 

előfordulását a peronoszpóra penész uborka növényeket a Trichoderma 

TRS25 (a további információkat lásd a kiadvány bemutatott fent) 

  

  

  

Effects of Trichoderma a salátatermesztés 

  

A kísérleteket a saláta arra végezzük a kísérleti területen az a Kutató Inté

zet a Kertészeti a Skierniewice és a kereskedelmi területen; 

Trichoderma volt alkalmazva , hogy a talajra , 

mielőtt saláta ültetés a szerves hordozó álló a növényi maradványok; 

Az összes kísérletben a keverékek a két Trichoderma törzsek voltak a leg

inkább hatékony kezelések, ahol a kitermelés a saláta volt szignifikánsan

 magasabb , mint a egységes törzsek és kontroll növények; 

Táblázatok 4 és 5 jelen a hatása a Trichoderma keverékek a piacképes sa

láta hozam a „kísérleti” és a „kereskedelmi” kísérletek; 

Trichoderma fokozott biomasszája saláta gyökerek ( fot . 10); 

Vitamin C tartalom nőtt a saláta leveleket kezeljük a Trichoderma . 

Talaj alkalmazása a Trichoderma a szerves hordozóanyag   

is okozott egy  jelentős növekedése a nitrát- tartalmat a fejes 

saláta. Azonban annak koncentrációja nem nem haladhatja 

meg az elfogadható határértéket a saláta növény.     
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Tab. 4. Hozam (%) és a klorofill -

tartalom a saláta kezelt azzal a keverékek a Trichoderma , az a kísérletek

ben végzett kétszer egy évben (tavasszal és ősszel) a a Research Institut

e of Kertészeti a Skierniewice , években 2013-as - 2014-ben. 

  

ndex 

  

 

Treatment Marketable yield (%)   
 spring autumn spring autumn 
control 100 100 17,4 16,5 

carrier 119 118 15,7 14,2 

TRS43+TRS85 133 121 21,2 19,7 
TRS25+TRS59 133 95 15,3 14,2 

TRS25+TRS106 135 112 21,0 20,1 
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Tab. 5. Hatás az Trichoderma keverék és a 

kereskedelmi készítmények (A, B) a a hozam (%) a saláta a a kísérletekb

en végzett in kereskedelmi termelés, év 2013-as - 2014-ben. 

Kezelés 2013-as év 2014-es év 

ellenőrzés 100 100 

hordozó 110 111 

TRS59 + TRS90 118 116 

Kereskedelmi A 97 102 

Kereskedelmi B 105 119 

  

  

Fot . 9. Kereskedelmi kísérletek a saláta. 
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Fot . 10. A Trichoderma serkentette a saláta gyökérzetének fejlődését . 

  

  

Effects of Trichoderma a sárgarépa termesztése 

  

A bemutatott kísérletek a sárgarépa arra végeztek a kísérleti területen a

z a Kutató Intézet a Kertészeti a Skierniewice ; 

Trichoderma -t használjuk a vetőmag bevonó vagy alkalmazott , 

hogy a talaj a szerves hordozóanyaggal , mielőtt sárgarépa vetés; 

Szerves hordozó szignifikánsan csökkentette sárgarépa csírázás és mint 

egy eredményeképpen hozama az ezen növények (fület. 6); 

Seed bevonat a Trichoderma spórák készítmények egyáltalán nem befol

yásolja mag csírázását, de fokozott hozamot; 

A hozam növekedése volt kapcsolatos , 

hogy fokozott biomasszája a gyökerek ( fot . 11); 

Jelentős csökkentése a alternariosis a sárgarépa leveleken volt megfigye

lhető az összes kísérletben (ábra. 12); 

Trichoderma nem nem befolyásolja érzékszervi és biokémiai 

minősége sárgarépa. 
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Fot . 11. Trichoderma használt , mint a mag 

bevonását stimulált sárgarépa gyökér növekedését. 

  

Tab. 6. Hatás a Trichoderma és szerves hordozót a 

sárgarépa növekedését és a hozamot a területen kísérletekben (2013. -

 2014). 

Kezelés Mag csírázása

 (%) 

Forgalomképes hoz

am (t / ha) 

Gyökér biomassz

a (g) 

ellenőrzés 100,0 92,8 119,5 

szerves hordozó 57,7 73,7 135,3 

TRS14 + hordozó 61,6 71,2 135,5 

TRS20 + hordozó 62,4 64,0 123,3 

TRS43 + hordozó 67,1 73,5 138,0 
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kémiai 

vetőmag bevonat 

103,0 108,2 149,5 

TRS14 vetőmag be

vonat 

101,1 100,4 144,9 

TRS20 vetőmag be

vonat 

99,4 99,3 145,0 

TRS43 vetőmag be

vonat 

108,8 96,4 132,3 
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A Trichoderma azonosítása és monitorozása 

a talajban 

  

  

  

  

  

  

  

      Anyagok: Grzegorz Bartoszewski 
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Általános bevezető 

  

A peszticidek túlzott használata a mezőgazdasági ökoszisztémában 

aggodalmakat vet fel a talaj biológiai potenciálja és az élelmiszerekben 

és takarmányokban található peszticid-szermaradványok szintje miatt 

Sürgősen ki kell dolgozni és be kell vezetni a mezőgazdasági termelők 

környezetbarát, hatékony növényvédő módszereit 

Környezetbarát kártevők / kórokozók elleni védekezés stratégiákat 

lehetne kidolgozni mikroorganizmusok alapján - ezek számos 

lehetőséget kínálnak a növényvédelemhez 

A mikroorganizmusokat a mezõgazdasági gyakorlatban biológiai 

ellenõrzési ágensekként (BCA) alkalmazzák a növényi kórokozók és / 

vagy növényi növekedést elõsegítõ tényezõk (PGPF) kezelésére, hogy 

segítsék a növények alkalmazkodását a változó környezeti feltételekhez 

- a termés és annak minõsége megõrzéséhez, a rezisztencia / tolerancia 

indukálásához hangsúlyozza, javítja a víz- és tápanyagfelhasználás 

hatékonyságát, alacsonyabb termelési költségeket 

A Trichoderma gombák olyan mikroorganizmusok, amelyek számos 

kedvező hatást mutatnak a növénytermesztésben, mint BCA és / vagy 

PGPF - Weindling 1932-ben, először megemlítve, hogy 

a Trichoderma használható BCA-ként. 
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A piacon már vannak Trichoderma- alapú biopreparátumok, azonban 

a Trichoderma-n már sok tanulmány készült új biopreparációk / 

alkalmazások kifejlesztésére a mezőgazdaságban. 

 

 

 

A Trichoderma gombák fontos jellemzői 

A Trichoderma gombák mindenütt jelen vannak és gyakoriak az 

ökoszisztémákban - fő ökológiai szerepe a szerves anyag lebontása 

A Trichoderma gombákat gyakran izolálják a talajból - több mint 10 fajt 

izolálnak a talajból, erdei fákból, faanyagokból és más környezetekből 

A Trichodermát óriási biodiverzitás jellemzi - így 

a Trichoderma taxonómiája összetett és bonyolult 

A Trichoderma számos jótékony oldalán létezik , de ártalmas lehet is - 

az alkalmazás előtt alaposan meg kell vizsgálni 

  

A Trichoderma fontos jellemzői 

A Trichoderma előnyei : 

Biotechnológiai alkalmazásokban a T. reesei jó szénhidrát-aktív enzimek 

forrása, pl. cellulázok, enzimek bioüzemanyag előállításához   

Bizonyos Trichoderma törzseket alkalmaznak a mezőgazdaságban 

biológiai ágensekként a kórokozók (BCA), növényi növekedést serkentő 

faktor - fitostimuláns (PGPF), bioremediáló szer, számos faj esetében: T. 

harzianum, T. virens, T. atroviride, T. asperellum, és mások 

Nincsenek növényi patogén Trichoderma beszámolók 
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A Trichoderma bioindikátora lehet a talaj egészségének 

A Trichoderma gombákat viszonylag könnyű izolálni és ellenőrzött 

körülmények között termeszteni a biokontroll készítmények 

előállításához - gyorsan növekvő, jól termelő konídiumok, tehát a 

biopreparációk előállítása viszonylag egyszerű és könnyű 

  

  

A Trichoderma káros oldalai : 

Egyes törzsek táplálkozhatnak a gombákkal és a megmunkált gombák 

( T. aggressivum, T. pleurotum, T. 

pleuroticola) zöld penészesedését okozhatják , 

Példák a klinikai esetek az opportunista fertőzések immunrendszerű 

betegeknél dokumentálják ( T . Longibrachiatum, T. bissettii, T. 

citrinoviride ) 

 

 

Trichoderma taxonómia 

Nemzetségek nevét Trichoderma évekig együtt 

éltek Hypocrea : Trichoderma használják ivartalan formában 

( anamorpha ) és Hypocrea szexuális forma ( telomorpha ) 

A Trichoderma nevet először 1794-ben, a Hypocrea 1825- ben 

használták - most, mivel az „egy gomba = egy név” (egy gomba = egy 

név konferencia, 2011. április 19–20., Amszterdam) elv kerül 

alkalmazásra, a Trichoderma név általában elterjedt . elfogadott. 

Az elsődleges Trichoderma taxonómia morfológiai tulajdonságokon 

alapult - megkülönböztették a morfológiai fajokat (Rifai, 1969) 
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A trichoderma taxonómiában elért haladás fajok csoportosításához és 

szakaszok bevezetéséhez vezetett (Bissett, 1991). 

A DNS-alapú ujjlenyomat-készítési módszerek alkalmazása lehetővé 

tette a fajok pontosabb csoportosítását 

Áttörés a Trichoderma taxonómia volt fejlesztése DNS 

vonalkód rendszer  Trich OKEY i Tricho BLAST http://isth.info/ 

( Kopchinskiy , Druzhinina , Kubicek , 2005) 

A Trichoderma DNS-alapú molekuláris taxonómiát folyamatosan 

módosítják - ma már több mint 227 fajt különböztetnek meg és új 

fajokat fedeznek fel, a fajok többségét csak a taxonómus ismeri 

A Trichoderma genomjai már rendelkezésre állnak számos olyan faj 

számára, amelyek hozzájárulnak a Trichoderma osztályozáshoz (JGI 

Genom Portál http://genome.jgi.doe.gov) , genom mérettartománya: 

9–14 Mb, a fajok többségének genomjai még mindig nem ismertek 

A genomika alapú módszerek a genom egészére kiterjedő filogenetikai 

elemzéssel kombinálva a Trichoderma alkalmazhatók 

 

 

Trichoderma taxonómia - példák a fajok osztályozására 

Királyság: gombák 

Subkingdom: Dikarya 

Menedékjog : Acomycota 

Osztály: Sordariomycetes 

Rendezés: Hypocreales 

Család: Hypocreaceae 
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Genus: Trichoderma / Hypocrea ( anamorpha / telomorpha )   

Szakasz: Pachybasium 

Faj: pl. Trichoderma crassa , Trichoderma virens , Trichoderma cerinum , 

Trichoderma harzianum fajkomplexum - ma már legalább 14 faj 

Szekció: Longibrachiatum 

              Faj: pl. Trichoderma longibrachiatum , Trichoderma reesei           

                                                                          

Szekció: Trichoderma 

Faj: pl. Trichoderma atroviride , Trichodrma koningii , Trichodrma konin

giopsis 

Számos más szakasz is létezik 

 

 

A Lengyelországban azonosított Trichoderma fajok - a sokféleség 

példája 

T. afroharzianum , T. aureoviride , T. atrobrunneum , T. atroviride , T. br

evicompactum , T. cerinum , T. citrinoviride , T. crassum , T. termékeny , 

T. gamsii , T. hamatum , T. harzianum sensu stricto , T. koningii , T. koni

ngiopsis , T. lentiforme , T. longibrachiatum , T. longipilis , T. polysporum

 , T. pseudoko , T. rossicum , T. Spirale , T. strigosum , T. tomentosum , T.

 velutinum , T. virens , T. viride , T. viridescens 

  

  

A meglévő Trichoderma sokféleséggel kapcsolatos néhány szempont 
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sokféleség általános - a reprodukciós korlátokat nem veszik figyelembe 

- a fajokat filogenetikai fákra csoportosítják 16 lábú és több egységes 

vonalban 

fajon belüli - a hatályos faj reproduktív izolálása - a populációban 

felhalmozódott változások 

a törzsre jellemző - a BCA / PGPA környezetben történő azonosításához 

/ megfigyeléséhez hasznos - nehéz azonosítani 

  

 

 

A Trichoderma DNS-alapú molekuláris azonosítása - a módszertan fő 

lépései 

- gombasejtek előállítása 

- DNS izolálás 

- a DNS-változékonyság azonosítása - sok megközelítés 

- molekuláris technikák a DNS-változások monitorozására 

- bioinformatikai elemzés, pl. szekvenciaanalízis, Bayes-i filogenia 

- nemzetségek / fajok / törzsek azonosítása vagy osztályozása 

  

Gombasejtek előállítása a DNS izolálására 

- gombák termesztése általában laboratóriumi körülmények között 

- a gombás kultúrát az egyetlen spóraból kell létrehozni 

- szilárd médiakultúra - könnyen létrehozható kultúra 
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- folyékony tápközegtenyészet - a sejteket centrifugálással könnyen 

összegyűjthetők 

- a gombás sejteket mélyhűtve tárolhatjuk és DNS-izolálás céljából 

tárolhatjuk 

 

 

DNS izolálási módszer 

- többféle módszer áll rendelkezésre - általában optimalizálási lépésre 

van szükség 

- egyszerű módszerek: a sejteket pufferben forralják 

a DNS felszabadításához , gyors és olcsó módszer, a DNS mennyisége 

változik és a minőség alacsony, alkalmanként használják 

- CTAB alapú módszerek: Aldrich és Cullis (1993) fejlesztették ki növényi 

szövetekhez, a DNS mennyisége általában magas, további tisztítási 

lépés ajánlott, viszonylag olcsó, hatékony és könnyű, gyakran használják 

- oszlop alapú módszerek: kereskedelemben készletként / készletként 

kapható, a DNS minősége magas, a mennyiség a készlettől függően 

alacsony / közepes lehet, viszonylag drága, könnyen használható, 

gyakran használják 

- RNS és protein eltávolítása - általában az RNáz A és proteináz K 

kezelési lépéseket tartalmazzák a protokollokban 

  

A Trichoderma taxonómiájában és a genetikai variabilitás 

vizsgálatában alkalmazott DNS-alapú technikák 

- DNS-ujjlenyomat-technikák 

- DNS-szekvencia-alapú vagy vonalkódoló 
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- Genom-alapú szekvenciaanalízis 

 

 

 

 

Hibridizáción alapuló DNS-ujjlenyomat 

- RFLP - DNS restrikciós fragmens hosszúságú polimorfizmus módszer - a 

mitokondriális vagy kromoszómális DNS-en belüli variabilitás 

megcélzása, drága és nehéz, történelmi technika 

  

Polimeráz láncreakción (PCR) alapuló DNS-ujjlenyomat-készítési 

módszerek 

- RAPD - Véletlenszerűen amplifikált polimorf DNS-módszer - az egyik 

legegyszerűbb módszer - véletlenszerű primereken alapulva - viszonylag 

olcsó és könnyen alkalmazható, reprodukálhatósági problémák, ritkán 

használják  

- AFLP - amplifikált fragmentumhosszúságú polimorfizmus módszer - 

nehéz technika - véletlenszerű primereken és a genom komplexitásának 

csökkentésén alapuló, jelenleg nem alkalmazott 

- rep-PCR - ERIC / REP / BOX alapokon alapulnak, amelyeket tandem 

módon ismételt DNS régiókhoz (mikroszatellitok) terveztek, gyors és 

egyszerű módszer, jó a Trichoderma izolátumok előzetes értékeléséhez 

és csoportosításához , jobb reprodukálhatóság mint a RAPD (hosszabb 

primerek) 

- SCAR - szekvencia karakterizált amplifikált régiók - specifikus 

primereken alapulóan specifikus törzsdetektálásra használhatóak, 



56 
 
egyszemélyes vagy multiplexált prímumok használhatók, valós idejű 

PCR / TaqMan technikával kombinálva alkalmazhatók, sok lehetőség, 

gyakran használt 

- PCR-RFLP - egyszerűsített RFLP módszer - a genomi régiót restrikciós 

enzimekkel amplifikálják és emésztik a polimorfizmus monitorozására, 

gyakran használják 

- más technikák is rendelkezésre állnak 

 Vonalkóddal használt Trichoderma 

- MLST - Multi Locus szekvencia tipizálás - a taxonómikus lókuszok PCR 

amplifikációján és az amplifikált DNS szekvenciák elemzésén alapul = 

vonalkódok, általában a baktériumok / gombák taxonómiájában 

- ITS1 és ITS2 - általában a gombák nemzetségi azonosításához 

használják, a DNS-szekvencia alacsony variabilitása korlátozza a fajok 

azonosítását 

- TEF1 - széles körben használják a Trichoderma fajok azonosítására, a 

fajok azonosításának közös szabványa  

- RBP2 - nagyon hasznos, és a közelmúltban egyre szélesebb körben 

használják 

A Trichoderma taxonómiájához és a molekuláris 

filogenezishez leggyakrabban használt vonalkódok 

Vonalkód Leírás 

ITS1 

Belső átírt távtartó 1 

a 18S és 5.8S rRNS gének között 

helyezkedik el 
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ITS2 

Belső átírt távtartó 2 

az 5.8S és 28S rRNS gének között helyezkedik 

el 

tef1 

Transzlációs meghosszabbító faktor 1-alfa 

génfragmens 

vonalkód általában intron 4 (az intron 5 

szintén használatos) 

RBP2 

RNS polimeráz II génfragmens 

a vonalkód az exon töredéke 

chi 18-5 

kitináz 42 kDa gén 

vonalkód a nagy exon töredéke 

CAL1 a cal1 kalodulin 1 gén fragmentuma 

ACT1 az aktint 1 kódoló gén fragmense 

  

Monitoring of Trichoderma az a talaj - miért fontos? 

Az alkalmazott BCA / PGPF Trichoderma törzsek hosszú élettartamának 

figyelemmel kísérése 

Segítsen megérteni a talajban található gombás / mikrobiális 

közösségek függőségét a növényi jótékony talaj mikroorganizmusok 

kezelésében 

A talajmintákat általában a Trichoderma alkalmazás előtt és után 

begyűjtik a szántóföldről a gombás / mikrobiális populáció, beleértve az 

alkalmazott Trichoderma törzs (ek) nyomon követésére . 
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Mikrobiológiai és DNS-alapú megközelítéseket alkalmaznak, ideértve a 

metagenomika fogalmát is  

A Trichoderma monitorozása a talajban 

mikrobiológiai megközelítés 

Talajminták gyűjtése - pontos módszertant kell kidolgozni, a minták / 

ismétlések számát, az egyes és az egyesített mintákat stb. 

A minták kezelése pufferrel és hígítási sorozatok készítése 

A minták bevonása táptalajra, pl. Martin szilárd közege (1950), PDA 

(Potato Dextrose Agar) 

Kolóniák kiértékelése és a Trichoderma kolóniák számlálása - a 

validáláshoz a reprezentatív telepek molekuláris azonosítása ajánlott 

A kolóniaképző egységek (CFU) kiszámítása a talaj grammjára 

vonatkoztatva 

A Trichoderma monitorozása a talajban 

DNS-alapú megközelítés 

A talaj mintavétele a terepről - pl. A Trichoderma alkalmazás előtt és 

után a populáció méretének és a BCA / PGPF törzs (ek) élettartamának 

ellenőrzésére 

DNS izolálás talajmintákból - általában szükség van a DNS izolációs 

módszer megválasztására és optimalizálására - fontos a minta hatékony 

homogenizálása 

A megközelítés megtervezése és a PCR-alapú módszer alkalmazása, 

például multiplex-PCR vagy Real-Time TaqMan speciális primerekkel / 

próbákkal a Trichoderma fajok vagy törzsek kimutatására 
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Metagenomikus megközelítés a gombás populáció - mycobiome vagy az 

összes mikrobiális populáció - mikrobiome leírására 

A Next Generation Sequencing (NGS) módszereket használják a 

metagenomika tanulmányaiban - az Illumina MiSeq az általános 

választás 

Általában meg lehet becsülni a gombák populációját nemzetségi szinten 

- a faj szintjén nehéz lehet 

Ajánlott könyvek és könyvfejezetek 

Gupta VG, Schmoll M, Herrera-Estrella A, Upadhyay RS, Druzhinina I., 

Tuohy M (szerk.) (2014) Biotechnology and Biology 

of Trichoderma . Elsevier, 

Atanasova L, Druzhinina IS, Jaklitsch WM (2013) 

Kétszáz Trichoderma faj, amelyeket a molekuláris filogenezis alapján 

ismertek fel. In: Mukherjee PK, Horwitz BA, Singh USA, Mala 

M, Schmoll M (szerk.), Trichoderma : biológia és alkalmazások, CABI 

Publishing, 10-42 

  

Ajánlott cikkek 

Kredics L, Chen L, Kedves O, et al. (2018) Molekuláris eszközök 

a Trichoderma megfigyelésére mezőgazdasági 

környezetben. Elülső. Mikrobiol . 9: 1599 - áttekintés 

Chaverri P, Branco-Rocha F, Jaklitsch W, et al. (2015) 

A Trichoderma harzianum fajkomplex szisztematikája és a kereskedelmi 

biokontroll törzsek újbóli azonosítása. Mycologia 107: 558-590 - 

esettanulmány 
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Oskiera M., Szczech M., Stepowska A., Smolinska U., Bartoszewski G. 

(2017) A Trichoderma fajok megfigyelése a mezõgazdasági talajban 

a biopreparációk alkalmazásának válaszában. Biol. Vezérlés 113: 65–72 

- esettanulmány 

  

Ajánlott weboldalak 

Trichoderma taxonómia ISTH weboldal: http://isth.info/ 

A JGI Genom Portál http://genome.jgi.doe.gov/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://isth.info/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://genome.jgi.doe.gov/
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A biokontroll-ágensek klinikai szempontból 

relevánsak? - A Trichoderma nemzetség a 

reflektorfényben 

  

  
Anyagot készítette: Kredics László 
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 A Trichoderma nemzetség fontossága 

Hasznos oldal: 

Ökológiai szerep: a növényi maradványok lebontása a talajban 

Biotechnológiai jelentőség: cellulóz lebomlás ( T. reesei ) 

Mezőgazdasági alkalmazás: növényi patogén gombák ( T. harzianum, T. 

virens, T. atroviride, T. asperellum, T. longibrachiatum ) biológiai 

ellenőrzése 

Ártalmas oldal: 

Zöld penészes betegség termesztett gombákban ( T. aggressivum, T. 

pleuroti, T. pleuroticola ) 

Klinikai jelentőség: opportunista fertőzések immunhiányos betegekben 

( T. longibrachiatum ) 

A Trichoderma nemzet klinikai jelentősége 

A nemzetség a növekvő gombás kórokozók listáján szerepel. 

Veszélyeztetett betegek: 

              - immunhiányos transzplantációs betegek 

              - betegek, akiknek folyamatos, ambuláns peritoneális dialízise 

van folyamatban 
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(CAPD) 

              - HIV-fertőzött betegek 

Az ismert esetek száma: 

              - körülbelül 100 

              - évről évre növekszik 

  

Példák: T. longibrachiatum Munoz et al. Által 

okozott bőrkárosodás . (1997) 

- 11 éves férfi         

- Súlyos aplasztikus vérszegénység         

- Bőrkárosodás az aplasztikus vérszegénységű gyermek betegének 

csuklójának medialis oldalán         

- Központi tündérképződés körülvevő fehér elszíneződés, ödéma és 

eritéma mellett         

- A bőrbiopszián mintában a sugárirányban elrendezett, szabálytalan 

formájú septate hyphal elemek szerepeltek         

- Intravénás amfotericin B         

- Csontvelő transzplantáció         

- A beteg meggyógyult         

Példák: T. longibrachiatum által okozott nekrotizáló stomatitis 

Myoken et al. (2002) 

- Női neutropeniás beteg (Hirosima túlélő), rosszindulatú 

lymphomában         
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- Intenzív kemoterápia         

- Orális elváltozások         

- Nekrotizáló szájgyulladás         

- Septate gombás hyphae, amely nekrotikus ínyben akut szögekben 

dichotomos elágazást mutat         

- Orális itrakonazol, orális öblítés amfotericin B-vel         

- Tüdő infiltráció         

- A beteg meghalt         

 Példák: T. harzianum fertőzés veseátültetésben részesülő betegekben 

Guarro et al. (1999) 

- 68 éves férfi         

- Krónikus veseelégtelenség         

- Veseátültetés         

- Fejfájás, neurológiai tünetek         

- A beteg meghalt         

- Post mortem diagnózis: terjesztett Trichoderma fertőzés         

- Methenamine ezüstfestés egy agytályog mutatott sugárzó 

mintázata T. harzianum hifák         

- Periódusos sav-Schiff-festés feltárta a hyphae elágazási mintáját a 

tüdőbetegségből         

  

Példák: A sinusitis a T. longibrachiatum miatt 

Molnár-Gábor et al. (2013) 
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- 29 éves nő, Magyarország, Szeged         

- Immunkompetens állapot         

- Több mint 15 éve elülső és okklitális fejfájás         

- Az orr elzáródásának súlyosbodása         

- A CT inhomogén árnyékot derített fel a sphenoid sinusban         

- gombás tömeg sebészeti eltávolítása (2 műtét)         

- Helyi amfotericin B, rendszeres elszívás         

- A beteg felépült         

  

 A Trichoderma miatt nemrégiben forduló otitis és keratitis esetek 

- 56 éves, egyébként egészséges nő, Horvátország         

- D kellemetlenség , méreteződés és enyhe viszketés a 

külső hallócsatorna felé , puha és szürkészöld kisüléssel         

- Helyi terbinafin         

- Teljes helyreállítás         

  

- 65 éves dél-indiai férfi         

- Diabetikus, asztmás         

- C omplaints fájdalom és bőrpír a jobb szem         

- C entral teljes vastagságú szaruhártya infiltrációja tollszerű árrés 

körülvett immun gyűrű hypopyon és szürkeháiyogos lencse         

- Helyi vorikonazol és natamicin, intrastromális és intrakamerális 

vorikonazol, orális ketokonazol         
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- terápiás keratoplasztika, lencse extrahálás és vitrectomia elülső 

része         

  

Trichoderma okozta szívfertőzések 

- 71 éves magyar férfi, korábbi aorta szelep implantációval         

- megnövekedett gyulladás paraméterek, hatalmas hasmenés, láz, 

csökkent vesefunkció és megnövekedett májenzimek         

- C linical vett minták az eltávolított aortabillentyű és a fal az aorta alatt 

reoperációt feltárta fonalas gomba növekedését         

- H yphal elemek a fertőzött szövetekben         

- Intravénás vorikonazol         

- A beteg másik ok miatt meghalt         

  

- 75 éves magyar nő         

- Pacemaker implantátum         

- A pacemaker zsákjának fertőzése         

- Az eszköz kinyerése         

  

A klinikai Trichoderma izolátumok morfológiai alapú azonosítása 

Szakasz faj                                          

Longibrachiatum T. longibrachiatum              

                                                        T. citrinoviride 

                                                        T. pseudokoningii 
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                                                        T. reesei 

Pachybasium T. harzianum                            

Trichoderma T. viride                            

                                                        T. atroviride 

                                                        T. koningii 

?? Valójában mind potenciális opportunisták? 

  

A Szegedi Tudományegyetem Mikrobiológiai Tanszékén 

vizsgált klinikai Trichoderma izolátumok 

  
Faj Strain Izolált                                                                      

T. longibrachiatum      UAMH 9515 peritoneális szennyvíz, Newfoundland, 

Kanada                            

                                                      ATCC 201044 bőrlézió , TX, USA                            

                                                                 ATCC 208859 HIV + beteg, TX, USA                            

                                                      CBS 446.95 egy férfi tüdeje, Bécs, Ausztria                            

                                          CNM-CM 2171 bőr lábát érintő bőrelváltozások, Spanyolország              

                                            A rhinosinusitis beteg CPK 2882 szinuszmosása                            

                                          CPK 2880 leukémiás beteg vértenyészete                            

                                          Gyerek beteg CPK 2881 székét                            

T. pseudokoningii IP 2110.92 agyi biopszia, Villejuif, Franciaország                                          

                                          UAMH 7955 sinus, Pennsylvania, USA                            

                                          UAMH 7956 tüdő, máj, bél fal, Iowa, USA                            

  T. citrinoviride UAMH 9573 peritoneális katéter, Newfoundland, 

Kanada                                                  
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  T. koningii CNM-CM 382 peritoneális folyadék, Las Palmas, 

Spanyolország                                                        

  T. harzianum CBS 102174 agy és tüdő tályogok, Spanyolország                                                        

  T. viride CNM-CM 1798 vértenyészet , Spanyolország                                          

                                          CNM-CM 2277 köpet egy TBC-betegből, Spanyolország               

 

A törzs azonosítása ITS-szekvencia-elemzéssel 

Alapozók: ITS1, ITS4              

Termék: körülbelül 600 bp fragmentum (ITS1 - 5.8S rDNA - ITS2)              

Szekvenciaanalízis: TrichO 2.0 kulcs ( http://www.isth.info ) 

Törzs faj azonosság                                                                                    

CBS 102174 T. harzianum megerősítette                                         

ATCC 201044 T. 

longibrachiatum megerősítette                                                        

ATCC 208859 T. longibrachiatum megerősítette                                          

Az UAMH 9515 T. 

longibrachiatum megerősítette                                          

CBS 446.95 T. 

longibrachiatum megerősítette                                                        

A CNM-CM 2171 T. longibrachiatum megerősítette                            

A CPK2880 T. longibrachiatum megerősítette                                          

A CPK 2881 T. longibrachiatum megerősítette                                          

A CPK 2882 T. longibrachiatum megerősítette                                          

IP 2110.92 T. pseudokoningii azonosítva                                                        

Az UAMH 7955 T. pseudokoningii azonosított                          

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.isth.info
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Az UAMH 7956 T. pseudokoningii azonosított                          

UAMH 9573 T. citrinoviride azonosított                                                      

A CNM-CM 382 T. koningii azonosított                                                    

A CNM-CM 1798 T. 

viride azonosított                                                                

A CNM-CM 2277 T. 

viride azonosított                                                                
  

Az összes újra azonosított törzs a T. longibrachiatum / T kettős fajhoz 

tartozik . orientáció , egy tef1 fragmens szekvenciaanalízise feltárta, hogy mindkét 

faj klinikailag releváns. 

A legújabb taxonómiai fejlemények 

- A T. longibrachiatum korábban egységes fajnak tekintett 

- Sandoval-Denis et al. (2014): morfológia, ITS (belső átírt 

távtartó), tef1 (transzlációs nyúlási tényező 1 α), chi18-5 , endokitináz) 

szekvenciaanalízis: T. longibrachiatum + T. bissettii sp. november. 
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§ A tef1 szekvencia-illesztése, T. longibrachiatum és T. bissettii törzsek a 

diagnosztikai indel belsejében a 4 -én nagy intron, amely lehetővé teszi 

azok differenciálódását. Fenti számok az összehangolás 

jelzik postitions kapcsolatos kezdő pozícióját a tef1 kódoló 

régió T. reesei RUT C-30 

  

  

  

A Trichoderma klinikai és környezeti izolátumok gombaellenes 

érzékenysége 

- Gombaellenes gyógyszerek minimális gátló koncentrációja ( μg / 

ml) (az Etest meghatározza az öntőformákhoz módosítva ) 

- ITC, FLC, PSC (klinikai, környezeti) ellenállás 

 

Következtetések 
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- A klinikai Trichoderma izolátumok azonosítását szekvencia-alapú 

módszerekkel kell megerősíteni 

- A patogenikus Trichoderma törzsek szinte kizárólag 

a Longibrachiatum szakaszba tartozó fajokra korlátozódnak 

- tef1 vagy más jelölők szükségesek a Trichoderma 

longibrachiatum egyértelmű elválasztásához a T. orientale-tól és a T. 

bissettii-től 

- választott gyógyszer kezelésre: vorikonazol 

- Környezeti élőhelyek (beleértve a mezőgazdasági 

rendszerek) a potenciális humán fertőzések 

- A Longibrachiatum szekció tagjait ki kell zárni a biokontrollból 
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humán kórokozó. In: Mukherjee, PK; Horwitz, BA; Singh, 

USA; Mukherjee, M; Schmoll , M ( szerk .) Trichoderma - Biológia és 

alkalmazások. Wallingford, Egyesült Királyság: CAB International, 

(2013), 292–313. 
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Rossz penész és jó 

gombák: penészbetegségek a 

gombák termesztésében 
  

  

Anyagot készítette Hatvani Lóránt 

  

  

  

  

  

  

  

   

Gombatermesztés 

Kagylógomba ( Pleurotus ostreatus ): 

- Emberi étel         

- Enzimek (ipar)         

- Biológiai lebontás         

- Biokonverzió         
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- Gyógygomba         

Shiitake ( Lentinula edodes ): 

- Étel         

- Gyógygomba         

Gombás gomba ( Agaricus bisporus ): 

- Étel         

- Gyógygomba ???         

 A probléma 

Kártevők és betegségek: vírusok, baktériumok, fonálférgek, rovarok… 

Öntőformák : hatalmas termésvesztés, gazdasági jelentőség 

  

1. Száraz buborék:                                            

Érintett gomba: A. bisporus 

Okozó : Lecanicillium fungicola (var. Fungicola, 

aleophilum ) (Berendsen et al. 2010) 

Magyarország, Szerbia, Írország: L. fungicola var. fungicola 

 

 

Nedves buborék: 

Érintett gomba: A. bisporus 

Okozó: Mycogone perniciosa (Sharma és Singh 2003) 

Magyarország, Szerbia, Horvátország: M. perniciosa 
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Pókháló: 

Érintett gomba: A. bisporus 

Okozó : Cladobotryum mycophilum (McKay és mtsai., 1999) 

Magyarország, Szerbia: C. mycophilum 

Spanyolország, Korea: a laskagomba gomba ( Pleurotus eryngii ) szintén 

érintett (Gea et al. 2011, Kim et al. 2012) 

  

4. „Fehér” penész :                                            

Érintett gomba: A. bisporus (Magyarország, 2016) 

Okozó: Trichoderma decipiens 

  

5. Zöld penész :                                            

Érintett gombák: A. bisporus , P. ostreatus , L. edodes 

Okozati tényezők: Trichoderma fajok 

A. bisporus : 

Okozó: T. aggressivum f. aggressivum , f. europaeum (Samuels et 

al. 2002)  

 

Magyarország (2004-2005): T. aggressivum f. europaeum (Hatvani et 

al. 2007)  

 

Horvátország (2010): T. harzianum !!! ( Hatvani et al., 2012) 
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Magyarország (2015-

2016): T. aggressivum f. aggressivum !!! ( Hatvani et al., 2017)  

 

  

Zöld penészes tünetek az A. bisporuson (Geösel András) 

 

P. ostreatus : 

Okozó: T. pleuroti , T. pleuroticola  

(Park et al. 2006, Komoń-Zelazowska et al. 2007) 

Spanyolország, Horvátország: T. pleuroti + T. harzianum !!! 

Magyarország (2015): T. aggressivum f. aggressivum !!! 

  

L. edodes : 

Okozó: T. harzianum !!! (Magyarország, Szerbia) 

 

Fertőzés: Miért ??? 

- Kórokozók jelenléte / hiánya 

- Gomba (fajta, fitnesz) 

- Külső tényezők (hőmérséklet, pH, gombaölő szerek, komposzt 

baktériumok ...) 
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- stb 

  

Kártevőirtás 

Eszközök: 

- Fizikai 

- Vegyi 

- Biológiai 

- Integrált (IPM): kombináció 

  

Fontos lépések: 

- A kórokozók izolálása, azonosítása és jellemzése 

- Laboratóriumi kísérletek (kicsi, közepes) 

- Terepi kísérletek 

 

  

 

 

Száraz buborék: 

Gazda: A. bisporus 

Okozó: Lecanicillium fungicola var. fungicola (az ITS [belső átírt spacer] 

régió szekvenciaanalízise)  

 

Potenciális szabályozás: hőmérséklet 
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deformáció Kolónia növekedés (mm / nap) AI * 

20 ° C 25 ° C 30 o C 20 ° C 25 ° C 

L. fungicola IP2 3.30 2.00 0 65 27 

L. fungicola XT2 3.50 1,95 0 69 45 

A. bisporus 1.60 1.75 1.50 - - 

AI *: agresszivitási index (eredetileg biokontroll indexként írják le, 

Szekeres et al. 2006) 

  

2. Zöld penész :                                            

Gazda: P. ostreatus 

Okozati tényezők: Trichoderma pleuroticola , T. pleuroti (ITS) 

 

 

Hőmérséklet: az átfedő profilok nem alkalmazhatók 
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1. potenciális kontroll: Prochloraz-Mn (gombaölő) 

 

 

 

2. potenciális kontroll: Kalcium-hidroxid 



81 
 

 

  

3. potenciális kontroll: antagonista baktériumok ( Bacillus subtilis ) 

      T. pleuroticola            T. pleurotiola    P. 

ostreatus                                                        
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Következtetések 

A termesztett gombák különböző penészbetegségei: 

- száraz buborék, nedves buborék, pókháló, fehér penész, zöld 

penész …         

Okozati tényezők kiszélesítése: 

- Trichoderma aggressivum f. aggressivum , T. harzianum , T. 

decipiens , Cladobotryum mycophilum                                                 

 

Nehéz fizikai ellenőrzés (hőmérséklet) 

Kémiai ellenőrzés: kalcium-hidroxid, prokloraz 

Biológiai kontroll lehetőségek (antagonista baktériumok) 

Növekvő igény a hatékony és biztonságos biológiai vagy IPM 

stratégiákra !!! 
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 Jó penész és rossz gomba: 

a Armillaria gyökér rothadásának biológiai 

ellenőrzése felé 

  

Anyagok: Vágvölgyi Csaba , Sipos György és Nagy László 
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Az élő fákat támadó mikroorganizmusok 

Bacter IAL és gombás megszállók élő fák kell leküzdeni 

- a gazdafa veleszületett immunrendszere                                                

- a jelenléte potenciálisan toxikus antibakteriális és / vagy antifungális 

vegyületek                                                

- az alacsony nitrogén- és foszfortartalom a fás 

környezetben                                                

- a szerves szubsztrátumok, például a lignin és a fenolok 

összetettsége                                                

A leghatékonyabb betolakodók a patogén fapusztító gombák. 

  

A Armillaria nemzetség 

Basidiomycota, Agaricales, Physalacriaceae 

Több mint 7 0 faj, az erdei ökoszisztémák rendszeres bennszülött társai 

világszerte 

A túlnyomórészt diploid, nem pedig a dikarióta vegetatív fázis 

A legnagyobb és legrégebbi földi organizmusok - humongus gomba ( A. 

ostoyae ) Oregonban (USA): 965 hektár, 600 tonna, több ezer év alatt 

Rhizomorfok: egyedi többsejtű szerkezetek 

( Armillaria és Guyanagaster ), apikálisan polarizált növekedés, 4 

különálló hipálrétegből állnak 

A legtöbb Armillaria faj fakultatív nekrotróf 
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A gyökérgyökér gyarmatosítása és megölése 

Átmenet a szaprobi fázishoz: az elhalt fás szövetek bontása 

Több mint 500 növényi gazdafaj 

Diszperziós stratégia: a vártnál alacsonyabb mutációs arány - klonális 

stabilitás 

  

 

 

 

Integráló megközelítés 

A parazita és szaprofita Armillaria fajok genomszekvenálása , 

összehasonlító genomika 

Különböző fejlődési szakaszok transzkriptikus összehasonlítása 

Proteomikai elemzés 

A fertőzött és egészséges erdőkből származó Armillaria minták gyűjtése 

és azonosítása 
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A Armillaria- asszociált mikrobiomák megenogenómiai elemzése 

Baktériumok és gombák izolálása és azonosítása Armillaria- asszociált 

mikrobiótából 

A potenciális BCA-k kiválasztása és jellemzése a Armillaria gyökér 

rothadásának szabályozására 

A Armillaria - host - BCA rendszer kölcsönhatásainak komplex vizsgálata 

Környezetbarát gazdálkodási stratégiák kidolgozása, terepi 

kísérletek           

Megjelent a teljes Armillaria genom 

A. mellea (Collins et al. 2013), A. fuscipes (Wingfield és mtsai. 2016), A. 

ostoyae , A. cepistipes , A. gallica , A. solidipes (Sipos és mtsai. 2017) 

  

Mit tanultunk a Armillaria genomjaiból? 

  

- Család-specifikus innovációk 

- A p osition a Armillaria fajok közé a Physalacriaceae igazoltuk , 

a Guyanagaster és Cylindrobasidium mint a legközelebbi rokonok 

- E Xpansion fehérje kódoló gén repertoárok Armillaria spp . 

- Elkülönítés csak a cenozoikus geológiai korszakban 

- A Armillaria-ban jelentős genom-terjeszkedés tapasztalható , számos 

patogenitással kapcsolatos gént, lignocellulózt lebontó enzimet érintve 

és a rizomorph fejlődés során expresszált vonal-specifikus gének 

- 442 génnél a vegetatív micélium fölött négyszeresen megnövekedett 

expresszió volt tapasztalható, viszonylag állandó 
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expresszió mutatható ki a rizomorf és a frutciós minták között , ami arra 

utal, hogy összekapcsolódtak az A. ostoyae komplex többsejtűségével. 

- Rhizomorph fejlesztés felhívja széles körben a termőtest gének fruting 

szervezet fejlesztés lehetett volna a bölcsőt az 

evolúció rhizomorphs a Armillaria 

- Az endoplazmatikus retikulum fehérje p osttranszlációs import 

rendszerének alkotórészeit kódoló G en- ek a rizizomban 

- Ez utalhat az extracelluláris fehérjék fokozott biogenezisére és 

terhelésére a szekréciós út mentén 

- G ének részt kitin szintézis és remodelling differenciálisán által 

használt A. ostoyae egy fejlesztési és szövet-specifikus módon 

- A hidrofobinokat túlzott mértékben expresszálták a vegetatív 

micéliumban 

- F mi hidrofobinok elérte legmagasabb kifejezést rhizomorphs 

- A cerato-plataninok és expanzinek első vonalbeli sejt-lízis 

fegyverekként viselkedhetnek az invázió során 

  

  

A Armillaria problémájának tanulmányozása Közép-Európában 

- Armillaria dörzsölő testek gyűjteménye Északnyugat-Magyarországon 

és Ausztriában 

- A Armillaria gyümölcstestek morfológiai vizsgálata 

- A Armillaria izolátumok fajszintű azonosítása : 

- 39 Armillaria törzs érkezett és letétbe helyezte a Szegedi 

Mikrobiológiai Gyűjteményben (SZMC) 
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- A Armillaria izolátumok szekvencia-alapú i dentifikációja 

- 1 α transzlációs nyúlási tényező ( tef1) 

- Megerősített fajok: 

A. gallica 

A. mellea 

A. cepistipes 

A. ostoyae 

- Figyelemre méltó genetikai sokféleség az A. gallica- n belül 

- A Keszthely-hegységben keményfa-specifikus fajokat találtak 

- A. mellea és A. gallica gazdagok voltak súlyosan sérült erdőterületen 

- Egy nagy A. gallica kolóniát fedeztek fel a soproni hegyekben 

- A tűlevelűspecifikus Armillaria fajokat izolálták az osztrák Rosalia Hills-

ből 

A Armillaria- val társított mikrobiota 

A szerelvény a „ Armillaria -asszociált m icrobio ta ” lehet függ : 

- a gazda genotípuson         

- fenotípusos tulajdonságairól         

- vagy az erdei környezetben         

  

A potenciális BCA izolálása és fajszintű azonosítása: Trichoderma 

A Trichoderma izolátumok száma összesen : 115 

Molekuláris azonosítás ITS és tef1 szekvencia analízissel 
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A 115 Trichoderma törzsből 51 azonosított és tárolt az SZMC-ben 

Felismert fajok: 

- T. simmonsii (11)         

- T. koningii (9)         

- T. atroviride (8)         

- T. virens (4)         

- T. harzianum (4)         

- T. gamsii (3)         

- T. asperellum (3)         

- T. hamatum (2)         

- Trichoderma sp. (2)         

- T. paratroviride (1)         

- T. tomentosum (1)         

- T. atrobrunneum (2)         

- T. crassum (1)         

  

A potenciális BCA izolálása és fajszintű azonosítása: ál állatok 

Pseudomonas törzsek alapján azonosítottunk egy régiót az a rpoB gén 

29 Pseudomonas törzs azonosított és letétbe helyezve az SZMC-ben 

Felismert fajok: 

- P. mandelii (11) 

- Pseudomonas sp. (8) 
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- P. jessenii (4) 

- P. koreensis (2) 

- P. fluorescens (4) 

  

  

A potenciális BCA-k izolálása és fajszintű azonosítása: bacillák és más 

baktériumok 

Bacilli és más b- baktériumok, amelyeket a 16S rRNS gén alapján 

azonosítottak 

11 baktériumtörzst azonosítottak és helyeztek el az SZMC-be 

Felismert fajok: 

              - Bacillus cereus (2) 

              - Bacillus mycoides (1) 

              - Paenibacillus alginolyticus (2) 

              - Paenibacillus castaneae (1) 

              - Paenibacillus sp. (2) 

              - Burkholderia sp. (1) 

              - Lysinibacillus sp. (1) 

              - Streptomyces sp. (1) 

  

Biokontroll-potenciállal rendelkező Trichoderma törzsek szűrése 

- A Trichoderma törzsek, amelyek szemben vannak a Armillaria-val , 

minden kombinációban a PDA lemezeken         
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- A biokontroll-index (BCI) értékeit a lemezlemezek képeinek elemzése 

alapján számítják ki         

- BCI = (területe Trichoderma kolónia / teljes terület által elfoglalt 

kolóniák mindkét Trichoderma és Armillaria ) × 100         

A Trichoderma törzsek BCI-értékei A. gallica izolátumokkal szemben 

 

  

  

  

Biokontroll potenciállal rendelkező baktériumtörzsek szűrése 

Az A. gallica izolátumainak átmérője 

(cm) különböző Pseudomonas törzsek jelenlétében 

 

A BCA jelöltek jellemzése: 
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- oldalfúrások előállítása         

- foszformobilizáció         

- indol-ecetsav előállítása         

Interakciós tanulmányok: 

- antagonizmus vizsgálatok         

- szár inváziós vizsgálatok         

- palánták növekedését serkentő vizsgálatok         

  

 

Következtetések 

Az összehasonlító genomika a fehérjekódoló gének expanzióját 

fedezte fel a Armillaria nemzetségben 

A transzkriptomatikus adatok azt sugallják, hogy a gyümölcs-formáció a 

rizomorf képződés bölcsője lehetett 

Az Armillaria különböző fejlõdési stádiumaiban eltérõen expresszált 

gének azonosíthatók 

A Armillaria gallica Közép-Európában figyelemre méltó genetikai 

sokféleséget mutat 

A metagenomelemzés felvilágosíthatja 

a Armillaria baktériumok endosimbiontumait 

Kiválaszthatjuk a biokontroll potenciállal rendelkező Rhizomorph-

asszociált baktériumokat és gombákat 

A kórokozó-gazda-BCA rendszer kölcsönhatásainak vizsgálata várhatóan 

rávilágít a patogenitás mechanizmusaira, a biokontrollra és a 

növénynövekedés elősegítésére 
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A Varroa atkák (Varroa Destructor) 

ellenőrzése a mézelő méheken mikrobiológiai 

ágensekkel 

  

  
  

KÉSZÍTETT ANYAGOK 
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Általános bevezető 

  

Nagyon gyorsan, miután a Varroa pusztító megtámadta 

az Apis mellifera méhészetét, ennek a atkának a pusztító hatása aktív 

kutatási erőfeszítéseket váltott ki ezen parazita megértése és 

ellenőrzése céljából. Néhány évtized alatt a varroa elterjedt az A. 

mellifera kiaknázására szolgáló legtöbb 

országban . Ennek onsequence , alarge csapatok számát dolgoztak ezzel 

a szervezet, a fejlődő sokféle kutatási módszerek. Ugyanazon cél 

elérése érdekében gyakran különböző megközelítéseket követtek. A 

módszerek sokfélesége megnehezítette az eredmények 

összehasonlítását, ezáltal meggátolva a parazita megértését. 

Varroa egy atka, fejének arca méretű, 8 lábakkal, barnától 

vörösesbarnáig. A méhek hemolimfájába táplálják . Ez az atka a világ 

szinte minden országában megtalálható, kivéve az ausztrál kontinenst. 
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Varroa pusztító 

Varoa életciklusa 

  

Egy felnőtt nőstény Varoe- t 5-13 napig táplálnak egy méhre, és 24-60 

óráig belépnek a sejtcellába , mielőtt a sejtet összeegyeztetik a 

seprével. Télen, miközben nincs sereg, 6 hónapig méheken él. Az 

átlagos élettartam, amikor szarvas van jelen, 27 nap. Az első tojást 60 

órával, a sejt lefedése után veszi, majd ezt követően 30 óránként. Az 

első atkák a hímek. Más atkák olyan nőstények, akik hímvel párosodnak 

és bábukon esznek. Felnőtt és érett atkák jönnek ki méhekkel, 

éretlenek és a hímek egy sejtben maradnak, ahol hamarosan 

meghalnak. A varoát a méhek méhéből a keretekben terítik át, és 

leginkább a dolgozó méhekben. 
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Varoa pusztító élettartama 

A varoa atkák populációs dinamikája 

  

 

Télen Varoa   van a kifejlett méhek. Tavasszal lép be a seprűbe, inkább a 

drón fészket részesíti előnyben. A méheken megfigyelt mindegyik varoa 

a kórokozóban még kétféle. A varoe populáció csúcsa júliusban és 

augusztusban jelenik meg! 
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 Mintavételi módszerek 

  

Módszer porcukorral 

  

Készítsen kb. 400 méheket egy 720 gr-os üvegedénybe egy 

hálósapkával 

Adjunk hozzá 1 evőkanál porcukorral és keverjük erősen (rázzuk fel) 

Szórja meg a cukor fehér papírra 

Gróf a varou 

Engedje el a méheket 
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Módszer porcukorral B 

  

Gyűjtsünk össze 300 méheket (100 ml főzőpohár = 300 méh) 

Gyűjtsön össze 300 méhet egy mért edénybe való kefével 

Helyezzük a 300 méheket az árnyékolt fedővel ellátott üvegedénybe 
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CUKOR KEVERÉSE ÉS VARÓA SZÁMÍTÁSA 
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A méhek visszatérése a HIVES-ben 
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A VAROA FENNTARTHATÓSÁGA A INFEKCIÓ 
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MÓDSZER HATÓANYAGOKAL 

  

Rácsos platform mozgatható lemezzel 

Vannak kereskedelmi ragasztólemezek vagy egyszerű létező lemezek, 

vazelinnel vagy valamilyen olajos termékkel bevonva 

Helyezze a kefe alá 1-3 napig 

Számoljuk meg a természetes elzáródott atkákat 

Számítsa ki a Varoe napi cseppjét 
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A VARÓA MENNYISÉGÉNEK TÉNYEZŐI 

  

Időszak a szezonban 

A méhcsalád mérete 

A méhek higiénikus viselkedése 

A seprű felülete 

A dolgozó méhsejt felszíne 

Ha egy kaptárban van egy kis drónasó , a varoa kitölti a méhsejt 

  

Mikor kell elvégezni a tesztelést 

A kezelés gyakorisága: 

1. Ha az invázió intenzitása alacsony, a kezelést évente kétszer kell 

elvégezni. 

2. Ha a varoe populáció sok, ajánlott kéthavonta kezelni (kivéve a téli 

időszakot). 
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Varoa pusztító 

  

  

A VARÓA fertőzésének szintjének meghatározására szolgáló alternatív 

módszer 
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Lee, KV, G. Reuter és M. Spivak. 2010. Szabványosított mintavételi terv 

a Varroa sűrűségének kimutatására kolóniákban és 

méhészetben. Amer. Bee Journal. 150: 1151-1155. 

  

  

  

  

AZ IPM ELVEK ÁTTEKINTÉSE 
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Az IPM a kártevők populációjának kezelését jelenti, nem pedig a teljes 

felszámolást. 

A kártevők életciklusának megértése. 

A monitorozás kritikus jelentőségű. 

A gyógyulási küszöbök ismerete. 

A kezelés vagy a kezelés időtartama (ha szükséges) kritikus. 

  

  

  

  

  

  

  



110 
 
  

A VAROE ELLENI KÉMIAI KEZELÉS 

  

 

Összeállítva: Rosenkranz et al. 2010 és 

http://www.maf.govt.nz/biosecurity/pests-diseases/ állatok / varroa / 

iránymutatások / a varroa kontroll-útmutatója.pdf. 
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BIOLÓGIAI KEZELÉSEK 

  

MIKROBIOLÓGIAI ÜGYNÖKÖK 

  

Akaripatogén gombák: 

Beauveria bassiana 

Metarhizium anisopliae var. anizop 

Verticillium lecaniit 

Hirsutella thompsonii 

  

Hiány 

Több napot vesz igénybe, hogy megölje a házigazdáját 
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nem képesek alkalmazkodni a kaptárban a környezethez 

  

Chandler és munkatársai, 2001, Shaw és munkatársai, 2002, James és 

munkatársai, 2006, Kanga és társai, 2002, Kanga és társai, 2006, Meikle 

és társai, 2007 és Meikle és társai, 2008. 

  

  

VÍRUSOK, BAKTÉRIA, NEMATÓDEK, PROTOZÓA, RIKETTSIA 

  

A kórokozók használata Varoe repülõ fertõzését okozhatja a kaptárban. 

Néhány Bacillaceae és Micrococcaceae törzs növeli 

a Varoe mortalitását laboratóriumi körülmények között. A Varoa-

ra jellemző törzs eddig nem volt izolálva. 

(Aronson és mtsai., 1986, Ball és Allen, 1988, Glinski és Jarosz, 

1999; Tsagou és mtsai., 2004, Van der Geest és mtsai., 2000) 

  

PREDÁTOROK ÉS PARASITOIDOK 

  

Pszeudoskorpiák - táplálkozhatnak atkákkal. A méhekkel fennálló 

kapcsolatot nem vizsgálták kellőképpen. Van néhány tanulmány a 

kaptárban található pszeudoskorpiákkal (Donovan és Paul, 2005, 2006, 

Gonzales et al., 2007, Van der Geest et al., 2000). 

Az álszektorok tenyésztésének és oltásának körülményeit még nem 

vizsgálták kellőképpen. 
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EGYÉB KEZELÉSEK 

1. baktériumok Serratia marcescens, izolálva az A. cerana-

tól ; kiválasztja azokat a fehérjéket, amelyek befolyásolják 

a Varoe chitos lebontását 

2. Új olajpótló rendszerek: A narancssárga olajat kerámialapokba 

helyezik 

3. RNS-interferencia (vagy RNSi), jelenlegi kutatás: bizonyos géneket 

inaktivál, amelyek szabályozzák a génexpressziót 

4. A seprű vonzereje, valamint a varroa szempontjából vonzó, és a 

varroa számára vonzó oldott anyagok felszabadulása és felszabadulása 

a seprében; jelenleg a tesztben van 

5. Klórfenvinfosz (szerves foszfát), hatásos, de a maradékanyagok 

problémákat okozhatnak 

6. Az Azadirachtin (Neem) dolgozik rajta, néhány termék hatékony lehet 
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7. Gyógynövényes monoterpenoidok, amelyek közül néhány szerint a 

méhekre mérgező 

8. Az ételekből származó ásványolajok nem hatékonyak 

9. A cukorpor csak a mintákhoz lehet jó, de a teljes kezeléshez nem 

10. A kaptár alsó lemeze nem hatékony (Ellis et al., 2001) 

11. Füst, különféle szagú anyagok károsíthatják a méheket 

12. Hőkezelések (sütőállványok) (Rosenkranz et al., 2010,) 

13. A méhsejt méretének beállításával a kisebb sejtek nem csökkentik 

a Varoo számát (Berry et al., 2010) 

14. Varoe kastélyok és Varoe megölése speciális keretekkel, pl. Mite 

Zapper (Huang, 2001) 

15. A propolisz akadályai 

16. Az antioxidánsokat jelenleg vizsgálják 

  

  

KÖVETKEZTETÉS 

  

Varoa egy atka, amely több mint 40 éve jelen van 

a kaptárban világszerte. Ha összefoglaljuk az e parazita elleni 

küzdelemre tett erőfeszítéseket, akkor azt mondhatjuk, hogy megnőtt a 

tudásunk az atka elterjedéséről és terjedéséről, annak patogeneziséről, 

a méhek és a vírus közötti kölcsönhatásról és egyes készítmények 

hatékony alkalmazásáról. 
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A legtöbb országban a helyzet Varovával "stabil": a méhészek 

megtanultak Varoával együtt élni csalánkiütésben, és a 

legtöbb méhészünk nem ismeri a méhmézu varoa nélkül . 

Általánosságban elmondható, hogy a parazita megsemmisítésének 

eredeti célja nem valósult meg. A Varoa ellen még mindig nincs olyan 

kezelés, amely megfelelne az összes kritériumnak - „biztonságos, 

hatékony és könnyen alkalmazható”. Még nem kaptunk még egy 

Varroa-val szemben természetesen ellenálló méheket. Ehelyett a 

méhcsaládokban másodlagos betegségekkel és károkkal szembesülünk, 

amelyeket a Varoa és más kórokozók vagy környezeti 

tényezők szinergetikus együttműködése okoz . 

  

  

  

MI SZÜKSÉGES A JÖVŐBENI KUTATÁSOKHOZ? 

  

Egyedi módszer a varoa inváziójának értékelésére 

Gyakori mintavétel és a fertőzés tesztelése 

A kezelési küszöbök egyenlítése 

Új kezelések, amelyek nem befolyásolják a méhészeti termékek 

minőségét a kaptárban 
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„Növényfenotípus, talaj és növényi 

mikrobióma a fenntartható mezőgazdaság 

számára” 

  

  

  

  

  

Készítette: 
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Assoc. Ing. Marek Zivcak, Ph.D. 

Ing. Marián Brestič, Ph.D., 

Ing. Marek Kovar, Ph.D. 

  

  

  

1. A nagy teljesítményű fenotipizálás alkalmazása 

növénytermesztésben        

Jelenleg a társadalom olyan technológiával és erőforrásokkal 

rendelkezik, amelyek mindenki számára hosszú távú 

élelmezésbiztonságot nyújtanak, bizonyos kockázatok és kihívások 

ellenére. Az elmúlt néhány évben számos megközelítést megvitattak és 

beépítettek a növények magasan automatizált, roncsolásmentes 

fenotípusának folyamatosan fejlesztő új folyamatába. A növényi 

fenotípus meghatározása a multiplex kiterjedt értékelése   növényi 

tulajdonságok, például építészet, termesztés, fejlődés, ellenállás, 

ökofiziológia és betakarítás, valamint a mennyiségi kritériumra 

vonatkozó különös jelentős előírások elemzése, amelyek megtervezik a 

bonyolultabb tulajdonságok hátterét. A részletes és specifikus 

fenotípus-meghatározási stratégiák szükségesek a genom szintű 

asszociációhoz, és lehetővé teszik a nagyfelbontású kapcsolatok 

feltérképezését, valamint a növényfejlesztéshez szükséges genomi 

szelekciós modellek gyakorlását.  

A modern fenotipizálás fő célja a fenotípusos értékelés helyességének 

és teljesíthetőségének javítása minden biológiai szinten - fenómia, 

metabolomika és genetika -. A fenotipizáló rendszer minimalizálja a 

munkaerőt és a költségeket, mivel: 
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automatizálás,     

jobb adatintegráció,     

távérzékelés,     

kísérleti tervezés.       

A kifejlesztett fenotípus-meghatározási rendszerek fontosak a genetikai 

tényezők teljes készletének bemutatásához, amelyek szerepet játszanak 

a sejtek, szövetek és a szervek mennyiségi paramétereinek fenotípusos 

változásában, a fejlődés stádiumában, a növényfajokban, a 

környezetben és a tudományos kinevezésekben. Az újonnan 

kifejlesztett növényi fenotípus-meghatározási platformok jelentősen 

több adatot állítanak elő, mint eredetileg, és speciális rendszerekre van 

szükségük az adatkezeléshez, a hozzáféréshez és a tároláshoz. Új 

statisztikai eszközökre van szükség a kísérleti terv kibővítéséhez és az 

ötletek nagyobb mértékű felhasználásához az adatok integrációjának 

elősegítése érdekében, valamint a kísérleti és környezeti zaj biológiailag 

jelentős jeleinek származtatása érdekében. 

A fenomikamező két fő kihívást fed le: 

Nagy mennyiségű genetikai vonal elemzése, és 

a dinamikus tulajdonságok (azaz azok a vonások, amelyek fenotípusa 

megváltozik a vegetációs időszakban) mérésének megismétlése. 

A genotípus jellemzése szempontjából sokkal értékesebb lehet néhány 

kulcsvegyület szintjének meghatározása több szervben és több 

idõpontban, ahelyett, hogy csak egy minta teljes anyagcseréjét 

kapnánk. Több száz mintát bevonó fenotípus-projekteknél hasznos 

lehet orientáltabb, olcsóbb módszereket alkalmazni az összes mintára 

teljes méretű eredményekkel. Az előzetes munka rámutathat, hogy 

mely tulajdonságok képezik a legfontosabb tényezőket az érdeklődő 
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fenotípusban, és fókuszált elemzéshez vezethet, amely termelékenyebb 

és költséghatékonyabb a fenotípus meghatározásánál. 

              A legtöbb esetben a terepen vagy a laboratóriumi platformon 

ezeket a detektorrendszereket telepítették: 

(félig) * Automata értékelése morfometriai paraméterek 

felhasználásával RGB képelemzés,     

klorofill fluoreszcencia kinetikai képalkotás,     

a fény spektrális reflexiójának hiperspektrális vagy multispektrális 

elemzése     

hő (IR) képalkotás     

környezeti monitoring rendszerek     

talajállapot-figyelő rendszerek     

Számos beltéri létesítményben a rendszerek szabályozott öntözési és 

tápanyagrendszerekből állnak, amelyeket automatikus súlyrendszerek 

és a képalkotás környezetvédelmi ellenőrzései vezérlnek. 

A platform rendszerek vezérlését és programozását, valamint az adatok 

elemzését kifinomult és felhasználóbarát szoftvercsomagokkal hajtják 

végre. Az ilyen újonnan kifejlesztett fenotípus-meghatározó rendszerek 

számos fotoszintetikus paraméter becslésére szolgáló eszközökkel 

rendelkeznek; Az RGB rendszerek felbecsülhetik a növények 

morfometriáját, az IR-hőkamerák felbecsülhetik a sztóma 

vezetőképességét, a hiperspektrális képalkotó rendszerek pedig a 

kísérleti növények metabolizmusát különböző növekedési 

szakaszokban. 

Az első nagyobb automatizált fenotipizáló rendszereket ellenőrzött 

környezetben Ausztráliában építették fel (Autraian Plant Phenotyping 
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Facility Adelaide-ban és CSIRO Cambera-ban). Az elmúlt évtizedben 

azonban a fenotipizáló platformok fejlesztése elsősorban Európában 

koncentrálódott, ideértve a fenotípus-rendszerek két fő kereskedelmi 

fejlesztőjét - a Lemnatec (Németország) és a Photo System Instruments 

- a PSI-t (Cseh Köztársaság). A legfejlettebb fenotípus-formációs 

platformokat (2018-ig) az 1. táblázat sorolja fel.  

  

1. táblázat: Automatizált és félautomata nagy teljesítményű növényi 

fenotípus-formációs platformok 

Helyszín / 

Termelő 

Emelvény Jellemzők URL 

PSI PlantScree

n TM 

Szállítószalag-fenotipizáló rendszer 

ellenőrzött környezeti feltételek 

mellett, klorofill fluoreszcencia 

elemzésével, kinetikai és termikus 

képalkotással, morfometriai és RGB 

elemzéssel, valamint hiperspektrális 

és NIR képalkotással; automatizált 

mérési és öntözési rendszert 

használ. 

http://www.psi.cz 

LemnaTec Scanalyzer

 3D 

A növény élettani tulajdonságainak 

átfogó, roncsolásmentes 2D-3D 

értékelése ellenőrzött környezeti 

feltételek mellett. 

http://www.lemnatec.com 

INRA Phenopsis Különleges platform 

az Arabidopsis növény 

növekedésének fenotípusának megh

atározására ellenőrzött környezeti 

feltételek mellett. 

http://bioweb.supagro.inra.

fr 

INRA Phenosco

pe 

Automatizált fenotípus-készítő 

eszköz az egyes edények százai 

kezelésére és megfigyelésére. 

https://phenoscope.versaill

es.inra.fr 

INRA Phenodyn Többszörös egyszarvú növényfajok https://www.phenome-
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növekedési ütemének és 

transzpirációjának időbeli elemzése. 

fppn.fr 

INRA Phenoarc

h 

A LemnaTec rendszeren alapuló 

automatizált platform a növényi 

környezetre adott válaszok genetikai 

meghatározóinak elemzésére. 

https://www.phenome-

fppn.fr 

  

Phenospex FieldScan Fenotípuskészítés terepi vagy félig 

mezős körülmények között, a nagy 

populációk szűrésére. 

http://phenospex.com 

WPS WSP Teljesen automatizált digitális 

fenotipizáló rendszer nagy 

teljesítményű RGB érzékelőkkel. 

http://www.wps.eu 

Keygene PhenoFab 
R 

Üvegházhatást okozó szolgáltatás, 

amely ötvözi a fenotipizálási 

technológiát a tulajdonságok 

értelmezésével a fenotípusos 

variációk kiaknázása érdekében. 

  

Jülich 

növényfenotí

pus-központ 

Growscre

en 

Nem invazív módszerek a hajtások 

morfometriai és funkcionális 

paramétereinek, valamint a gyökér 

architektúrájának számszerűsítésére. 

http://www.fz-juelich.de 

Wageningen 

UR 

PhenoBot A kamerával ellátott autonóm mobil 

robot ígér egy közvetlen regisztrált 

mélység- és színes képet a 

morfometriai elemzéshez. 

http://www.wageningenur.

nl 

Wiwam Wiwam 

szállítószal

ag 

Integrált robotrendszer nagyobb 

növények fenotípusának 

meghatározására automatizált 

öntözéssel és különféle növényi 

növekedési paraméterek mérésével 

rendszeres időközönként. 

http://wiwam.be 

Ausztrál 

növényfeno

mikus eszköz 

PlantScan A növény morfológiájának, 

felépítésének és működésének 

romboló elemzését nyújtja 

élvonalbeli információs 

technológiával rendelkező 

http://www.plantphenomic

s.org 
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nagyfelbontású kamerák 

segítségével. 

  

              

2. A növények felszín alatti részeinek növekedését és élettanát nem 

romboló elemzés automatizált képalkotó módszerrel      

A növényi hajtások automatikus, nem invazív elemzésének rendszere 

különböző műszaki megoldásokon vagy mért jeleken alapulhat. A 

következő alfejezetekben bemutatjuk azokat a legfontosabb 

érzékelőket, amelyeket a növény x környezeti reakcióinak vagy más 

vizsgálatokhoz használtak. 

2.1. Növényi földi biomassza látható RGB-leképezése                      

A legtöbb esetben a növénybiológiában a megfigyelt fő vonás a növényi 

hajtások növekedése. A hajtások morfológiáját leíró számos 

másodlagos tulajdonság mellett az elsődleges és az univerzális 

tulajdonság a biomassza mérete (térfogata, friss tömege, száraz 

tömege) és a biomassza képződésének sebessége. A biomassza 

meghatározásának szokásos módja pusztító a friss (FW) és a száraz 

(DW) tömeg egyszerű mérésével. Ezt azonban csak a végpont 

elemzésben lehet megtenni. Hasonlóképpen, a levélterületet és ennek 

következtében a növény növekedési sebességét általában a 

növénylevelek méretének kézi mérésével határozzák meg. Az ilyen 

mérések nagyon időigényesek, ezért nem használhatók nagyszabású 

kísérletekhez. Ezért a növényi fenotipizáló létesítmények inkább a 

növekedés ütemének kiértékelését használják olyan képalkotó 

módszerek alkalmazásával, amelyek digitális fényképezőgépeket 

alkalmaznak a későbbi szoftverképes elemzéssel. Ez lehetővé teszi a 

levél és más paraméterek gyorsabb és pontosabb meghatározását. A 
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hajtásnövekedés meghatározásának nem invazív módszerei általában 

nagyon megbízhatónak bizonyultak, és a digitális terület és a hajtás 

friss, illetve száraz súlya között az Arabidopsis, a dohány és a különféle 

növényfajok esetében magas korrelációról számoltak 

be. Hasonlóképpen, más általános morfometriai paraméterek, például a 

szárhossz, a talajtapintók száma és a virágzat felépítése is 

roncsolhatatlanul és manuálisan értékelhetők, de az időigény is 

korlátozza az elemzett növények számát. Nagyon értékes lenne ezeknek 

a meglehetősen fajspecifikus tulajdonságoknak a nagy teljesítményű 

megközelítései, azonban az Arabidopsis kivételével a hozzáférhető 

megoldások köre meglehetősen korlátozott volt. 

A legújabb fenotípus-meghatározási platformok futtatják az eljárásokat 

a földfelszíni területek képeinek rögzítésére és automatikus 

elemzésére. A képeket felülnézetből és / vagy oldalnézetből készítik, 

amelyben a több nézetet elemzik, amikor a növények rögzített szöggel 

forognak. A felülnézet és az oldalsó kép példa az 1. ábrán található. 

  

  

  

  

  

1. ábra. A búza növény felülnézete és oldalnézete Az oldalról (A, B) és 

felülről (F, G) két különböző szögből rögzített eredeti képet 

szegmentáltuk, és a hátteret, beleértve az edényt és az aljzatot, a 

rendszer automatikusan azonosította a képfeldolgozás során (C, H), 

majd eltávolította. , így a numerikus elemzés végső képe csak a fekete 

háttér növényi részeiből áll (D, E, I, J). A kép a kereskedelmi 
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PlantScreen ® fenotípus-rendszerből (PSI, Cseh Köztársaság), a Szlovák 

Pla ntScreen-ből származik. SUA Nitra, Szlovákia. 

Például a PlantScreen ® fenotipizáló rendszer (PSI, Cseh 

Köztársaság) RGB képalkotó rendszere lehetővé teszi a 

paraméterkészlet automatikus kiszámítását különféle nézetmódok 

segítségével. A felülről rögzített kép alapján (felülnézet) ezeket a 

paramétereket számítják ki: 

Terület (pixelszám / mm 2 )     

Kerület (pixelszám / mm)     

Kerekség     

tömörség     

Excentrikus     

Forgási tömeg szimmetria (RMS)     

karcsúsága levelek     

Szín index     

Levélkövetés és levél-elemzés     

  

Az oldalnézetből álló sorozat segítségével a következő paramétereket 

lehet kiszámítani: 

Növekedési magasság (pixelszám / mm)     

Növekedés szélessége (pixelszám / mm)     

Terület (pixelszám / mm 2 )     

Kerület (pixelszám / mm)     

Kompaktivitás     
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A levelek száma     

levelek mozgása     

  

Bonyolultabb a felülnézet és az oldalnézet kombinációjának használata, 

amelyek lehetővé teszik a következő növekedési tulajdonságok 

becslését: 

teljes biomassza térfogata vagy tömege     

levelek mozgása     

Relatív növekedési ráta     

  

2.2. Klorofill fluoreszcencia képalkotás                      

A kereskedelemben kapható eszközök műszaki fejlesztése és kiadása a 

klorofill-fluoreszcencia gyakorlati alkalmazásának széles körű 

kiterjesztéséhez vezetett a növénybiológiában, ösztönözve a 

fotoszintézis-kutatás és a növénytudomány fejlődését. Fejlesztették a 

különféle fluoreszcens kioltási folyamatok megkülönböztetésének 

módszereit, amelyek fontos felfedezésekhez vezettek a felesleges 

fényenergia-eloszlás és a fényenergia megoszlása között a fotokémiai 

és nem fotokémiai folyamatok között. Noha a különféle műszaki 

megoldások lehetővé tették a klorofill-fluoreszcencia működési 

hatékonyságának mérését, az eredmények nagy részét az impulzus 

amplitúdó moduláció (PAM) fluorométerek kifejlesztésének 

köszönhetően kaptam, telítési impulzus módszer alkalmazásával. 

Így bevezetése óta, most több mint 30 évvel ezelőtt, a telítési impulzus 

(SP) módszerrel, amely a PAM technikát alkalmazza, a 

növényszövetekben vagy más fotoszintetikusan aktív mintákban 
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alkalmazott fotoszintézisű elektronszállítás értékelésének általános 

módszerévé vált. A PAM módszerrel végzett klorofill a fluoreszcencia 

mérésekből származó paraméterek információkat szolgáltatnak a 

növényi kloroplasztokban a II. Fényrendszerben (PSII) lévő klorofill 

molekulák de-gerjesztéséből származó energia fluxusokról , szinte 

bármely növény nem invazív értékelésével. A klorofill-fluoreszcencia-

elemzés paraméterei meglehetősen kevés fluoreszcencia-intenzitás 

alapján számíthatók ki, akár sötétben adaptált, akár fényhatású 

mintákban. A modulációs technika alapelve a teljes fluoreszcencia 

növekedésének mérése a mérési impulzusra adott válaszként. A 

fluoreszcencia növekményének az összértékek helyett történő 

felhasználásának köszönhetően a fluoreszcencia paramétereket meg 

lehet határozni még aktin fényviszonyok között is. A különböző 

fényviszonyok a PSII gerjesztési fluxusok különböző állapotaihoz 

vezetnek, ami tükröződik a fluoreszcencia intenzitásának változásában. 

A 2. ábra a fluoreszcencia mérésének elvét mutatja a telítési impulzus 

módszerrel és a kioltási elemzéssel. 
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1. ábra: Az abszorbeált fényenergia megoszlásának becslésének elve a fotokémiai folyamatok 

(fotoszintézis) és a nem fotokémiai folyamatok (a felesleges fényenergia szabályozott vagy nem 

szabályozott átalakítása) között. A szerzők ábrája, amelyet Kalaji et al. 2017. A szimbólumok 

magyarázata az alábbi szövegben található. 

  

A mérést sötét, adaptált mintán végeztük (20 percig sötétben tartottuk 

a mérés előtt). A modulált mérőfény bekapcsolása után (ML ON) a 

fluoreszcenciajel növekedett, és elérte a minimális fluoreszcencia 

értékét a sötétben adaptált mintában, F0. Ezután a rövid telítettség 

impulzus (SP, intenzitás 10,000 nmol m -2 s -1 1 másodpercig) alkalmaztuk, 

ami a fluoreszcencia intenzitás növekedést a maximális értéket, Fm, 

majd a csökkenés vissza, szinte a F0 szinten. A következő lépésben 

bekapcsoltuk a nem telítő aktin fényt, amely a fluoreszcencia jel (F ') 

meredek növekedéséhez vezetett, elérve a megadott aktin fény 

intenzitással (Fp) a maximumot, majd ezt követve a fokozatos 

csökkenést, néhány perc múlva elérve a az aktinfénnyel befolyásolt 
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fluoreszcenciajel (Fs) egyensúlyi állapota. Ugyanaz a telítési impulzus, 

amelyet az aktin fénynek kitett mintában alkalmaztak, a fluoreszcencia 

jel (csúcs) növekedéséhez vezetett, elérve a maximális fluoreszcenciát 

világossághoz adaptált állapotban, Fm ', majd a gyors visszaesés az Fs 

szintre. A fényhez adaptált minta (F0 ') minimális fluoreszcenciájának 

elérése érdekében rövid ideig tartó távoli vörös gerjesztést 

alkalmaztunk, ami az FS' jel F0 'értékre történő csökkenéséhez 

vezetett. Az egyedi fluoreszcencia-intenzitások (F0, Fm, Fp, Fs ', Fm', F0 

') a modulált klorofill fluoreszcencia mérésekből származó összes 

fluoreszcencia paraméter (kvant hozam, kioltási paraméter stb.) 

Kiszámításához használt változókat képviselik . 

A klorofill-fluoreszcencia-elemzés legtöbb eszköze integrálja a mért 

terület jelét. Mindenesetre a képalkotó detektorok, a LED fényforrások 

technológiájának fejlődése és az adatok feldolgozása lehetővé tette a 

klorofill fluoreszcencia képalkotó rendszerek felépítését, amelyek 

térbeli felbontást biztosítottak a fluoreszcencia rekordokhoz. Ezek a 

rendszerek valószínűleg a klorofill-fluoreszcencia technikájának 

leghasznosabb innovációja, egyetemes alkalmazhatósággal. A 

fluoreszcencia képalkotó eszközöket úgy építették fel, 

hogy mikroszkopikus szinten, növény, levél és szerv szinten, vagy a 

klorofill fluoreszcencia távérzékelésére szolgáljanak. Az érzékeny 

kamera felhasználásával a fluoreszcenciajel hasznos lehet a 

fotoszintézis reakcióinak megfigyelésére szubcelluláris szinten, növényi 

sejtekben, szövetekben, levelekben vagy más növényi szervekben, 

valamint az egész növény szintjén. Az integrált adatok mellett a képek 

pontos vizuális információkat nyújtanak a fotoszintézis teljesítményéről 

a szervezet különböző szintjein. A fluoreszcencia képalkotó technika 

lehetővé teszi a belső megfigyelés során a térbeli és időbeli 

heterogenitások megfigyelését a fotoszintézis során a nagy megfigyelt 

területen. A hagyományos pontmérésekkel alig (vagy egyáltalán nem) 
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lehet kimutatni a klorofill fluoreszcencia képalkotó módszerrel könnyen 

kimutatható heterogenitásokat. 

A klorofill fluoreszcencia képalkotó technikák alkalmazhatók bizonyos 

speciális alkalmazásokhoz is. A sztóma válaszai, különösen a sztóma 

nyitódásának heterogenitása és dinamikája (sztóma patchiness) jól 

azonosíthatók. A numerikus értékelés mellett a képeket hamis 

színpalettákban is el lehet készíteni, hogy a színek eltérő színben, a 

képek megfelelő pixel felbontásában kódolják a sztóma nyitottságától 

eltérő területeket. Az ilyen képek megfelelnek valamilyen topológiai 

térképnek, amely azonosítja a mintában mért paraméterek értékeinek 

heterogenitását. Ezért a képalkotó megközelítés segíthet elkerülni a 

klorofill fluoreszcencia pontmérésére jellemző hiányosságokat, amelyek 

sok hibás vagy pontatlan eredményért felelősek. 

A képalkotó technika könnyen használható különféle protokollok, 

például egy indukciós görbe vagy fénygörbe elemzéséhez (lásd az 5.4. 

Fejezetet), beleértve a kioltási paraméterek és az energiapartíció 

paramétereinek kiszámítását sötétben vagy fényben adaptált 

állapotban. A PAR látható spektrumait általában a klorofill 

fluoreszcencia gerjesztésére használják, de lehetséges más spektrumok 

(elsősorban UV-sugárzás) alkalmazása, azonban a PAR gerjesztésétől 

eltérő, specifikus típusinformációkat szolgáltatnak. Általában háromféle 

fényt kell használni, azaz impulzusmodulált mérőfényt, aktin fényt a 

folyamatos fénykitettséghez és a telítő fényimpulzusokat. A 

pontmérésekhez hasonlóan az öt kulcsfontosságú fluoreszcenciaszintet 

használják az egyes mért képpontok fluoreszcencia-paramétereinek 

kiszámításához: F 0 , F 0 ', Fm, Fm' és Fs '. Egyes készülékek műszaki 

korlátozásai miatt a közvetlen F0 'mérés távoli vörös lámpánál 

letiltja; ezért az F0 'képletet kell kiszámítani. A kereskedelemben 

kapható fluoreszcencia képalkotó eszközök teljes működési 
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lehetőségeket biztosítanak, ideértve a szokásos (fénygörbe, indukciós 

görbe és helyreállítás) vagy a felhasználó által meghatározott 

protokollok programozását. A fluoreszcencia-paraméterek tipikus 

sorozatát, amelyet az automatizált klorofill-fluoreszcencia képalkotással 

lehet elérni, a 2. táblázat tartalmazza. 

A klorofill-fluoreszcencia képalkotás érzékenységét a stresszhatásokra 

korábban számos tanulmány dokumentálta. Az aszálystressz a klorofill 

fluoreszcencia paramétereinek értékeinek heterogén eloszlásához 

vezetett a levél felületén. 

  

  

  

  

  

  

  

2. táblázat: A fluoreszcencia paraméterek, amelyeket a 

FlourCam ® képalkotó rendszer automatikusan szolgáltat a SAU Nitra 

automatizált fenotípus-készítési részeként. 
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Fluorescence parameter Definition 

F, F´ Steady state fluorescence emission from dark- or light-

adapted leaf, respectively 

F0, F0´ Minimal chlorophyll fluorescence intensity measured in 

the dark- or light-adapted state, respectively 

Fm, Fm´ Maximal chlorophyll fluorescence intensity measured in 

the dark- or light-adapted state, respectively 

Fv, Fv´ Variable chlorophyll fluorescence (Fm-F0) measured in 

the dark- or light-adapted state, respectively 

Fq´ Difference in fluorescence between Fm′ and F′ 

Fv/Fm Maximum quantum yield of PSII photochemistry 

measured in the dark-adapted state 

Fp Peak fluorescence during the initial phase of the Kautsky 

effect 

Rfd Fluorescence decline ratio in steady-state (Fp − F′)/F′ 

ΦPSII PS II operating efficiency; effective quantum yield of 

photochemical energy conversion in PSII (Fq′/Fm′) 

NPQ Non-photochemical quenching (Fm/Fm′) – 1 

qL Fraction of PSII centers that are ‘open’ based on the lake 

model of PSII (Fq′/Fv′)(F0′/F′) 

ETR Electron transport rate 

  

  

  

Az itt bemutatott példa (3. ábra) megerősíti ezeket a megfigyeléseket, 

és az Fv / Fm paraméter viszonylag homogén és aszályérzékeny 

reakcióit mutatja , szemben a nagy érzékenységgel és az ETR-re mért 
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értékek heterogenitásával (Φ PSII ) az aszálynak kitett saláta 

növényekben. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

3. ábra: A PSII fotokémia maximális kvantumhozamának (Fv / Fv) és a látszólagos 

elektrontranszport sebességének (ETR PSII ) képei nem stresszes körülmények között, mérsékelt 

aszály és súlyos terhesség alatt termesztett saláta növényekben ( Lactuca 

sativa L.) mérve tartós aszály. Nyilvánvaló, hogy az Fv / Fm értékeket nem befolyásolta 

szignifikánsan a vízhiány. A súlyos aszály az ETR PSII számának jelentős csökkenéséhez vezetett . A 

méréseket sötét adaptált növényeken (Fv / Fm) és világos fényű leveleken (ETR PSII ) végeztük . A 

szerzők adatai, közzétéve Kalaji et al. 2017. 

A növénynemesítés a fluoreszcencia képalkotás egyik jövőbeni 

kívánatos alkalmazását jelenti, például a biotikus és abiotikus 

korlátokkal szemben ellenálló fajták nagy teljesítményű 

szűrését. Mostanáig a tenyésztési programokban a betegség vagy a 

stressz-ellenállás értékelését elsősorban képzett tenyésztők 

által végzett vizuális pontozás felhasználásával végzik ; a magas 

időigény mellett ez a megközelítés torzítást eredményezhet a kísérleti 

ismétlések és a különböző szakértők értékelése között. Az időigény 

csökkentése és az objektivitás javítása érdekében nagy teljesítményű 
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fenotípuskészítő eszközökre van szükség. A klorofill-fluoreszcencia 

képalkotás egyik erőteljes tényezője az, hogy nagyszámú növény rövid 

időn át szkrínelhető. Ezenkívül integrálható robotokba az automatikus 

elemzéshez). 

A korábban említettek mellett a képalkotó módszerrel megmutatták a 

herbicidek hatásait vagy a herbicidek által kiváltott reaktív oxigénfajok 

(ROS) felhalmozódását a növényi szövetekben. A klorofill fluoreszcencia 

képalkotó módszerrel azonosították a hűtési stressz, a fotoszintézis 

indukciója, sebesülés, gombás betegségek, vírusfertőzések, tápanyag-

stressz, öregedés, aszály és az ózon stressz okozta heterogenitásokat. A 

klorofill fluoreszcencia képalkotás lehetővé teszi a levél szerkezeti 

tulajdonságainak és a környezeti feltételek közötti kölcsönhatások 

tanulmányozását, közvetlenül kapcsolódva a fotoszintetikus 

asszimilációhoz. 

A fluoreszcencia képalkotás alkalmazásának kihívása az, hogy az összes 

összegyűjtött adatot tudományos szempontból értelmezhető módon 

dolgozzuk fel. A lehetséges megoldás példájaként az adatokat 

elemezhetjük a paraméterek frekvenciaeloszlásaival. 

A klorofill-fluoreszcencia képalkotásnak számos korlátozása is 

van. Például a megbízható képalkotó mérésekhez elengedhetetlen, 

hogy az egész mintaterületet egyenletesen megvilágítsák - ezt azonban 

nagyobb parcellákon nagyon nehéz elérni. Ezenkívül a levelek 

elhelyezkedése (levélszögek, a levél távolsága a fényforrásoktól) a 

minták megvilágításának hatalmas heterogenitását okozhatja. Mivel a 

PSII fotokémia maximális kvantumhozamának értékei helyesek 

lehetnek (kivéve azokat a növényeket, amelyekben a telítési impulzusok 

beeső fénye a telítési szint alatt van), a PSII fotokémia hatékony 

kvantumhozamának értékei (Φ PSII ) és Az ETR PSII részben túlbecsülhető az 

alacsonyabb aktin fényintenzitású helyzetekben. Néhány kockázat 
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ellenére a klorofill-fluoreszcencia képalkotás egy olyan kialakulóban 

lévő technika, amelynek nagy a gyakorlati felhasználásának lehetősége. 

  

2.3. A fényvisszaverődés hiperspektrális leképezése                      

Új, könnyebben elérhető kamerák és érzékelők kifejlesztése lehetővé 

tette a távoli érzékelési alkalmazásokból származó fény spektrális 

visszatükrözés hiperspektrális képalkotásának a növényi fenotípusokba 

történő elterjesztését. Az endogén növényi vegyületek által elért fény 

abszorpcióját számos olyan index kiszámításához használják, amelyek 

tükrözik a növény összetételét és funkcióját. Jellemző példa a 

normalizált különbség vegetációs index (NDVI), amelyet eredetileg a 

növények klorofilltartalmának becslésére fejlesztettek ki. További példa 

a fotokémiai reflexiós index (PRI), amely felhasználható a fotoszintézis 

hatékonyságának becslésére. Egy vegyület (pl. Klorofilok, karotinoidok, 

antocianinok, víz, lignin stb.) Egy adott hullámhosszon történő 

abszorpciója felhasználható a növényben lévő vegyülettartalom 

közvetlen becslésére. Gyakorlati okokból az abszorbancia mérését a 

visszaverődés mérése váltja fel. A visszavert jel mért hullámhosszától 

függően különféle detektorokat használunk. A leggyakoribbak a VNIR 

(350–1200 nm) detektorok, kevésbé elterjedtek a SWIR (rövid 

hullámhosszú infravörös régió; 1400–3000 nm) detektorok. Mindkét 

hullámsáv értékes a növényi fenotípus meghatározásában. A reflexiós 

jel kiválasztott hullámhosszon vagy különálló spektrális sávokon 

detektálható (úgynevezett multispektrális detektálás). A teljes 

spektrumrégiót meg lehet mérni minden pixelre is, amikor kamerákat 

alkalmaznak és a hiperspektrális képalkotást elvégzik (4. ábra). Míg a 

VIS-NIR spektrális régióban a hiperspektrális képalkotást több mutató 

értékelésére használják, a fentiekben említettek szerint, a SWIR 

spektrális régiót főleg a növény víz- vagy lignintartalmának becslésére 
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használják. Az eddig meghatározott sok mutató ellenére a reflexiós 

mérések alapján nehéz pontosan értékelni őket. Ezért az 

összes reflexiósági mutató kritikus felülvizsgálatára van szükség annak 

értékeléséhez, hogy melyik nyújtja a legjobban a szükséges 

információkat. 

  

 

4. ábra. A SUA Nitra VNIR hiperspektrális fényképezőgépének 

felvételeiből kiválasztott pixelek hiperspektrális görbéi. 

Az elmúlt években a hiperspektrális képalkotást széles körben 

elfogadták a növények kvalitatív elemzésének pusztító, gyors és 

biztonságos módszerét. A spektrális adatok sok információt 

szolgáltathatnak az objektum állapotáról. Az adatkészlet általában 

nagyon nagy, ezért megfelelő többváltozós és gépi tanulási 

módszerekkel kell elemezni. A levélszövet vizsgált spektrális 

paramétereit nem pusztító módon becsültük meg és különféle 
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módszerekkel, például főkomponens-elemzéssel értelmeztük. A HIS 

alkalmazásai a következők: 

A levél pigmentek (klorofill, karotinoidok, antocianinok) 

elemzése.     

A korábbi, thepectral reflexiós is ismert, mint a gyors 

meghatározására szolgáló eljárás a nitrogén szintje a növényekben. A 

spektrális elemzés általános elve magában foglalja a különböző 

hullámhosszon mért reflexiós értékeket. A nitrogéntartalmat a 

visszaverődés lineáris függőségéből és a levél nitrogéntartalmának 

referenciaértékeiből lehet becsülni.     

hiperspektrális és fluoreszcens képalkotás eszközként szolgálhat 

a másodlagos metabolitok, például flavonoidok és terpenoidok 

közvetlen és nem invazív kimutatására és számszerűsítésére.       

hiperspektrális képalkotás nagy hatékonyságot mutatott a 

gyümölcsök és zöldségek minőségének és biztonságosságának 

felmérésében a felületi hibák, szennyeződés, keményítő index, 

zúzódások, cukortartalom, fagykárosodás, keménység és keserű gödrök 

tekintetében. A hiba észlelése a HSI elemzéssel azon alapul, hogy a hiba 

spektrális tulajdonságának hullámhosszait azonosítjuk a következő 

spektrális paraméterek felhasználásával.     

Úgy találták, hogy a HIS hasznos a gombás fertőzések 

automatikus felderítésében     

osztályozás modelleket hoztak létre kimutatására rovarkárokkal A 

gyümölcs elemzés után hiperspektrális képalkotás már kiderült, a jobb 

érzékelés képességét, mint a standart vizsgálatot.     

A nedvességtartalom és a színes felület is szükség van becslésére 

gyümölcsök és zöldségek minőségét.     
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HSI-t a növényi vetőmagok besorolására használják, beleértve a 

kukoricát, az árpát, a rizst, a darát, a zabot, a szójababot és a 

búzamagot.     

     A HSI levélszinten bizonyítottan releváns a gombás invázió becslése 

és mennyiségi meghatározása szempontjából. A roncsolásmentes 

diagnosztikai eszközként történő kimutatáshoz a HSI nagy potenciállal 

rendelkezik. 

3. A föld feletti növényrészek növekedésének és élettanának romboló 

elemzése gyors, kézi működtetésű technikákkal      

Noha az automatizált rendszerek jelentik a legjobb választást a 

fenotípus meghatározásánál, a növény fenotípusához és a fiziológiás 

reakciókhoz kapcsolódó sajátosságok felbecsülésére alternatív, olcsóbb 

módszer is a modern kéziszerszám, olcsó és alacsony munkaerő-

igény. Néhányat javasolunk, amelyeket rutinszerűen hajtanak végre az 

SUA Nitra-n. 

  

3.1. Fluoreszcencia gerjesztési arány módszer a növények flavonoid-, 

antocianin-, klorofill- és nitrogéntartalmának meghatározására                      

A klorofill fluoreszcencia a fotoszintézisű pigmentek abszorbeált 

fényének remisszióját jelenti vörös-messze vörös színű 

emisszióspektrummal (600-800 nm), csúcsai ~ 680 és ~ 730 nm-

nél. Noha a klorofill fluoreszcencia kibocsátása közvetlenül kapcsolódik 

a kloroplaszt tirolakoid membránjain futó fotokémiai aktivitáshoz (lásd 

a Fuoreszcencia képalkotás című fejezetet), a fluoreszcencia jelet 

erősen befolyásolják a növényi szövetek optikai tulajdonságai is, 

amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a fotokémiai 

folyamatokhoz. Megmutatták azonban, hogy a beállító levél optikai 

tulajdonságai nem céltalanok, hanem általában a fotoszintetikus 
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struktúrák védelmeként szolgálnak. Így mások mellett egy fontos 

védelmi mechanizmus a napsugárzás káros hatásaival szemben olyan 

viszonylag stabil vegyületek szintézisét foglalja magában, amelyek 

fényszűrőként és / vagy belső csapdákként szolgálnak. A sejtekben és 

szövetekben levő koncentrációtól függően a védő vegyületek 

csökkentik a fényérzékeny sejtkomponensek által elnyelt sugárzás 

hányadát, és ezáltal csökkentik a fény okozta károsodást. Valószínűleg a 

növények passzív fényvédelmét (szitát) biztosító vegyületek közül a 

legfontosabb a vaszkuláris flavonoidok és antocianinok. 

A fenolos vegyületek (flavonoidok, hidroxi-fahéjsavak) abszorpciós 

maximuma a spektrum UV részében található. A flavonoidok vagy az 

epidermális vákuumokban, a sejtfalakban helyezkednek el, vagy 

feloldódnak epicutularis viaszban. Abszorpciós maximumuk 260 nm 

körül van (izoflavonok, flavanonok), 320 nm (hidroxi-fahéjsavak), 260 

nm és 340 nm (flavonok) vagy 360 nm (flavonolok), bár a különböző 

fenolos vegyületek relatív jelentősége az UV-képernyőn továbbra is 

fennáll nyitott kérdés. 

A szigorúan UV-elnyelő tulajdonságok alapján a fenolos vegyületeknek 

a látható fény által kiváltott klorofill-fluoreszcenciára gyakorolt hatása 

elhanyagolható, míg jelenlétük erősen elnyomja az UV gerjesztés 

hatására a klorofill-fluoreszcencia-kibocsátást. Ezt a jelenséget 

sikeresen alkalmazták az ultraibolya sugárzás áteresztőképességének 

becslésére klorofill fluoreszcencia segítségével. Mivel a kísérletek 

megerősítették, hogy az epidermiszben lévő fenolvegyületek felelősek a 

levél UV-abszorpciójáért, a látható fény által gerjesztett és az UV-

gerjesztésű klorofill-fluoreszcencia aránya közvetett mértékként 

szolgálhat az UV-elnyelő fenolvegyületek a levelekben, a modell szerint 

(5. ábra). 
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5. ábra: A levél keresztmetszetének adaxiális részének vázlatos rajza, 

amely szemlélteti a klorofill-fluoreszcencia (ChlF) módszer elvét az UV-

elnyelő vegyületek mennyiségének a mintában történő értékeléséhez 

magas (A) és alacsony (B) flavonoid tartalom. A gerendák vastagsága a 

relatív intenzitást jelzi. A szerzők által létrehozott ábra, amelyet a Sytar 

et al. (2016). 

Ezzel párhuzamosan az antocianinok magasabb növények vízoldható 

vakuoláris pigmentei. Felelõsek a növényi szövetek, különösen a 

gyümölcsök vörös elszínezõdéséért. Különben is, növényi levelekben is 

előfordulhatnak. Sok esetben az antocianinok jelentős felhalmozódását 

olyan környezeti stressz, mint alacsony hőmérséklet, nitrogén- 

és foszforhiány, UV-B stressz, aszály, patogén fertőzések vagy toxikus 

hatások váltják ki. Az antocianinok erősen felszívódnak a spektrum zöld 

részén. Az 550 nm körüli spektrális sáv (zöld) érzékeny volt az 

antocianin-tartalomra. Így, a flavonoidokhoz hasonlóan, a vörös (vagy 
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kék) fény által gerjesztett és a zöld fény által gerjesztett klorofill 

fluoreszcencia aránya közvetett módon szolgálhat a növényi mintában 

lévő antocianin-tartalom szempontjából, amint azt a modell is mutatja 

(6. ábra). 

 

  

6. ábra: Növényminta keresztmetszetének adaxiális részének vázlatos 

rajza, amely bemutatja a klorofill-fluoreszcencia (ChlF) módszer elvét az 

antocianin-tartalom meghatározására egyidejű zöld és piros gerjesztés 

alkalmazásával, magas (A) és alacsony (B) antocianin-tartalom. A 

gerendák vastagsága a relatív intenzitást jelzi. A szerzők által 

létrehozott ábra, amelyet a Sytar et al. (2016). 
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Az előző évtizedekben számos tanulmány megvizsgálta és 

megerősítette annak lehetőségét, hogy a klorofill fluoreszcencia jelet 

felhasználják a fenolok és antocianinok becslésére. A tanulmányok 

többségében alkalmazott, saját készítésű készülékek vagy külső 

fényforrásokkal és szűrőkkel kombinált szabványos fluorométerek 

mellett bevezették az erre a célra gyártott speciális eszközöket is. 

Z. Cerovic (Franciaország) kutatócsoportja több készüléket fejlesztett ki, 

amely a fent leírt multispektrálisan indukált klorofill-fluoreszcencia 

elvét alkalmazza. Elvileg kétféle eszközt vezettek be: levélcsipesz alapú 

műszert (a kereskedelemben a Dualex márkanéven elérhető, Force-A, 

Franciaország), valamint az érintésmentes típusú készüléket (Multiplex, 

Force-A, Franciaország védjegy alatt). 

Source: Force A – web page
 

7. ábra: A Multiplex-3 eszköz (Force-A, Franciaország) LED-egységei által kibocsátott 

hullámhosszok vázlata, amelyet a készülék 4 detektor egysége észlel, amelyek a flavonoid, 

antocianin, klorofill és nitrogén becslésére szolgálnak. tartalma levelekben és / vagy 

gyümölcsökben. 
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Míg a Dualex rendszer csak két jelet mér (pl. UV és VIS fény által 

indukált klorofill fluoreszcencia), többféle Dualex készül, amelyek UV-

elnyelõ vegyületek (flavonoidok), antocianinok vagy klorofillok 

becslésére szakosodtak. Ezzel ellentétben a Multiplex rendszer 

egyidejűleg mérti a hátsó fluoreszcens jeleket. r gerjesztés a fény több 

spektrális tartománya alatt (UV, kék, zöld, piros gerjesztés); így ez a 

rendszer lehetővé teszi a flavonoidok, antocianák, klorofillok és minden 

egyéb információ becslését egyetlen mérésből. Annak a ténynek 

köszönhetően, hogy a Multiplex rendszernek nincs szüksége 

levélcsípésre, méréshez felhasználható még a lapos levelektől eltérő 

tárgyakon is, pl. Gyümölcsök, szárak, virágok stb. Ez a rendszert 

különösen hasznosítja speciális alkalmazásokhoz, potenciálisan még 

automatizált rendszerekben (mivel nincs közvetlen kapcsolat a 

növényekkel). 

Ezenkívül a különböző hullámhosszon párhuzamosan mérhető 

fluoreszcencia jelek aránya felhasználhatja a klorofill-tartalom 

becslését, és a FLAV-jel kombinációjával a nitrogéntartalom becslését, 

mivel az SFR csökkenés és az FLAV növekedése a nitrogénhiányos 

körülmények között, tehát az arány NBI = SFR / FLAV jó és megbízható 

közvetett becslést jelent a nitrogén táplálkozási szintjére. 

Összefoglalva: a Multiplex-3 eszköz (Force-A, Franciaország) a 

következőket méri: 

teljes flavonoid-tartalom FLAV-indexként meghatározva, a 

flavonoidok UV abszorpciós tulajdonságai alapján.     

összes antocianin-tartalom ANTH-indexként meghatározva, 

amely az antocianinok zöld fény abszorpciós tulajdonságaiból 

származik.     
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teljes klorofill-tartalom, meghatározva a vörös / messze vörös 

fluoreszcencia SFR-mutatójával,     

A nitrogén táplálkozási szintjének becslése NBI indexként (nitrogén 

egyenleg index), SFR és FLAV indexek alapján     

  

3.2. A gyors fluoreszcencia kinetika egy másodperces mérésének 

elemzése a JIP-teszttel                      

Mivel a telítési impulzus elemzésen alapuló módszerek viszonylag 

időigényesek, nagy erőfeszítéseket tettek a fotoszintetikus teljesítmény 

és a környezeti hatás mérésének hatékonyabb módja érdekében. Az 

elmúlt évtizedekben a gyors fluoreszcencia kinetikát alkalmazó 

vizsgálatok exponenciális növekedése figyelhető meg. A klorofill 

fluoreszcencia indukció a mért fluoreszcencia intenzitását mutatja a 

folyamatos megvilágítás idő függvényében (4. ábra). 
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8. ábra. Az antitestek utáni szakaszban két különböző árpalevélben (Hordeum vulgare L. cv. 

Kompakt) rögzített OJIP-görbék példái. A leveleket számozásuk sorrendjében számozzuk. A 7 

levél egy utolsó előtti levél (a második levél felülről, jól kitéve a napnak), a 4 levél (egy régebbi 

levél, a többi alatt) szinte teljesen árnyékolt volt a lombkorona belsejében . A fő grafikon (balra) 

a teljes OJIP-kinetikát mutatja logaritmikus idő skálán ábrázolva. A kis grafikonok (jobbra) az 

egyes fázisokat mutatják egy szokásos időskálán: HL fázis 0 - 2 ms időben, JI fázis időben 2-30 

ms, és IP fázis időben 30-300 ms. A szerzők adatait Zivcak et al. (2017). 

Egy ilyen folyamatos fényben rögzített görbe gyors (kevesebb mint egy 

másodperc) exponenciális fázissal és lassú bomlási fázissal rendelkezik 

(néhány perc időtartam). Az emelkedésnek tipikus többfázisú alakja 

van, ez egyértelmű, ha a görbét a logaritmikus idő skálán ábrázoljuk, 

vagy ha az egyes lépéseket külön ábrázoljuk, eltérő idő felbontással (8. 

ábra). Az OJIP-tranziens alakját néha egy adott fiziológiai állapotú 

mintának „ujjlenyomataként” jelölik; a görbe bármilyen eltérése jelzi a 

fotokémiai változásokat a tiroid membrán szintjén. Az OJIP görbe 
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elemzése, figyelembe véve az elméleti feltételezéseket és 

valószínűségeket, különböző fotoszintézis-paramétereket eredményez 

a fotoszintézisrendszerek sötét adaptált állapotához. A „OJIP” 

nómenklatúrája a következő: O az eredet vagy az 50 μs-nál (vagy annál 

kevesebb) megvilágítás után mért F szint, J és I a 2 ms és 30 ms után 

mért közbenső állapotokat jelöli, P pedig a csúcs vagy az Fp = Fm 

(maximális fluoreszcencia). Ez csak akkor érvényes, ha elegendő 

fényerőt használnak. Hőfeszültségű mintákban egy másik csúcs alakul ki 

F0 és F J között kb. 300 μs, amelyet általában K-lépésnek hívnak; ezért 

néhány szerző a gyors klorofill fluoreszcencia indukciót OKJIP-görbének 

vagy tranziensnek nevezi. Az OJIP görbe F0-ról Fm-re korrelál a PS II 

primer fotokémiai reakcióival, és a fluoreszcencia hozamot egy PS II 

akceptor kioltó (az elsődleges kinon akceptor, QA) vezérli. Így az OJIP 

tranziens felhasználható a PS II fotokémia fotokémiai 

kvantumhozamának és az elektronszállítás tulajdonságainak 

becslésére. A OJIP fluoreszcencia-görbe elemzése felhasználható 

különféle biotikus és abiotikus stresszek, valamint a fotoszintézis-

szerkezet és működését befolyásoló fotoszintetikus mutációk 

hatásainak monitorozására. 

A fluoreszcencia növekedéséből számos paramétercsoport van. Az 

alapvető fluoreszcencia értékek és az olyan alapvető paraméterek 

mellett, mint például a Fo, Fm, Fv / Fm (hasonlóan a telítési impulzus 

módszerhez), a Jess-tesztből származó paraméterek egy csoportja is 

található, amelyet Strasser és társszerzői vezettek be. Oszthatjuk a OJIP 

tranziensből nyert adatokból származó fluoreszcencia paraméterekre és 

a fluoreszcencia paraméterek előző csoportja alapján kiszámított 

biofizikai paraméterekre. A növényi stresszkutatásban az adatok 

értelmezésének számos lehetséges módja van. A multiparametrikus 

megközelítés az adatok megjelenítésén alapul, pl. Pókdiagramok vagy 

csővezeték-modellek. Másrészt a modell olyan integráló paramétereket 
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kínál, amelyek lehetővé teszik a fotoszintetikus készülék állapotának és 

vitalitásának egyszerű felmérését, amelyek érzékenyek és elsősorban a 

lehetséges gyakorlati alkalmazásokhoz készültek előzetes szűrés vagy 

szelekció céljából kutatási és tenyésztési programokban. 

A JIP-teszt számos paraméteréből bevezették a növénykutatás 

gyakorlati alkalmazásához szükséges teljesítményindexet (PI) is. Ez az 

összetett paraméter a fotokémia számos független szerkezeti és 

funkcionális tulajdonságát integrálja, tükrözve mind a II., Mind az I. 

fotórendszer funkcionalitását, és mennyiségi információt szolgáltat a 

növény teljesítményének jelenlegi állapotáról stresszviszonyok között. 

A jelenlegi ismeretek szintje azonban nem jogosítja fel további 

következtetések levonására a fotoszintetikus teljesítményről, csak a 

gyors klorofill fluoreszcencia alapján. A gyors klorofill-fluoreszcencia 

hasznosságát a levél fotoszintézis-tesztelésében a jövőben is bizonyítani 

lehet, valószínűbb, hogy ez a módszer továbbra is eszköz lesz a 

fotoszintézis-funkciókra gyakorolt stresszhatások felmérésére. 

Ebben a tekintetben a felhasználóbarát hordozható fluorométerek 

rendelkezésre állása a OJIP-tranziens magas frekvenciájú felvételéhez 

és a kísérleti adatok elemzéséhez hasznos szoftver teszi a gyors 

klorofill-fluoreszcenciából származó JIP-teszt vonzóvá a mélyreható 

ismeretek nélküli felhasználók számára is. a fotokémiai folyamatokról a 

tiroid membrán szintjén. Mint fentebb említettük, a kicsi és hordozható 

eszközök hatékony adatbevitelt tesznek lehetővé terepi körülmények 

között is. A klorofill fluoreszcencia indukciós kinetika értékes 

információkat tartalmaz a beeső fényenergia primer átalakításának 

fotoelektromos hatékonyságáról, az elektronszállítás eseményeiről és a 

kapcsolódó szabályozási folyamatokról. Ezeket a kérdéseket a 

fluoreszcencia görbék elemzésén alapuló fejlett matematikai 
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modellekkel lehet megfejteni, amelyek nagyszámú fluoreszcencia 

paramétert szolgáltatnak. Centeket fel lehet osztani: 

Ezek feloszthatók: 

A fluoreszcencia adatokból közvetlenül származtatott 

paraméterek (Fo, Fm, Fv, Area)     

Specifikus kvantumhozamok, azaz az energiaáramok az abszorbeált 

fény spektrumokon (TRo / ABS, DIo / ABS, ETo / ABS, ETo / ABS)     

Energiaáramok az aktív reakcióközpontonként (ABS / RC; TRo / RC; 

ETo / RC, DIo / RC)     

Energiaáramok gerjesztett keresztmetszetben: (ABS / CS; TRo / CS; 

ETo / CS, DIo / CS)     

Sűrűség reakció központok (RC / ABS; RC / CSO; RC / CSM)     

Az elektronszállítás valószínűsége az elektronszállító lánc egyes 

lépései között     

Teljesítménymutatók és hajtóerők (PI ABS , PI TOT , df)     

Az összes paraméter pontosan és egyszerűen definiálható, és 

felhasználható a PSII fotokémia állapotának jellemzésére, amely tükrözi 

a külső tényezők hatásait és a növények állapotát (vitalitását). 

3.3. A levél klorofilltartalmának elemzése klorofillmérők 

segítségével                      

A klorofilltartalom a növény-egészségügyi állapot fontos mutatója és 

alapvető információ a fotoszintézis képesség korlátozásáról. A 

meghatározás fő módszerei (HPLC, spektrofotometriás) 

rombolóak. Alternatív módszer a klorofilltartalom-számlálók használata, 

amelyeket sok fajnál sikeresen alkalmaztak a lombozat-klorofill 

becslésére, és lehetővé teszik az ugyanazon levél klorofill-relatív 
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tartalmának időbeli mérését. A klorofilltartalom-mérő mérési 

eredményei felhasználhatók a levelek nitrogénállapotának 

előrejelzésére is. A klorofilltartalom-indexeket (pl. SPAD-érték, CCI-

index) kiszámító mérőkészülékek / eszközök a reflexió, abszorbancia 

vagy fluoreszcencia mérésén alapulnak bizonyos hullámhosszon. A 

leggyakoribb kézi klorofill abszorbanciamérők, amelyek közül több 

kereskedelemben is beszerezhető, két különböző fényhullámhosszúság: 

a vörös és a közeli infravörös fény abszorpcióját mérik. A vörös fényt 

nagymértékben elnyeli a klorofill. A második egy 

„referenciahullámhossz”, amely szükséges a szöveti szerkezet 

különbségeihez. 

Kimutatták, hogy a piacon elérhető összes klorofill-mérő hasznos, ám a 

pontosság nem minden esetben azonos; különösen a fluoreszcencia-

alapú eszközöknek vannak bizonyos korlátok. A különféle típusú 

eszközök értékeit nem szabad összevonni és összehasonlítani. 

  

A kiadott könyv, könyvfejezetek és áttekintések alapján: 

Kalaji, MH, Goltsev, V. N., Żuk-Gołaszewska, K., Zivcak, M., és Brestic, 

M. (2017). Klorofill fluoreszcencia: a termésteljesítmény megértése - 

alapok és alkalmazások. CRC Press, Taylor és Francis, USA. 

Sytar, O., Zivcak, M., és Brestic, M. (2016). Nem invazív módszerek az 

élelmiszer- és gyógyászati felhasználásra szánt növényi fenolokkal 

kapcsolatos metabolikus vizsgálatok támogatására. A Plant Omics: 

Trendek és alkalmazások című részben (407-443. Oldal). Springer. 

Zivcak, M., Olsovska, K., és Brestic, M. (2017). Fotoszintetikus reakciók 

káros és változó környezetben: gyakorlati szempontok a 

növénykutatásban. Fotoszintézis: Szerkezetek, mechanizmusok és 

alkalmazások (203-248. Oldal). Springer. 
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Sytar, O., Zivcak, M., Olsovska, K., és Brestic, M. (2018). A minőségi 

tulajdonságok nagy áteresztőképességű fenotípusának szempontjai az 

egész növény szintjén. Környezetbarát agrobiológiai technikákban a 

növénytermesztés fokozására (213-243. Oldal). ugró 

Brestic, M., és Zivcak, M. (2013). PSII fluoreszcencia technikák az aszály 

és a magas hőmérsékleti stresszjel mérésére növényi növényekben: 

protokollok és alkalmazások. A növények molekuláris stressz 

élettanában (87-131. Oldal). Springer, India. 

Humplík, JF, Lazár, D., Husičková, A., és Spíchal, L. (2015). A növényi 

hajtások automatizált fenotípusának meghatározása képalkotó 

módszerekkel a növényi stresszválaszok elemzésére - 

áttekintés. Növényi módszerek, 11. (1), 29. (szöveg az RGB-elemzésről) 
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Abstraktné 

Metódy ekologického poľnohospodárstva kombinujú vedecké poznatky 

a moderné technológie s tradičnými poľnohospodárskymi postupmi v 

poľnohospodárstve, ktorých cieľom je produkcia potravín s použitím 

látok a procesov z prírody. To znamená, že ekologické 

poľnohospodárstvo má tendenciu mať malý vplyv na životné prostredie, 

pretože povzbudzuje zodpovedné využívanie energie a prírodných 

zdrojov, udržiavanie biodiverzity, zachovanie ekologickej rovnováhy av 

dlhodobom horizonte zvyšuje úrodnosť pôdy a udržuje kvalitu vody. 

Zásady ekologického poľnohospodárstva navyše podporujú vysoké 

normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a vyžadujú, aby 

poľnohospodári plnili osobitné potreby týkajúce sa správania zvierat. 

Ekologická výroba je založená na štyroch zásadách ekologického 

poľnohospodárstva: na princípe zdravia, ekologických zásadách a 

zásadách spravodlivosti a starostlivosti. Aby mohli poľnohospodári ťažiť 

z metód ekologického poľnohospodárstva, musia spotrebitelia veriť, že 

sa dodržiavajú pravidlá ekologickej výroby. EÚ a Srbsko preto udržiavajú 

prísny systém kontroly a vynucovania, aby zaručili riadne dodržiavanie 

pravidiel a nariadení v oblasti organických látok. V Srbsku existuje päť 
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certifikačných spoločností, ktoré dodržiavajú európske pravidlá 

certifikácie. Väčšina ekologických potravín vyrábaných v Srbsku sa 

predáva na ekologickom trhu ako čerstvý produkt. Menšie množstvá sa 

predávajú vo veľkých supermarketoch a vyvážajú. Ovocie, plodiny a 

zelenina sú najbohatšími čerstvými ekologickými výrobkami. V roku 

2019 sa zákon o ekologickej výrobe zmenil na európske dcérske 

spoločnosti. Ekologické poľnohospodárstvo v Srbsku sa začalo rozvíjať v 

roku 2008 a v roku 2011 sa implementoval európsky zákon. 

Pestovateľská plocha sa v roku 2018 roku zvýšila na 14000 ha a hodnota 

vývozu na 21 mil. EUR. Ekologické poľnohospodárstvo v Srbsku má 

veľký potenciál vďaka dobrej kvalite pôdy, čistej vode a intenzívnemu 

vzdelávaniu mladých výrobcov. 

Úvod 

IFOAM (Medzinárodná federácia hnutia ekologického 

poľnohospodárstva) bola založená od roku 1972 a úzko vymedzuje 

ekologické poľnohospodárstvo, jeho zásady a rozsah pôsobnosti a 

poskytuje normy, ktoré vymedzujú hranice medzi tým, čo je organické a 

nie ekologické. Táto organizácia definuje ekologické poľnohospodárstvo 

ako: 

Ekologická poľnohospodárstva výroba je taký produkčný systém, ktorý 

zachováva zdravie pôdy, ekosystémov a ľudí. Ekologická 

poľnohospodárska výroba sa spolieha na ekologické procesy, 

biodiverzitu a cykly prispôsobené miestnym podmienkam, 

uprednostnene pred vstupmi s nepriaznivými účinkami. Ekologická 

poľnohospodárska výroba je kombináciou tradície, inovácie a vedy, 

ktorá je užitočná životnému prostrediu a podporuje férové obchodné 

vzťahy, dobrú kvalitu života pre všetkých zainteresovaných. 

(https://www.ifoam.bio/en/about-us) 

https://www.ifoam.bio/en/about-us
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Ekologické poľnohospodárstvo kombinuje 

najlepšiu prax a hodnotový reťazec 

prostredníctvom zdravia, ekológie, 

spoločnosti, zodpovednosti za kultúru a 

ekonomiky a mnohých ďalších súvisiacich 

parametrov (obr. 1.). 

Postava 1. Parametre osvedčených postupov 

 

 

 

Navrhli štyri hlavné princípy (obr. 2), ako aj: 

Princíp zdravia: Ekologické poľnohospodárstvo by malo udržiavať a 

zlepšovať zdravie pôdy, rastlín, zvierat, ľudí a planéty ako jeden a 

nedeliteľný. Táto zásada zdôrazňuje, že zdravie jednotlivcov a 

spoločenstiev sa nedá oddeliť od zdravia ekosystémov - zdravé pôdy 

produkujú zdravé plodiny, ktoré podporujú zdravie zvierat a ľudí. 

 

Zásada spravodlivosti - táto zásada zdôrazňuje, že subjekty zapojené do 

ekologického poľnohospodárstva by mali viesť ľudské vzťahy spôsobom, 

ktorý zaručuje spravodlivosť na všetkých úrovniach a všetkým stranám - 

poľnohospodárom, pracovníkom, spracovateľom, distribútorom, 

obchodníkom a spotrebiteľom. Ekologické poľnohospodárstvo by malo 

všetkým zúčastneným poskytovať dobrú kvalitu života a prispievať k 

potravinovej sebestačnosti a znižovaniu chudoby. Zameriava sa na 

výrobu dostatočného množstva kvalitných potravín a iných výrobkov. 
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Princíp ekologického. Ekologického poľnohospodárstva by mal byť 

založený na živých ekologických systémoch a cykloch, pracovať s nimi, 

napodobňovať ich a pomáhať im udržiavať ich. Ekologické 

poľnohospodárstvo by malo dosiahnuť ekologickú rovnováhu 

prostredníctvom navrhovania poľnohospodárskych systémov, 

vytvárania biotopov a udržiavania genetickej a poľnohospodárskej 

rozmanitosti. Tí, ktorí vyrábajú, spracovávajú, obchodujú alebo 

konzumujú ekologické výrobky, by mali chrániť a využívať spoločné 

životné prostredie vrátane krajiny, podnebia, biotopov, biodiverzity, 

ovzdušia a vody. Napríklad v prípade plodín je to živá pôda; v prípade 

zvierat je to ekosystém farmy; v prípade rýb a morských organizmov 

vodné prostredie. 

Zásada starostlivosti a starnutia - Ekologické poľnohospodárstvo by sa 

malo riadiť opatrne a zodpovedne, aby sa zachovalo zdravie a pohoda 

súčasných a budúcich generácií a ekosystémov. 

 

 

Obrázok 2. Zásady ekologického poľnohospodárstva 

 

Ekologické poľnohospodárstvo by malo dosiahnuť ekologickú 

rovnováhu prostredníctvom navrhovania poľnohospodárskych 

systémov, vytvárania biotopov a udržiavania genetickej a 

poľnohospodárskej rozmanitosti. Ekologické poľnohospodárstvo, 

pastorácia a divoký zber by mali zodpovedať cyklom a ekologickej 
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rovnováhe v prírode. Tieto cykly sú univerzálne, ale ich prevádzka je 

špecifická pre dané miesto. Organické riadenie sa musí prispôsobiť 

miestnym podmienkam, ekológii, kultúre. Vstupy by sa mali znížiť 

opätovným použitím, recykláciou a účinným nakladaním s materiálmi a 

energiou, aby sa zachovala a zlepšila kvalita životného prostredia a 

šetrili zdroje. 

Úlohou ekologického poľnohospodárstva, či už v poľnohospodárstve, 

spracovaní, distribúcii alebo spotrebe, je udržiavať a zlepšovať zdravie 

ekosystémov a organizmov od najmenších v pôde po človeka. 

Ekologické poľnohospodárstvo je určené najmä na výrobu vysoko 

kvalitných a výživných potravín, ktoré prispievajú k preventívnej 

zdravotnej starostlivosti a blahobytu. Z tohto dôvodu by sa malo 

zabrániť použitiu hnojív, pesticídov, živočíšnych liekov a prídavných 

látok v potravinách, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na zdravie. 

 

Pokročilé ekologické poľnohospodárstvo 

Udržateľnosť z dlhodobého hľadiska. 

Mnohé zmeny pozorované v životnom prostredí sú dlhodobé a časom 

sa vyskytujú pomaly. Ekologické poľnohospodárstvo zvažuje 

strednodobý a dlhodobý vplyv poľnohospodárskych zásahov na 

agroekosystém. Zameriava sa na výrobu potravín a zároveň vytvára 

ekologickú rovnováhu s cieľom zabrániť negatívnym zmenám v 

úrodnosti pôdy alebo problémoch so škodcami. 
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Obrázok 3. Hodnotenie ekologického poľnohospodárstva v porovnaní s 

konvenčným poľnohospodárstvom v štyroch hlavných oblastiach 

udržateľnosti. 

John P. Reganold & Jonathan M. Wachter (2016): Organic agriculture in 

the twenty-first century. Nature Plants, (2),15221 

Pôda 

Pôdne postupy, ako sú striedanie plodín, medziplodiny, symbiotické 

združenia, krycie plodiny, organické hnojivá a minimálne obrábanie 

pôdy, sú pre ekologické postupy veľmi dôležité. Tieto postupy 

povzbudzujú faunu a flóru pôdy, zlepšujú tvorbu a štruktúru pôdy a 

vytvárajú dlhodobo stabilné systémy. Na druhej strane sa zvyšuje cyklus 

živín a energie a zvyšujú sa retenčné schopnosti pôdy pre živiny a vodu, 

čo kompenzuje nepoužitie minerálnych hnojív. Takéto techniky riadenia 

tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri kontrole erózie pôdy. Čas, ktorý je 

pôda vystavená erozívnym silám, sa skracuje, zvyšuje sa biodiverzita 

pôdy a znižujú sa straty živín, čo pomáha udržiavať a zvyšovať 

produktivitu pôdy. 

Obnoviteľné zdroje pochádzajúce z farmy obvykle kompenzujú vývoz 

živín z plodín, ale niekedy je potrebné doplniť organické pôdy 

draslíkom, fosfátmi, vápnikom, horčíkom a stopovými prvkami z 
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vonkajších zdrojov. V každej krajine majú zoznam povolených látok 

používaných ako hnojivá v ekologickej výrobe (vrátane Srbska, 

ministerstva poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia). 

 

Obrázok 4. Hypotetické zásoby dusíka a toky dvoch kontrastných 

plodinových systémov (a: konvenčný systém; b: organický alebo 

integrálny systém: šípky predstavujú vstupy dusíka - zelené, straty 

oranžové a transformácie modré) 

John P. Reganold & Jonathan M. Wachter (2016): Organic agriculture in 

the twenty-first century. Nature Plants, (2),15221; Jovanovic LJ. (2014): 

Biological soil characteristic in organic agriculture production. In 

monograph: Production and Management in organic agriculture (Eds 

Jovanovic LJ, Educons University), 1-289    

Kontrast medzi ekologickou a konvenčnou výrobou je teda v 

organickom systéme vyjadrený výraznejšie podľa predĺženej stability a 

kvality pôdy, menšej erózie atď. 

  

Voda. 

Čistá voda je veľmi dôležitá pre všetky organizmy na svete. V mnohých 

poľnohospodárskych oblastiach je znečistenie podzemných vôd 

syntetickými hnojivami a pesticídmi hlavným problémom. Veľké 

množstvo hnojív v povrchovej vode zvyšuje rast rias (eutrofizácia) a 
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spôsobuje menšie množstvo kyslíka, čo je nebezpečné pre vodné 

organizmy. Keďže v ekologickom poľnohospodárstve je používanie 

minerálnych hnojív zakázané, nahrádzajú sa organickými hnojivami 

(napr. Kompost, živočíšny hnoj, zelený hnoj) a využívaním väčšej 

biodiverzity (pokiaľ ide o pestované druhy a trvalú vegetáciu), čím sa 

zvyšuje štruktúra pôdy a zadržiavanie vody. Organické systémy s lepšou 

retenčnou schopnosťou živín výrazne znižujú riziko znečistenia 

podzemných vôd. V niektorých oblastiach, v ktorých je znečistenie 

skutočným problémom (znečistené podzemné vody, rieky, potoky, 

málo znečistená priemyselná pôda), sa ako obnovovacie opatrenie 

dôrazne odporúča bioremediácia a konverzia na organické 

poľnohospodárstvo (napr. Vlády Francúzska a Nemecka). 

Air. 

Ekologické poľnohospodárstvo z dlhodobého hľadiska znižuje 

neobnoviteľné využívanie energie znížením agrochemických potrieb 

(ktoré si vyžadujú výrobu veľkého množstva fosílnych palív). Ekologické 

poľnohospodárstvo prispieva k zmierňovaniu skleníkových efektov a 

globálneho otepľovania prostredníctvom svojej schopnosti oddeľovať 

uhlík v pôde. Mnoho postupov riadenia používaných v ekologickom 

poľnohospodárstve (napr. Minimálne obrábanie pôdy, vracanie zvyškov 

plodín do pôdy, používanie krycích plodín a striedanie plodín a väčšia 

integrácia strukovín viažucich dusík) zvyšuje návrat uhlíka do pôdy, 

zvyšuje produktivitu a uprednostňovanie ukladania uhlíka. Experimenty 

za posledných 20 rokov ukázali, že min. 30% C sa môže vrátiť do pôdy 

pomocou odpadovej biomasy z polí. 

 

Biodiverzita 
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Pre ekologických poľnohospodárov je biodiverzita na všetkých 

úrovniach veľmi dôležitá. Na úrovni génov sú preferované autochtónne 

a upravené semená a plemená kvôli ich väčšej odolnosti voči chorobám 

a ich lepšej adaptácii na miestne charakteristiky pôdy a klimatický stres. 

Na druhovej úrovni optimalizácia kombinácií rastlín a živočíchov 

optimalizuje kolobeh živín a energie pre poľnohospodársku výrobu a 

dôrazne sa odporúča. Na úrovni ekosystémov vytvára údržba 

prírodných oblastí v rámci organických polí a okolo nich a absencia 

chemických vstupov vhodné biotopy pre voľne žijúce zvieratá. (M. 

Ricard: Summer courses, Amfissa July 2014, IFOAM) 

Vyšetrovanie ukázalo, že 23 druhov dážďoviek v Nemecku je rovnako 

dôležité pre produktivitu Nemecka, ako aj pre nemeckú banku, pretože 

dážďovka produkuje zdravú pôdu, z ktorej všetci žijeme. (Soil organisms 

85 (3) 2013)  

 

Geneticky modifikované organizmy 

Používanie GMO v ekologických systémoch nie je povolené počas 

žiadnej fázy výroby, spracovania alebo manipulácie s ekologickými 

potravinami. Keďže potenciálny vplyv GMO na životné prostredie a 

zdravie nie je úplne známy, ekologické poľnohospodárstvo prijíma 

preventívny prístup a rozhoduje sa podporovať prírodnú biodiverzitu. 

(IFOAM) 

Ekologická značka preto poskytuje záruku, že GMO sa pri výrobe a 

spracovaní ekologických výrobkov nepoužívali úmyselne. Toto nie je 

možné zaručiť v prípade tradičných výrobkov, pretože označovanie 

prítomnosti GMO v potravinách ešte nenadobudlo účinnosť vo väčšine 

krajín, a to ani v Srbsku. 
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Ekologické služby 

Vplyv ekologického poľnohospodárstva na prírodné zdroje podporuje 

interakcie v agroekosystéme, ktorý je nevyhnutný pre 

poľnohospodársku výrobu a ochranu prírody. Medzi ekologické služby 

patria formovanie a úprava pôdy, stabilizácia pôdy, recyklácia odpadu, 

sekvestrácia uhlíka, cyklovanie živín, predácia, opeľovanie a biotopy. 

(IFOAM) 

 

Ekologické poľnohospodárstvo vo svete 

 

Od roku 1972. systém ekologického poľnohospodárstva sa vyvíjal 

relatívne rýchlo a pridal nové štandardy, vysoké dcérske spoločnosti, 

uznávané politikmi; množstvo rôznych projektov, dobre propagovaných 

kampaní, ekonomicky sa zvyšuje a v mnohých krajinách sa zvyšuje aj 

počet spotrebiteľov. 

Podľa rôznych správ, ktoré poskytol Výskumný ústav organického 

poľnohospodárstva (FiBL) a IFOAM, OA v priebehu rokov dramaticky 

zvýšil počet krajín (Tab.1.). Ako dobrý príklad sa ekologická výroba vo 

Francúzsku zvyšuje od roku 2014 (približne 1,3 mil. Ha) do roku 2018 

(1,7 mil. Ha). Je to spôsobené tým, že niektorí veľkí výrobcovia prešli z 

integrálnej výroby na ekologickú výrobu a dobrej dcérskej politiky. 

Celkový trh s ekologickými výrobkami na svete v roku 2018 zbohatol až 

na 90 miliárd EUR. 

 

Tabuľka 1. Ekologické poľnohospodárstvo: kľúčové ukazovatele a 

hlavné krajiny 
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Ekologické poľnohospodárstvo v Srbsku (história) 

 

Ekologické poľnohospodárstvo nie je iba výrobnou metódou, ale aj 

novým spôsobom života moderného človeka a novou nádejou pre ľudí 

žijúcich v nízko obývaných dedinách. Nárast ekologických rastlinných a 

živočíšnych produktov prinesie veľa pracovných miest pre mladých ľudí 

žijúcich v dedinách a dokonca aj určitú šancu pre mladého muža, ktorý 

žije v mestách, aby sa vrátili do dedín. Vývoz takýchto výrobkov je pre 

našich poľnohospodárov jedinou možnosťou vzhľadom na sociálnu a 

hospodársku situáciu. V Srbsku majú veľa vzdelávacích inštitúcií, je však 

potrebné rozvíjať sieť rozširovacích služieb, ktoré šíria vedomosti. 

Srbské ministerstvo poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia 

uznalo obrovský potenciál ekologickej výroby a význam, ktorý môže 

mať pre budúci ekonomický rozvoj krajiny. V dôsledku úspešnej 
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spolupráce s ministerstvom a inými verejnými a súkromnými partnermi 

sa preto doteraz dosiahol výrazný pokrok: Národný akčný plán pre 

ekologickú výrobu bol vypracovaný a plne integrovaný do Národnej 

stratégie pre rozvoj vidieka, zákona o ekologickom poľnohospodárstve. 

výroba je väčšinou v súlade s požiadavkami EÚ, bola vytvorená 

databáza obsahujúca príslušné čísla ekologickej výroby a výrobcov, bol 

implementovaný integrovaný kontrolný systém vrátane domáceho 

certifikačného orgánu schváleného EÚ (pre rok 2019 má 5 

certifikačného orgánu) a bola založená ekologická výrobné know-how 

sa úspešne prenieslo zo západnej Európy do Srbska. Prvé kroky v rozvoji 

ekologickej výroby sa uskutočnili v roku 1990, keď mimovládna 

organizácia Terras (Subotica) zriadila propagačnú sieť výrobcov, 

poľnohospodárov, poradcov, technických a akademických pracovníkov 

zapojených do výroby ekologických potravín. O dvadsaťpäť rokov 

neskôr, vďaka podpore mnohých národných a medzinárodných 

inštitúcií, ministerstiev, univerzít a mnohých nadšencov, dosiahol 

ekologický sektor v Srbsku slušnú úroveň. Od roku 2008 sa počet 

ekologických výrobcov prudko zvyšuje až do roku 2018 (obr. 2). Až do 

roku 2018 malo 436 certifikovaných výrobcov a do výrobného reťazca 

bolo zahrnutých 7400 pracovníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

7400 
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Obrázok 2. Ekologickí producenti v Srbsku (počet) 

 

Ako problém v ekologickej výrobe nemajú dostatok sezónnych 

pracovníkov kvôli manuálnej práci bežnej v OA. Väčšina mladých ľudí 

žije v dedinách a snaží sa nájsť si lepšiu prácu vo veľkých mestách alebo 

v zahraničí, hlavne v západnej Európe. Aj keď toľko domácností 

(630000) bolo v ekologickej výrobe certifikovaných iba 15 000 ha (obr. 

3). 

 

Graf 3. Plocha certifikovaná pre ekologickú výrobu (ha) 

 

V Srbsku ekologická výroba stagnovala (Obr. 3) od roku 2015 z dôvodu 

menšieho počtu dcérskych spoločností a stagnácie s vývozom, alebo 

nejakého nízkeho, čo nie je pozitívne pre ekologického výrobcu v 

rastlinnom poľnohospodárstve. Je to kvôli nízkej hodnote pre výrobcov, 

ktorí chcú vyrábať konečné výrobky (džemy atď.) S vyššími hodnotami. 

Hlavnými produktmi sú ovocie a poľné plodiny, s konštantným rastom 

produkcie obilnín a olejnín (tab. 2.). 

 

Tabuľka. 2. Rozloha podľa rastlinnej štruktúry v Srbsku v roku 2015. (ha) 
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Posledných pár rokov v Srbsku začala certifikácia výrobcov ekologického 

chovu hospodárskych zvierat (Graf.4.). Každý poľnohospodár chová 

hospodárske zvieratá v extenzívnych podmienkach, čo poskytuje 

vynikajúce organické hnojivo, hnoj z farmy, ktorý by sa mohol použiť na 

výrobu ekologických rastlín. 

 

Graf 4. Ekologická živočíšna výroba (%) v roku 2015 

Typickými regionálnymi výrobkami sú mliečne výrobky ako syr vyrobený 

z kravského a ovčieho mlieka. Regionálne druhy sú autochtónne 

plemená ako Busha a Pramenka, ktoré sa môžu používať na výrobu 

mäsatiež. Hlavným trhom bol ekologický trh ako čerstvý produkt. 
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Niektoré ekologické výrobky sa vyvážajú najmä do EÚ. Väčšina 

spracovaných ekologických výrobkov zo Srbska sa vyváža ako mrazené 

alebo sušené organické ovocie. Európsky program IPARD je jednou z 

možností pre ekologické odvetvie v Srbsku. Prostredníctvom investičnej 

podpory z IPARD môžu poľnohospodári a spracovatelia (malý počet) 

začať zvyšovať efektívnosť výroby a postupne posilňovať úlohu krajín v 

európskom ekologickom priemysle, pričom využívajú srbské výhody v 

nekontaminovanej pôde a vode, ako aj významné výskumné a vývojové 

inštitúcie ( 5 univerzít, výskumných ústavov, všeobecného vzdelávania, 

NVO atď.). Okrem toho bolo v Srbsku zriadených 6 stredísk ekologickej 

výroby (Leskovac, Svilajnac, Valjevo, Uzice a Negotin; v provincii 

Vojvodina: klaster Selenca a Vojvodina pre ekologické 

poľnohospodárstvo). Väčšina miestnych samospráv začína iniciatívy a 

finančnú podporu pre rozvoj ekologickej výroby (veľmi dobrými 

príkladmi sú obec Novi Sad: dostatočná finančná podpora, zelený trh). 

Zelené trhy sú organizované v Belehrade (3 konkrétne trhy iba pre 

ekologických výrobcov). V srbských parlamentoch sa prijíma akčný plán 

rozvoja ekologickej výroby na obdobie rokov 2015 - 2020. (Ivana Simic 

(2018): Organic Agriculture at a Glance 2017, (eds, Zagorka Markovic), 

National Association Serbia Organica, 1-59) 

 

V Srbsku majú malú domácnosť 620000; väčšina z nich má v priemere 

4.2 ha na domácnosť. To je veľmi dobrý stav pre rozvoj ekologického 

poľnohospodárstva. Podľa štruktúry, veľkosti a typu výrobku sú v 

Srbsku farmy rozdelené do troch kategórií. Prvý typ predstavuje: malé, 

prevažne rodinné domácnosti, v ktorých je často integrovaná rastlinná a 

živočíšna výroba (asi 80%); druhý typ napríklad vyrába špecializované 

farmy; špecializované na ekologické poľné plodiny alebo ekologickú 

rastlinnú výrobu a podobné výrobky, ktoré sa neodporúčajú z hľadiska 
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ekologických zásad alebo podnikania (asi 10%). Tretím typom 

ekologickej výroby sú veľké farmy, ktoré kombinujú rastlinnú a 

živočíšnu výrobu na väčšom povrchu a často sa zaoberajú aj 

spracovaním, čo vytvára najvýhodnejší model (EcoAgri, Bela Crkva - 

rastlinná výroba, Global Seed, Čurug, najväčšia krava farma v EÚ v, Midi 

organic, Kopaonik, výroba a spracovanie ekologického ovocia). (Ivana 

Simic (2018): Organic Agriculture at a Glance 2017, (eds, Zagorka 

Markovic), National Association Serbia Organica, 1-59) 

 

Hlavnými problémami v regióne sú chýbajúce certifikované 

spracovateľské priestory, v ktorých by sa pôvodný ekologický výrobok 

vyrábal a ako taký ponúka na trhu, väčšina poľnohospodárov je nútená 

predávať suroviny a / alebo originálne výrobky ako konvenčné. Pre 

ekologické odvetvie sú dôležité spoločnosti pôsobiace v sektore ovocia 

a zeleniny. V ekologickom sektore dominujú chladiarenské sklady, 

pretože v porovnaní s celou technologickou linkou je možné 

chladiarenské sklady ľahšie získať. Viac ako 40 spoločností 

zaoberajúcich sa spracovaním potravín tiež spracúva ekologické 

výrobky, pričom takmer všetky spracúvajú konvenčné produkty, zatiaľ 

čo navyše prevádzkujú ekologickú linku. Niektorí z prvovýrobcov tiež 

spracúvajú svoje vlastné výrobky. Podľa údajov Srbskej obchodnej a 

priemyselnej komory bolo zaregistrovaných 520 spracovateľských 

zariadení s mierou využitia 80%. Na základe údajov MAFWM z roku 

2011 má Srbsko 363 chladiarenských skladov, skladov ovocia, zeleniny a 

húb s celkovou kapacitou 550 000 ton. Miera využitia kapacity je 75%. 

Domáci trh s ekologickými výrobkami je aj napriek významným 

pozitívnym zmenám v posledných rokoch stále nedostatočne rozvinutý. 

Začalo sa zvyšovať aj povedomie spotrebiteľov, väčšinou však vo 

väčšom mestskom prostredí, v ktorom sa väčšinou vyskytujú ekologické 
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výrobky. Týmto spôsobom sa stali dostupnými pre väčšinu 

spotrebiteľov, ktorí si mohli kúpiť ekologické výrobky iba v niekoľkých 

maloobchodných predajniach alebo na niektorých zelených trhoch. K 

dispozícii je aj online nakupovanie. Prvý špecializovaný trh s 

ekologickými výrobkami začal fungovať v polovici roku 2011 v Novom 

Belehrade v dôsledku spolupráce medzi mestskými trhmi s verejnými 

spoločnosťami a Srbskou organikou ako pilotným projektom. 

 

Vývoz do EÚ 

Dopyt po ekologicky pestovaných produktoch existuje v mnohých 

krajinách a Srbsko má vynikajúce ekologické a technické podmienky na 

pestovanie, okrem plodov a ovocia, ktoré sa tradične pestujú, aj 

organických obilnín a olejnín, ktoré sú veľmi žiadané. Podľa colnej 

správy sa srbské ekologické výrobky vyvážajú hlavne do krajín EÚ 

(Nemecko, Holandsko, Belgicko, Rakúsko a Poľsko); s celkovým 

vývozom v roku 2015 viac o 13 miliónov EUR, čo predstavuje 70% z 

celkovej hodnoty. V roku 2018 sa celková vyvážaná hodnota zvýši na 21 

miliónov EÚ. Väčšina vývozu je čerstvé a mrazené ovocie (tab. 2.). V 

roku 2015 bola malina najvýraznejším produktom z ovocia v hodnote 

10.9 mil. EUR, mrazeného ostružiny 3.2 mil. EUR a čerstvého 

ekologického jablka 1.7 mil. EUR. Z spracovaného ovocia dosiahli 

koncentráty jabĺk 1.0 mil. EUR, suché ovocie 750 000 EUR a kyslé 

čerešne, dule a ostružiny pyré 232 000 EUR. 

 

 

Tabuľka 2. Export ekologických výrobkov podľa kategórií v roku 2015. 
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Agroekologické podmienky v Srbsku sú obzvlášť priaznivé na produkciu 

ekologického ovocia; výroba malín má však prednosť pred ostatnými 

plodmi, pričom výroba maliny „Arilje“ predstavuje 30% celkovej 

svetovej produkcie malín a Srbsko je svetovým lídrom v produkcii tohto 

druhu ovocia. 

 

Výhody ekologického poľnohospodárstva v Srbsku 

 

54% obyvateľov žije v poľnohospodárstve 

Asi 630 000 domácností / 3 -4 ha na domácnosť 

2 kravy na domácnosť 

Väčšinou tradičné / konvenčné poľnohospodárstvo 
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Klimatické agroekologické podmienky 

Žiadny GMO 

Dobrý vzdelávací systém 

 

Problémy: 

Len 0,4% poľnohospodárskej plochy je ekologická 

Lacná pracovná a poľnohospodárska výroba 

Nedostatok pracovnej sily v poľnohospodárstve 

Malé dotácie v ekologickom poľnohospodárstve 
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Készítette: VUKELIC IGOR, MSc, dr Danka Radi és dr. Gordana Racic 

  

 Talaj kémiai elemzése - A talaj pH-jának 

meghatározása              

  

A talaj pH-ja a talaj savasságát vagy lúgosságát jelzi. A pH-t a 

hidrogénion H + koncentrációjának 10. bázisának negatív 

logaritmusaként határozzuk meg (pH = -log [H + ]). A pH-értékek szerint 

a talajt savas, semleges és lúgos részekre lehet osztani. A talaj pH-

értékének vagy a talaj reakciójának meghatározása kötelező, és a 

talajvizsgálat során a leggyakoribb elemzést kell végezni. 

Mivel a talajreagálás az egyik legfontosabb környezeti tényező, 

közvetlen és azonnali hatással van a növényekre és a talaj 

mikroorganizmusaira, ami tükröződik a táplálkozási állapotban, az egyes 

fémek oldhatóságában és a szennyező anyagok 

toxicitásában. Növények - a mikrobák kölcsönhatása szárazföldi 

ökoszisztéma szerves része. A növények kölcsönhatásba lépnek a 

mikrobákkal többféle módon: a kölcsönhatás, a kommenzalismus, a 

verseny és a parazitizmus. Ez arra utal, hogy a talaj pH-értéke közvetlen 

hatással van a mikroorganizmusok / növények növekedésére és 

fejlődésére, ezért közvetett módon befolyásolja a növények / 

mikroorganizmusok növekedését és fejlődését. 

A mikroorganizmusok pH-értékének nagyobb vagy kisebb tartománya 

van, amelyben növekedhetnek és szaporodhatnak (1. táblázat), a 

környezet típusától és reakciójától függően. 
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1. táblázat: Az egyes prokarióták növekedéséhez szükséges minimális, 

maximális és optimális pH 

Szervezet Minimális pH Optimális pH Maximális pH 

Thiobacillus thiooxidans 0,5 2,0-2,8 4,0-6,0 

Sulfolobus acidocaldarius 1,0 2,0-3,0 5,0 

Bacillus acidocaldarius 2,0 4,0 6,0 

Zymomonas lindneri 3,5 5,5-6,0 7,5 

Lactobacillus acidophilus 4,0-4,6 5,8-6,6 6,8 

Staphylococcus aureus 4,2 7,0-7,5 9,3 

Escherichia coli 4,4 6,0-7,0 9,0 

Clostridium sporogenes 5,0-5,8 6,0-7,6 8,5-9,0 

Erwinia caratovora 5,6 7,1 9,3 

Pseudomonas aeruginosa 5,6 6,6-7,0 8,0 

Thiobacillus novellus 5,7 7,0 9,0 

Streptococcus pneumoniae 6,5 7,8 8,3 

Nitrobacter sp. 6,6 7,6-8,6 10,0 

  

  

A pH-értéknek különös jelentősége van a talaj termékenységének és a 

műtrágyázásnak, valamint bizonyos kultúrák termesztésének 

vizsgálatában. A talaj savassága közvetlenül befolyásolja a növények 

növekedését. A legtöbb növény legjobban semleges talajon nő, azaz 

olyan talajon, amelynek pH-értéke 6,5-7,5. Az egyes növényfajok 

számára a sok irodalmi adat alapján az optimális talaj-pH-

határértékeket a 2. táblázat mutatja (Kastori és Milosevic, 2011). 
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2. táblázat: Az egyes növényfajok optimális talaj pH-értékei 

Növényfajok PH érték Növényfajok PH érték 

Gyümölcsök 

alma 5,7-7,6 Körte 6,2-7,5 

Édes cseresznye 6,2-8,2 Savanykás cseresznye 6,2-8,2 

Szilva 6,2-8,2 Sárgabarack 6,5-8,3 

Őszibarack 8,8-8,3 Dió 6,2-8,2 

Málna 6,5-7,2 gesztenye 6,5-7,2 

Szőlő 6,0-8,5 Szőlő (oltva) 5,5-8,0 

Zöldségek 

Paradicsom 6,8-7,2 Paprika 6,0-7,6 

Padlizsán 5,5-6,8 Görögdinnye 
6,7-7,5 

Uborka 6,5-7,5 borsó 7,5-8,0 

Fejes káposzta 6,5-7,8 Karalábé 
6,5-7,5 

Brokkoli 6,5-7,5 kelkáposzta 6,5-7,5 

Csemegekukorica 5,5-7,2 Saláta 
5,8-7,6 

Spenót 6,5-7,5 Hagyma 6,5-7,5 

Fokhagyma 
5,5-6,8 Sárgarépa 

5,5-8,2 

Zeller 6,3-7,5 Cukorrépa 6,0-7,0 

Spárga 
6,8-7,2 Retek 

5,2-6,7 

Sovány 6,0-7,0 Paszternák ~ 6,5 

Burgonya 
5,0-6,0 Lóbab 

5,5-5,6 
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Növényi növények 

Búza 
5,5-7,5 Szójabab 

6,0-7,5 

Árpa 6,0-7,5 Bab 6,0-7,5 

Rizs 
5,0-6,5 Napraforgó 

6,0-7,5 

Zab 5,0-7,5 Cukorrépa 6,5-8,0 

kender 
5,0-6,5 Dohány 5,5-7,5 

Pamut 5,0-6,5 Len 4,0-7,0 

Rozs 4,0-7,0 Cirok 6,0-8,3 

Takarmánynövények 

Lucerna 6,2-7,8 kelkáposzta 5,0-7,0 

Holland lóhere 5,6-7,0 Vad sárgarépa 6,5-7,0 

piros lóhere 6,0-7,0 Alsike lóhere 5,5-7,5 

Fehérrépa 6,5-7,5 A repce repce 6,0-6,5 

Évelő fás szárú növények 

Rezgő nyárfa 7,5-8,0 Fűzfa 7,0-8,0 

Lucfenyő oko 4,5 Fenyő ~ 4,5 

Kúszó fenyő oko 4,5 Boróka 4,5-5,5 

Európai vad körte 8,0-10,5 Amerikai hamu 8,0-10,5 

Európai tölgy 8,0-10,5 Fenyő 5,5-6,5 

  

A talaj pH-ja Európában és Szerbiában    

Az európai medián medián érték 5,8 a mezőgazdasági (Ap) és 5,5 a 

legelő talajmintáján (Gr) (1. kép) (Fabiana, 2014). A talaj pH-értéke 

alapján (3. táblázat) Európát két fő pH-zónára osztják. Az elsőben Észak-

Európában a savas talajok dominálnak, amelyek alacsonyabb pH-

értékkel rendelkeznek (Ap-5,2, Gr-4,8), míg Dél-Európában magasabb a 

pH-érték (Ap-6,3, Gr-5,9). A legfontosabb tényezők, amelyek Európában 
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szabályozzák a pH-talajt, az éghajlat (csapadék és hőmérséklet) és a 

geológia (kristályvonal alapkőzet) (Fabiana 2014). 

A szerb mezőgazdasági talaj nagy része savas. Az erősen savas vagy 

savas talajok osztálya megegyezik a Szerbiában vizsgált teljes terület 

43% -ával (1 197 000 ha), ahol megnövekedett a csere savassága. 35% a 

gyengén savas vagy semleges talajok csoportjában, míg 20% -a savas 

vagy gyengén savas talajok között található (Licina et al., 

2011). Szerbiától eltérően, Vajdaság tartományban az lúgos talaj uralja 

a talajt. Szerbia lúgos és sós talajainak legnagyobb része Vajdaság 

tartományban található (2. kép). A pH-érték és a talaj összetétele teszi 

Vajdaság tartományt Európa egyik legjobb talajminőségűvé. 

  

3. táblázat: Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának 

Természeti Erőforrás-védelmi Szolgálata a következők szerint 

osztályozza a talaj pH-tartományát: 

Megnevezés pH-tartomány 

Rendkívül savas <3.5 

Rendkívül savas 3,5-4,4 

Nagyon erősen savas 4,5-5,0 

Erősen savas 5,1-5,5 

Közepesen savas 5,6-6,0 

Enyhén savas 6,1-6,5 

Semleges 6,6-7,3 

Enyhén lúgos 7,4-7,8 
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Közepesen lúgos 7,9-8,4 

Erősen lúgos 8,5-9,0 
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1. kép: A pH (CaCl2) európai térképei mezőgazdasági (Ap) és legelő talajokból (Gr) (Fabiana, 

2014). 
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2. kép: A pH (CaCl2) térképei Szerbiában és Vojvodina tartományban a bal oldali mezőgazdasági 

(Ap) talajminták és a jobb oldalon legelő talajok (Gr) talajmintáihoz (Fabiana, 2014). 

GYAKORLAT 

  

A talajban a savasság két alapvető típusa különbözik: 

1. aktív (a talaj oldat-folyékony fázisának savassága) és 

2. potenciális tartalék / csere (a talaj adszorpciós komplex-szilárd 

talajfázisának savassága) 

  

1. Az aktív savasság alatt a szabad hidrogénionok (H +) koncentrációját 

értjük a talajoldatban vagy a talaj vizes kivonatában. Ez azt jelenti, hogy 

a hidrogénion-koncentrációt meghatározzuk a vizes szuszpenzióban, és 

pH-ban fejezzük ki. 

2. A potenciális tartalék / csere-savasság a talajoldat kolloid 

részecskéinek felületén adszorbeált H + -ionok koncentrációjától 

függ. Mivel a kolloid részecskék felületén található összes adszorbeált 

hidrogénion nem kötődik ugyanolyan erősséggel, némelyikük 

könnyebben jut be a talajba, mint mások. Ez az oka annak, hogy kétféle 

típusú potenciális savasság létezik: 

a) helyettesítés és 

b) hidrolitikus. 

a) A talaj helyettesítő (potenciális) savasságát olyan H + -ionok 

képviselik, amelyek sokkal érzékenyebbek a kolloid részecskékre, és 

amelyeket a talajra gyakorolt semleges sóoldat hatása határoz meg, 

leggyakrabban KCl-vel. KCl-ben pH-val van jelölve. 
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b) A talaj hidrolitikus potenciális savasságát olyan H + -ionok képviselik, 

amelyek jobban kapcsolódnak a kolloid részecskékhez, és amelyeket 

erősebb bázisos só oldatának a talajra gyakorolt hatása határoz meg. 

Az aktív és szubsztitúciós savasságot elektrometriás-potenciometrikus 

és / vagy kolorimetriás módszerrel határozzuk meg. 

A -pH-mérőket potenciometriás meghatározásokra használják, lehetővé 

teszik a feszültség mérését, amely a hidrogénionok aktivitásától függ. 

-Kolorimetrikusan a pH-t egy univerzális indikátor dintjével határozzuk 

meg, amely különböző savassági szinteken változtatja meg a színt, az 

ionizálatlantól az ionizált formáig vagy fordítva. 

A pH-érték növekedésével az oldatban a H-ionok száma csökken. Ez 

felgyorsítja a reaktív csoportok ionizációját, valamint a talajoldat 

töltését ... 

A talaj kolloidjainak többsége, akár ásványi anyagok, akár humusz 

eredetű, negatív töltéssel rendelkezik. A negatív töltésű kolloidokat 

acidoidoknak és pozitív töltésű basoidoknak nevezzük. A pH-tól függően 

egyesek amfoterként viselkednek, ezért ampholitoknak nevezik őket. 

A talaj reakciója stabil érték, és fontos a talaj tulajdonságainak 

megértése bizonyos növények termesztése, a talaj termékenységének 

tanulmányozása, megtermékenyítés szempontjából. Ezt meg kell 

határozni a végrehajtott melioratív műveletek (mély feldolgozás, 

meszesedés) után. stb.). A műtrágyák intenzív kijuttatása miatt 8-10 

évenként azonban újra meg kell határozni a talaj pH-értékét. 

  

  

  



180 
 
  

  

  

A talaj pH-értékének meghatározása vízben 

  

reagensek 

pH-standard oldat (pH = 7,00 és pH = 4,01) a műszer kalibrálásához, 

desztillált H2O 

  

Felszerelés 

technikai egyensúly 

H méter 

szemüveg 100 ml 

üveg botok 

tölcsér 

mérőhenger 25 ml ... 

  

MEGHATÁROZÁSI ELJÁRÁS 

  

- Talajszuszpenzió készítése a vizes oldatban a pH meghatározására 

Műszaki mérleggel mérjünk meg 10 g levegőn száraz talajt, és tegyünk 

egy üvegből kb. 100 ml-es térfogatra, és adjunk hozzá 25 ml desztillált 

vizet (a víz pH-jának 6,6–6,8-nak kell lennie). Keverjük össze 
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üvegbotokkal kb. 5 percig, hagyjuk tisztulni, és a pH-mérővel határozzuk 

meg a pH-t. 

  

  

- Munka egy pH-mérővel 

Az elektrometriás módszerek a leggyorsabbak és legpontosabbak, mivel 

a talaj kémiai reakciója 0,01 pH-pontossággal meghatározható. 

A helyiségnek mentesnek kell lennie korrozív gázoktól, mérsékelt relatív 

páratartalom nélkül, jelentős hőmérsékleti ingadozások nélkül. A mérés 

megkezdése előtt legalább 10 percig kapcsolja be a pH-mérőt. A mérés 

megkezdése előtt a készüléket standard oldatokkal (pH 10,00, 7,00 és 

pH 4,01) kell kalibrálni (1. kép). A mérés során az elektródot teljesen 

bele kell meríteni a szuszpenzióba. Az elektródot csak a készülék 

kikapcsolása után távolítják el a szuszpenzióból. Két mérés között 

mossa le az elektródákat desztillált vízzel, és óvatosan törölje 

szűrőpapírral. A mérés befejezése után tartsa az elektródát a gyártó 

utasításai szerint. 

3. kép: pH-mérő ( www.kisker-biotech.com ) 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.kisker-biotech.com
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A KARBONÁTOK KVANTITATÍV 

MEGHATÁROZÁSA TALABAN 

A karbonátok a szénsav sói, és a talaj ásványi részéhez tartoznak. A 

talajban lévő karbonátok befolyásolják a talaj fizikai és kémiai 

tulajdonságait, tehát termőképességét. A CaCO3 talaj aggregált 

szerkezete serkenti a gombás hyphae és a növényi gyökerek 

növekedését, a féreg aktivitását és a föld feletti növényi maradványok 

felszívódását (Palmu és Hedlund, 2016). A karbonáttartalom fontos a 

tápanyagok talajban történő mozgása és a növényfajták, valamint a 

műtrágyamennyiség meghatározása szempontjából. A pedológiai 

kutatások során meg kell határozni a karbonát mennyiségét. Ezek a 

meghatározások nagy jelentőséggel bírnak a talaj kiválasztásánál a 

gyümölcstermesztés során. 
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A talajban a karbonátok többnyire kalcium- és magnéziumsókként 

vannak jelen, míg a sós talajban nátrium-karbonátban találhatók. A 

talajban a karbonáttartalom fontos, főleg azért, mert hatással lehet 

egyes növényfajok növekedésére. 

A karbonátok gyakran korlátozzák a növény növekedését, okozva 

néhány szükséges mikroelem (Zn, Fe ...) hiányát. Ezenkívül a túlzott 

CaCO 3- tartalom negatívan befolyásolja a kálium hozzáférhetőségét a 

növénytermesztéshez, mivel csökkenti annak aktivitását a talajban. A 

növénytermesztés szempontjából előnyösebb a talaj, ahol a legkisebb a 

kalcium-karbonát-tartalom (Nachtergaele et al., 2009). 

  

A karbonátok tartalma Európában és Szerbiában    

Észak- és Közép-Európában a fiatal talaj dominál. Az észak-európai 

talajban nagyobb a szerves széntartalom, mint a déli talajban (Jones és 

mtsai, 2012), míg Dél-Európában a karbonátban gazdag talajok 

domináltak (Fabiana, 2014). A mediterrán medencét gyengén fejlett 

talaj jellemzi, nagy mennyiségű CaCO 3- tal . 

  

  

4. kép: Az organikus széntartalom térképe Európában 
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Miljkovic 1996 szerint a vajdasági tartomány csernozzeme a karbonát 

öblítésének kezdeti fázisában van bikarbonát formájában. A CaCO3 

talajban történő migrációja nagyon lassú és évszázadokig tartó, a 

megkülönböztetett éghajlat miatt, viszonylag kevés csapadékkal. Tehát 

a CaCO 3 tartalma a talajban nem változik a szezon során. Ennek a 

talajtípusnak a termékenysége Vajdaság tartományban magas, és ezt a 

növénytermesztés legjobb talajának tekintik. 

  

  

GYAKORLAT 

A talajban a karbonát meghatározása a következő lehet: 

a) minőségi 

b) mennyiségi 
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- gravimetrikus (tömege CO 2 által generált megsemmisítése 

CaCO 3 meghatározása alapján) 

- térfogati (a CaCO 3 elpusztításával 

generált CO 2 mennyiségét meghatározzuk) 

4. táblázat: A kvalitatív vizsgálat és a talajban lévő karbonátok 

tartalmának összefüggései 

  

A habzás intenzitása 

  

  

  

karbonátok tartalma 

Mark 

  

leírás 

  

% CaCO 3 

  

Nem rendelkezik - nem rendelkezik 0 

Alig észrevehető Nyom nagyon kicsi 0-2 

Szegény + kicsi 2-4 

Közepes ++ mérsékelt 4-7 

Erős +++ magas 7-10 

Nagyon erős ++++ nagyon magas > 10 

  

A mennyiségi meghatározás a talajban lévő karbonátok pontos 

tartalmának meghatározásán alapul. A volumetrikus meghatározás, a 

szén-dioxid térfogatát 2 által generált CaCO 3 kiürülését a talajban 

mintában meghatározzuk, míg a tömege CO 2 által generált pusztulása 

CaCO 3 a mintából határozzák meg gravimetrikus körülmények között. 

A gyermekgyógyászati kutatásokban gyakrabban alkalmazzák a 

térfogati módszert, amelyet egy speciális készülékkel - kalciméterrel - 

hajtanak végre. Számos számológép létezik, amelyeket építőiknek 

nevezték el: Scheibler, Bernard, Pason és mások. 



186 
 
  

Működési elv 

A karbonátok meghatározása a sósavban történő bomlás során a 

CO 2 által termelt térfogat mérésén alapszik . 

A pusztítás ezen egyenlet szerint történik: 

CaCO 3 + 2 HCl CaCl 2 + H 2 O + CO 2 

Az illékony CO 2 -ot egy kalciméter fokozatos csőbe fogják be, ahol a 

térfogatot megmérik, és a kiszámított adatok alapján számítják ki a 

CaCO 3 -ot . 

  

Reagensek: 

  

Annak megállapításához, a karbonát, a sósav oldattal (1: 3), körülbelül 

10% (1 rész sósavoldattal és 3 rész desztillált H 2 O). 

  

Felszerelés: 

  

- Scheibler kalciméter 

- barométer 

- hőmérő 

- üvegtartályok, mintavevők a minta méréséhez 
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Ennek a meghatározásnak az a célja, hogy bizonyos nyomás- és 

hőmérsékleti körülmények között megkapja a CO 2 mennyiségét . A 

talált CO 2 térfogat alakítjuk tömeges speciális lemezeket, majd alakítjuk 

karbonátok megszorozzuk faktorral 2.273 és végül% -ban kifejezve. 

- Scheibler kalciummérő - 

A Scheibler kalciméter (5. kép) két hengeres csőből, üvegpalackokból áll 

a kiegyenlítéshez (a büretta feltöltéséhez) és egy reakcióedényből áll. A 

graduált üvegcsövet bürettenek nevezzük, és 22% -os nátrium-klorid-

oldattal megtöltjük kénsavval és rózsaszínű, metilnarancs színű színnel 

töltjük fel. A bürettet a CO 2 -kibocsátás mennyiségének mérésére 

használják . Egyrészt üvegcsővel, és egy mintatartó tartóval (kis 

Erlenmeyer) keresztül van csatlakoztatva, a másik oldalán pedig egy 

kiegyenlítő edény. 

  

 

5. kép: Scheibler kalciummérő ( www.controls-group.com ) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.controls-group.com
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ELJÁRÁS 

A gázmennyiség mérésének megkezdése előtt a kalciummérőt nullára 

kell feltölteni NaCl-oldattal. Ezt úgy érjük el, hogy a kiegyenlítő edényt 

nyitott csappal megemelik, úgy, hogy az összes levegő kiürüljön a 

büretből. Ezután zárja le a csapot, és hagyja a kiegyenlítő palackot a 

munkaasztalon. Mérjünk be 1-5 g talajt (a karbonát mennyiségétől 

függően), tegyük a töltőanyagba, majd óvatosan helyezzük egy kis 

Erlenmeyer-lombikba, és töltsük át sósavval (1: 3). A lombikot azonnal 

le kell zárni egy gumidugóval, és óvatosan rázni kell úgy, hogy a sósavat 

a tesztmintára öntjük. A szén-dioxid azonnal kialakul, átkerül a fejletlen 

csőbe, és ebből egy nyílt csap segítségével a büretében, amely a fejlett 

gáz térfogatát ml-ben mutatja. A meghatározás során be kell olvasni a 

légköri nyomást és a hőmérsékletet, amelyen a CO 2 -ot meghatározzák. 

SZÁMÍTÁS 

A karbonátok meghatározásához használja a következő képletet: 

  

                                          m (CO 2 )  2.274 100 

              % CaCO 3 =                 

                                                    m s               

  

V (CO 2 ) - a CO 2 térfogata 

m - a tömege 1 ml CO 2 meghatároztuk a pontos hőmérséklet és a nyomás 

a táblázat után 

2274 - CO 2 u CaCO 3 átalakítási együtthatója (M CaCO3 / M CO2 ) = (100/44) 

m s - talajminta tömege 
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A táblázatból az ismert nyomás- és hőmérsékleti adatok alapján, 

amelyekre meghatározzuk, a látszólagos tömeg 1 ml CO2. A keletkező 

CO2 térfogatából a mintából a CaCO3-ban található CO2 tömegét 

kapjuk. Ennek alapján kiszámítják a talaj CaCO3-tartalmát. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. táblázatban számítási CO 2 tömege 

t C Nyomás mb-ban (millibárban) 

  996 998,5 1001,5 1005,5 1008 1010,5 1013,5 1017 1020 
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1842 

1848 

1854 

1861 

1867 

1873 

1879 

1886 

1892 

1842 

1848 

1854 

1860 

1867 

1873 

1879 

1885 

1892 

1898 

1847 

1853 

1859 

1865 

1872 

1878 

1884 

1890 

1897 

1903 

1852 

1858 

1864 

1870 

1877 

1883 

1889 

1895 

1902 

1908 

1856 

1862 

1868 

1875 

1882 

1888 

1894 

1900 

1917 

1913 
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MELLÉKLET: 

  

 

  

A határértékek: 

> 5% CaCO 3 - erős és tartós permetezés (1 g-nál mérve) 

3-4% CaCO 3 - tiszta és rövid távú permetezés (2 g-nál mérve) 

2-1% CaCO 3 - rövid távú permetezés (5 g van mérve) 

<1% CaCO 3 - habmentes (nem működik) 

Példa a számításra: 

m s = 3,00 g 

V (CO 2 ) = 12,5 cm 3 

p = 1010,5 mbar 

T = 20 0 C-on 

Az ismert nyomás és hőmérséklet alapján a táblázat adatait 

(CO 2 tömeg) olvassuk le. Ezt az értéket megszorozzuk a mért térfogatú 

CO 2 a calcimeter, kapott tömeg m (CO 2 ) kell hozzáadni, hogy a 

kifejezést. 

A táblázat adatai: p = 1010,5 mbar t = 20 0 C leolvasott tömeg 1,873 mg 

CO 2 

1 cm 3 CO 2 : 1,873 mg CO 2 = 12,5 cm 3 CO 2 : m (CO 2 ) 

m (CO 2 ) = 1,873 mg x 12,5 cm 3 /1 cm 3 = 23,41 mg = 0,023 g 
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% CaCO 3 = m (CO 2 ) x 2.274 x 100 / m s 

% CaCO 3 = 0,023 gx 2,274 x 100 / 3,00 g = 1,74 

Az eredmények: 

V CO2 = 48 cm 3 

p = 1005,5 mbar 

T = 20 0 C-on 

m s = 3, 15 g 

  

  

  

 

A HUMUS TARTALOM 

MEGHATÁROZÁSA A TALABAN 

  

  

Általános bevezető 

„A humusz kémiailag az eredeti növényi anyag bizonyos 

alkotóelemeiből áll, amelyek ellenállnak a további bomlásnak; bomlás 

alatt álló anyagok; bomlásból származó komplexek, akár hidrolízis, akár 

oxidáció és redukció útján; és különféle vegyületek, amelyeket 

mikroorganizmusok szintetizálnak. ” (Waksman, 1936). 
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A humusz tartalmaz: fehérjéket, lipideket, szénhidrátokat, fehérje-

származékokat, fenol-aromás anyagokat és ciklikus 

nitrogénvegyületeket, valamint néhány még ismeretlen vegyületet. A 

humusz nagyon fontos talaj-összetevő, és a talaj biota táplálkozásában 

játszik fő szerepet.  

A talaj szerkezete, a víz, a fizikai és abszorpciós tulajdonságok, valamint 

az erjedési tevékenységek a humusztartalomtól függnek. 

A humusz általános tulajdonsága egy fekete vagy barna, laza, porózus 

és nedvszívó anyag. 

A humusz nem bomlik könnyen, mivel kölcsönhatásba lép a talaj 

ásványi fázisaival, kémiailag túl bonyolult ahhoz, hogy a legtöbb 

organizmus felhasználhassa. 

A humuszanyagok nagyon összetettek és nagyok, nagy 

molekulatömegűek és nagyon különböznek az egyszerű szerves 

molekuláktól. 

A humusz fontos a talaj mikroorganizmusai és növényei számára, egyes 

baktériumok és gombák növényi anyag bomlásával termelik azt, míg 

más mikroorganizmusok segítenek a növények gyökerein a szükséges 

tápanyagok felszívásában. 

  

 

A humusz a következőkből áll: 

Humusz - a humusz azon frakciója, amely semmilyen pH-értékben 

nem oldódik vízben, és nem extrahálható erős bázissal, például 

nátrium-hidroxiddal (NaOH);     
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A humin acids- vannak a frakció humusz oldódik vízben, kivéve a 

körülmények több savas, mint pH = 2.     

A humuszanyagok egyik legszembetűnő tulajdonsága az, hogy 

kölcsönhatásba lépnek fémionokkal, oxidokkal, hidroxidokkal, ásványi 

és szerves vegyületekkel . Az általános színek sötétbarnától feketéig 

terjednek; 

Fulvicsavak - a humusz frakciója, amely vízben oldódik minden pH-

érték mellett. Színe általában halványsárga-sárgásbarna. A 

humuszképződés korábbi szakaszaiban állítják elő őket.     

  

A huminsav és fulvosav elősegítik a növények növekedését, és képesek 

javítani a magvak csírázását, a gyökér kezdeményezését, a növényi 

tápanyagok felvételét, és ezek az N, P és S forrásai lehetnek. De a 

különféle humin anyagoknak a növényi növekedésben betöltött 

jelentősége még létre kell hozni. 

  

 

A humusz funkciói: 

Javítja a talaj textúráját és szerkezetét;     

Növeli a talaj porozitását - több légüregedéssel rendelkezik, mint a 

tipikus talajok;     

növeli a talaj víztartó képességét;     

módosítja kémiai tartalma a talaj visszaküldésével a vegyi anyagokat 

a talajban egy erősen használható formában, különösen a P és a Ca;      

 

növeli a talaj nitrogéntartalmát;     
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serkenti a talaj biota változékonyságát;     

Javítja a sótartalmat - a „puffer” növényeket eltávolítja a 

felesleges nátriumból;     

javítja a talaj N állapotát - például karbamid átalakulást tart 60-80 

nappal tovább;     

növeli a talaj C szintjét;     

Csökkenti az eróziót, eloszlatja az esőcseppek erejét.     

  

  

  

  

  

  

  

  

A humusz átalakulása 

A humifikálás olyan folyamat, amely az eredeti makromolekuláris 

anyagok sztöchiometria és kémiai bonyolultságának megváltozását 

vonja maga után, amely humán anyagokhoz vezet, amelyek fokozottan 

ellenállnak az ásványosodásnak és a biológiai lebonthatóságnak. A 

humuszciklus összekapcsolja a talajokat és a szerves üledékeket, 

valamint a természetes vizet és levegőt. 

A mikroorganizmusok befolyásolják a humusz körforgását a 

természetben. 
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A mikroorganizmusok döntő szerepet játszanak a humusz 

képződésében növényi és állati maradványokból. 

A mikroorganizmusok kedvező körülmények között folyamatosan 

átalakítják a humuszt, és teljesen lebontják, vagy " mineralizálódnak ". 

Saját sejtek anyaga közvetlenül hozzájárul a humusz forrásához. 

 

     A humusz ciklus 

  

  

Humusz státus Szerbia talajaiban 
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Szerbia térképe 

Felügyelet A  

talaj folyamatos megfigyelési rendszerét nem hozta létre 

Makroprojekt: 

" A talaj termékenységének ellenőrzése és a káros és veszélyes anyagok 

meghatározása a Szerb Köztársaság területén található talajokban , 

1992." 

Kutatás: 

Humusz veszteség - okok és következmények;     

humusz megőrzése és növelése;     

Humuszminőség;     

Humusz hatása: talajtulajdonságokra;     

Humusz hatása: növényi hozamra.     
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Szerves anyag a mezőgazdasági talajban 0-30 cm tartományban (%). 

Forrás: a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 

Minisztériuma, 2016. 

  

Az állami talajtermékenység-ellenőrzési programból származó 96.011 

talajadatok elemzése szerint a talaj szerves anyagának 

humusztartalomban kifejezett aránya a mezőgazdasági talajok felső 30 

cm-jében 3,4%. A mintáknak csupán 4,3% -ánál nagyobb a talaj 

szervesanyag-tartalma 6% felett ( Szerb Köztársaság Mezőgazdasági és 

Környezetvédelmi Minisztériuma, 2016 ). 
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Humusz státusza a vajdasági talajban 

 

Humusz státusza a vajdasági talajban . Zöld szín - kedvező 

humusztartalom; Sárga szín - közepesen kedvező 

humusztartalom; Piros szín - kedvezőtlen humusztartalom. Forrás: a 

Szerb Köztársaság Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériuma , 

2016. 

  

A Vajdaságból származó AP szántóföld több 

mint 184.899 mintájának elemzése rámutatott, hogy a legtöbb minta 

alacsony humuszú talajokba tartozik, amelyek szerves anyag-tartalma 

1% és 3% között van. 

A vajdasági talajok szerves anyagtartalma erőteljes antropogén 

hatásnak van kitéve. 
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A humusztartalomnak csak 1% -kal történő növelése érdekében 50–100 

évig tart! 

  

  

Hogyan lehet növelni a humusztartalmat? 

  

A talaj humusztartalma a talaj termékenységének és fenntartható 

mezőgazdaságának alapvető feltétele. 

Fontos biztosítani: 

Talajmegfigyelő rendszer;     

A növényi maradványok és szerves anyagok megfelelő 

ellátása;     

A növények felelős műtrágyázása a növényi biomassza 

növelése érdekében;     

Csökkent talajművelés;     

Szerves műtrágyák talajba juttatása (trágya, komposzt, 

tőzeg);     

amelyek nagy mennyiségű szerves anyagot 

termelnek és termelnek (repce, piros lóhere);     

a mikrobiológiai aktivitás növekedése ;     

Vetés, talajművelés és műtrágyázás.     

  

Jövőbeli kilátások: 

A humuszminőség javítása;     
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Az intenzív kutatás: új megközelítések növeli a talaj humusz és a 

humusz befolyásolja a talaj termékenységét ...     

  

  

  

PROTOKOLL AZ ÖSSZES HUMUS MEGHATÁROZÁSÁHOZ 

  

Kocman szerint a leggyakrabban alkalmazott permanganát módszer . 

              Az elv a módszer azon alapul, a oxidációs szerves talaj anyagok 

alkalmazásával 0,02 mol / dm 3 a KMnO 4 -oldattal, ahol a szén-dioxid a 

humusz oxidáljuk és átalakítjuk a szén-dioxid-CO 2 . Miután a reakció 

lezajlott, a felesleges KMnO 4 , amely nem fogyasztott oxidációs, titráljuk 

0,05 mol / dm 3 oxálsav-oldattal (H 2 C 2 O 4 ) a savas közegben, amíg a 

rózsaszín szín eltűnik. 

  

A meghatározás elve a következő egyenletre épül: 
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2KMnO 4 + 5H 2 C 2 O 4 + 3 H 2 SO 4 → K 2 SO 4 + 2 MnSO 4 + 8H 2 O + 10CO 2 

  

  

  

  

Reagensek: 

0,02 mol / dm 3   KMnO 4     

H 2 SO 4 (1: 4)     

0,05 mol / dm 3 C 2 H 2 O 4 x 2 H 2 0     

  

Felszerelés: 

- analitikai mérleg; 
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- Fűtés; 

- Erlenmeyer-lombik 100 ml; 

- Burette 25 ml; 

- Pipettázzunk 10 ml-t. 

            

Erlenmeyer-lombik, analitikai mérleg és büretta. 

  

  

              

              Mérjünk meg 300-500 mg levegőszáraz talajt az előkészített 

talajmintából. Transzfer a talajminta az Erlenmeyer-lombikba, és adjunk 

hozzá 130 cm 3 desztillált vízben, 20 cm 3 H 2 SO 4 (1: 4), és 50 cm 3 0,02 mol / 

dm 3KMnO 4 . A melegítés előtt helyezzen egy tölcsért az Erlenmeyerre, 

hogy a szuszpenzió cseppjei nem szabadulhatnak fel forrás közben. A 

szuszpenziót melegítjük az erlenmeyerben 15 percig. 
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              A felszabadult oxigén a talajban levő szerves anyagok 

széndioxidját az Erlenmeyerből elpárologtató szén-dioxiddá 

(CO 2 ) oxidálja . A KMnO 4 bomlás mindaddig tart, amíg a talajmintában 

van szerves szén . 15 perc forralás után vegye le az erlenmeyer-t az 

égőből, és az oldatot azonnal titrálja 0,05 mol / dm 3 oxálsav-oldattal 

(C 2 H 2 O 4 ), amíg a rózsaszín oldat elszíneződik. Mivel a elszíneződés 

folyamata fokozatos, felesleges oxálsavat kell hozzáadni. Ezeknek az 

összege savak újra tritated a KMnO 4 -oldattal másik bürettából, amíg a 

rózsaszín elszíneződés a megoldás jelzi a végpontot a titrálást. 
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EREDMÉNYE 

       

                      V( KMnO4) • 0,514 • 1,72  

% humusa =                                                  • 100 

                                      m uzorka 

  

  

V (KMnO 4 ) - a szerves anyag oxidálására felhasznált 0,02 mol / 

dm 3 KMnO 4 térfogata 

0,514 mg - állandó, amely magyarázza, hogy minden cm 3 0,02 mol / 

dm 3 KMnO 4 oxidátumok 0,514 mg szén a humusz CO 2 

Az 1,72 együttható a C humuszban történő átalakításához 

m minta - a minta tömege (mg) (300–500 mg) 

  

  

Humusz talaj állapota Humusztartalom%                                          

  

                            Alacsony humin > 2                                                                                                                

                            Közepes humikus 2-4                                                                      

                            Humikus 4-10                                                                                    

                            Magas humoros   10–15                                                            
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Példa: 

  

0,1 M KMnO 4 50 cm 3  • 0,9985 (tényező)   49,99250 cm 3                                                         

0,1 M KMnO 4 1,5 cm 3 • 0,9985 (tényező)   + 1,4977 cm 3                                                         

                                                                                                                                                

                                                                                                                                            51,4227 cm 3 

  

  

0,1 MC 2 H 2 O 4 32 cm 3  • 1,0025 (tényező) -32,08 cm 3                                                         

  

  

                                                                      V különbség (KMnO 4 ) = 19,3427 cm 3 

  

Ez azt jelenti, hogy a szerves anyag oxidálására 300 mg szennyezést, 

19.30 cm 3 0,02 mol / dm 3 KMnO 4 megoldást alkalmazunk: 

                                                       

 

                            19,3  • 0,514 • 1,72  

ω humusa =                                                  • 100 = 5,6 % 

                                      300 
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Nehézfémek tartalma a talajban 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



208 
 
 

 

  

NEM FÉMEK - ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 

A nehézfémeket olyan mérgező fémeknek és 

metalloidoknak kell meghatározni, amelyek sűrűsége meghaladja az 5 g 

/ cm3-t, és atomsúlya nagyobb, mint a vasé . Más meghatározás 

az, hogy viszonylag nagy sűrűségűek a vízhez képest. Ennek alapján 76 

olyan nyomelemre , mint Fe, Mn, Cu, Zn és Ni (amelyek mind 

hiányosságot, mind toxicitást mutatnak), valamint más fémek 

Pb, Cd, Cr, Hg, Se, As nehézfémeknek nevezték őket .   

Noha ezek többnyire toxikus hatásokkal kapcsolódnak, ezek közül 

néhány , például kobalt (Co), réz (Cu), króm (Cr), vas (Fe), magnézium 

(Mg), mangán (Mn), molibdén (Mo), nikkel ( A Ni), a szelén (Se) és a cink 

(Zn) nélkülözhetetlen tápanyagok, amelyek szükségesek a különféle 

biokémiai és élettani funkciókhoz. Ezen mikrotápanyagok elégtelen 

ellátása különféle hiányos betegségeket vagy szindrómákat eredményez 

(WHO / FAO / NAÜ). Az alapvető nehézfémek biokémiai és élettani 

funkciókat gyakorolnak növényekben és állatokban. Számos 

kulcsfontosságú enzim fontos alkotóeleme, és fontos szerepet játszanak 

a különféle oxidációs-redukciós reakciókban. 

  

  

  

NAGY fémek a talajban 
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A nehézfémek jelenlétének és a talajban való elérhetőségének megértése 

nagy jelentőséggel bír a környezeti egészség, az állattenyésztés, a talaj és 

víz minősége, az élelmiszer-előállítás és az ökotoxikológia szempontjából 

(Alloway, 2012). 

A talaj egy komplex rendszer, amely szerves és szervetlen anyagokból 

áll. A nehézfémek teljes skáláját tartalmazza a periódusos táblázatból, bár 

koncentrációik eltérőek. Kétféle fémkoncentráció létezik a talajban, teljes 

és elérhető. A teljes fémtartalom magában foglalja az elem valamennyi 

formáját a talajban (az elsődleges és szekunder ásványok 

kristályszerkezetéhez kötött ionok, a másodlagos ásványok felületén 

adszorbeált fémek, például agyagok, oxidok és karbonátok, a szerves 

anyagban megkötött elemek, szabad ionok és talajoldatban jelen lévő 

oldható szerves és szervetlen komplexek). A rendelkezésre álló 

fémtartalom az összes fémkoncentráció azon frakciója, amely 

potenciálisan rendelkezésre áll a növények számára (Alloway, 2012).  

A fémtoxikusság az adott talajban termesztett növények számára a 

teljes fémkoncentrációtól, a talaj adszorpciós képességétől és a fizikai-

kémiai tényezőktől (például pH, redoxpotenciál) függ. 

  

  

  

A NEMES FÉMEK FORRÁSA A TALABAN 

A nehézfémekkel szennyezett talaj a természetes és antropogén források 

miatt súlyos világméretű problémává vált. A nehézfémek nem bomlanak 

le, így a környezetben végtelenül fennállnak (Ma et al., 2016). 

A természetes forrásokból szülői kőzetek és fémes ásványi anyagokat, 

miközben a antropogén források vannak a különböző forrásokból, 
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főleg a mezőgazdaság (műtrágyák, állati trágyák, növényvédő 

szerek, stb.), A kohászat (bányászat, olvadás, fém befejező, stb) és az 

energiatermelés (ólmozott benzint, akkumulátorok gyártása, 

erőművek stb.). Az iparágtól függően mindhárom aggregált 

állapotban felszabadulhatnak : gáznemű (aeroszolos), szemcsés, vizes 

(vagy) szilárd formában. Ezenkívül a nehézfémekkel történő szennyezés 

mindkét, diffúz forrásból származhat. A nagy fémipar pontforrásokból 

származó kibocsátása a föld nagymértékű szennyeződését okozhatja . 

A szennyezett területeken leggyakrabban megtalálható fémek : ólom 

(Pb), króm (Cr), arzén (As), cink (Zn), kadmium (Cd), réz (Cu), higany 

(Hg) és nikkel (Ni) ). A talajban található fémek általában nem 

mikrobiálisan vagy kémiailag lebomlanak, és a talajban a teljes 

koncentrációja hosszú ideig fennáll. Kémiai formáikban 

(specifikációban) és a biohasznosulásban azonban változások 

várhatók. Az 1. ábra azt mutatja, hogy a különféle szennyező anyagok 

közül a nehézfém szennyezés leginkább az európai talajra és talajvízre 

vonatkozik.    
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1. ábra: A talajt és a felszín alatti vizet érintő szennyező anyagok 

Európában (a szennyező anyagok rangsorolását az alapján számolják, 

hogy milyen gyakorisággal számolnak egy adott szennyező anyagról a 

vizsgált területeken) 
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HELYZET Európában 

Ahogy a korábban említettük, a nehézfémek szennyezése erősen érinti 

az európai talajokat. A fémszennyezésről, valamint az európai 

talajjellemzőkről szóló részletes információk megszerzése érdekében 

kidolgozták az Európai Unió LUCAS Topsoil Survey-ját (Tóth et al., 

2013 ). A LUCASTopsoil Survey egyedülálló lehetőséget kínál a 

nehézfémek szintjének az Európai Unió talajában fennálló helyzetének 

felmérésére. A LUCAS minták adatai alapján elkészült egy sor térkép, 

amely előrejelzi az EU talajában jelenlévő különféle fémek 

koncentrációját. Noha ezen elemek többségének koncentrációja a 

megfelelő küszöbérték alatt van, egy vagy több elem meghaladja az 

alkalmazott küszöbkoncentrációt 1,2 Mkm 2-en , amely az EU teljes 

felületének 28,3% -a. Részletes értékelésre és nyomon követésre van 

szükség Közép-Nyugat-Európában, Közép-Olaszországban, 

Görögországban és Délkelet-Írországban. Ezek a térképek továbbra sem 

képesek elválasztani a természetes és az antropogén szennyeződéstől, és 

bizonyos tendenciákat és pontokat azonosítottak. A 2. ábrán egyes 

nehézfémek koncentrációit mutatjuk be térképen. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716310452%23bb0120#bb0120
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716310452%23bb0120#bb0120
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2. ábra: Egyes nehézfémek koncentrációja az Európai Unió talajtalajában 

SZENNYEZÉS NAGY fémekkel SERBIÁBAN 
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Szerbiában a nehézfémek tartalmának elemzését végezték a 2014-es és 

a 2016-os áradások által sújtott városok és önkormányzatok 

mezőgazdasági talajain. 

Összesen 150 vizsgált minta volt. A helyek, ahonnan a mintákat vették, 

a vízgyűjtőkben találhatók: Kolubara, Drina, 

Szava, Nyugat-Morva, Ibar és a Nagy-Morva. 

A vizsgált minták teljes számából 104 mintában a maximálisan 

megengedett koncentráció - MDK - a szerb törvényhozás szerint - 

meghaladta a Ni értékét, míg a Cr értékek meghaladták a 33 mintát és a 

Pb 16 mintában. Az MDK-t nem haladják meg a Zn és a Cd értéke mind 

a 150 talajmintában. 
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MEGHATÁROZÁS 

A talajban lévő nehézfémek összes és elérhető koncentrációjának 

meghatározására többrétegű elemzést alkalmaznak : 

ICP-AES - analitikai módszer, induktív kapcsolású plazma atomemissziós 

spektrometriával. Ez a módszer gyors és pontos eszközt biztosít akár 50 

elem egyidejű megfigyeléséhez az alsó és a nyomat szintnél. 

ICP-MS - analitikai módszer induktív kapcsolású plazma 

tömegspektroszkópiával. Ez egy olyan típusú tömegspektrometria, 

amely képes észlelni a fémek és számos nem fémek olyan alacsony 

koncentrációknál is, mint az egyik részt 10 15 (rész per trillió, PPQ) a 

nem-zavarja alacsony hátterű izotópok.  

XRF - röntgen-fluoreszcens spektrometria. Ez egy roncsolásmentes 

elemzési módszer a szilárd, porított és folyékony mintákban található 

elemek koncentrációjának azonosítására és meghatározására. 

  

  

  

KERETELÉSI TUDNIVALÓK 

A becslések szerint világszerte körülbelül 2,5 millió hektár talaj 

szennyezett nehézfémekkel, például As, Cd, Cr, Hg, Pb, Co, Cu, Ni, Zn és 

Se. Koncentrációik többnyire magasabbak, mint a földrajzi vagy a 

szabályozási szint. A szennyezett területek megtisztítása érdekében 

kétféle helyreállítási technikát dolgoztak ki : in situ és ex situ. Ezek a 

helyreállítási technikák fizikai, kémiai, biológiai, elektromos és 

hőkezelési eljárásokon alapulnak ( Van Liedekerke et al., 2014) .   
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A nehézfém eltávolításának helyreállítási technikáit a 3. ábra ismerteti, 

és ezek a következőket tartalmazzák : 

felületi korlát, beágyazás, hulladéklerakás, talajöblítés, talajmosás, 

elektrokinetikai extrakció, stabilizálás, megszilárdítás, üvegesítés, 

fitoremediáció és bioremediáció (3. ábra). 

  

 

 (Liu et al., 2018) 
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Az in situ talajjavítás költséghatékonyabb, mint az ex-situ kezelés, és a 

szennyező anyagok eltávolítása / extrahálása kedvezőbb, mint az 

immobilizálás és elszigetelés. A rendelkezésre álló talajjavító technikák 

közül a teljes terepi skálán gyakorlatot hajtottak végre, kivéve az 

elektrokinetikai extrakciót, a kémiai stabilizálást és a fitoremediációt, 

amelyek a fejlesztési szakaszban vannak. Az átfogó értékelés rámutat 

arra, hogy a kémiai stabilizáció ideiglenes talajjavító technikaként 

szolgál, a fitoremediáció hatékonyságát javítani kell, a felület 

korlátozása és a hulladéklerakás alkalmazható a kicsi, súlyos 

szennyeződésű helyekre, míg a megszilárdítás és az üvegesítés az utolsó 

rehabilitációs lehetőség.   

A talajjavítás költsége és időtartama technikától függ és 

helyspecifikus. A talajjavító projektek megvalósítható technikáinak 

kiválasztása előtt azonban szükséges a kezelhetőség vizsgálata, 

figyelembe véve a szennyeződés típusát és mértékét, a kármentesítési 

célokat, a hely jellemzőit, a költséghatékonyságot, a megvalósítási időt 

és a nyilvánosság elfogadhatóságát (Liu et al., 2018). 

  

  

  

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/soil-remediation
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GYAKORLAT 

FÉM MEGHATÁROZÁSA SZAVAT-ICP / OES MÓDSZERBEN 

  

reagensek 

ccHNO 3 

hidrogén-peroxid oldat 

  

Felszerelés 

analitikai egyensúly 

Teflon küvettát 

ICP-OES rendszer Thermo iCAP 6500 Duo 

Mikrohullámú mérföldkő Ethos U 

  

  

eljárás 

              A talajminta elkészítése az összes nehézfémek tartalmának 

meghatározására magában foglalja azok emésztését és oldatmá történő 

átalakítását. A mintákat az EPA 3051 módszer szerint készítettük 

( http://www.caslab.com/EPA-Methods/PDF/EPA-Method-3051.pdf) . 

              Mérjünk meg 0,4 g talajmintát az analitikai mérlegen, 0,0001 g 

pontossággal. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=hu&u=http://www.caslab.com/EPA-Methods/PDF/EPA-Method-3051.pdf
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              A lemért mintát mennyiségileg vigyük át a Teflon kazettákba, és 

adjunk hozzá 7 ml ccHNO 3 -ot és 2 ml hidrogén-peroxid oldatot a 

küvettákhoz, zárjuk le őket védő teflon és alumínium 

repedéskorongokkal, és végül zárjuk le teflon tömítésekkel. A teljes 

minta-előkészítési folyamatnak a füstgázt kell tartania. 

              Az égetés után centrifugáljuk, szűrjük a mintákat 25 ml-es normál 

edényekbe, és töltsük fel ultra-tiszta vízzel (vezetőképesség 0,055 μS / cm 

25 ° C-on, azaz ellenállása 18,2 MΩcm 25 ° C-on). 

              A vak mintákat koncentrált sav és oxidálószer keverékeként 

készítik el, amelyet a minták emésztésére használnak, és a mintákkal 

azonos módon emésztik. 
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2. MŰHELY, SZEGED EGYETEM 

  

1. képzés: „A potenciális bakteriális biokontroll-

ágensek szűrése” 

Edző: Vörös Mónika 

2. képzés: „A potenciális gombás biokontroll-ágensek szűrése” 

Edző: Bóka Bettina 

  

1. feladat. A Bacillus és a Trichoderma törzsek izolálása a talajmintákból 

  

Anyagok: 8 Petri-csészék, talajminta, 0,9% NaCl-oldat, 1 főzőpohár, 5 

kémcső, pipetták, örvény, vízfürdő, üvegszóró 

  

              T1 adathordozó:               

0,5% glükóz 

0,3% élesztő-kivonat 

2% agar 

  

autoklávozás után: 

nystatin törzsoldat, 3 mg / ml DMSO-ban 
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karbendazim törzsoldat, 3 mg / ml DMSO-ban 

  

T2 közeg:              

1% glükóz 

0,5% pepton 

0,1% KH 2 PO 4 

0,05% MgSO 4 × 7H 2 O 

2% agar 

  

  

  

autoklávozás után (100 ml-re): 

0,1 ml 0,2% diklórán etanolban 

0,05 ml 5% bengáli rózsa 

0,01% sztreptomicin 

  

  

Eljárás: 

  

Bacillus izoláció: 

Készítsen el talajoldatot 5 g talajból és 50 ml 0,9% NaCl-ból. Végezzen 

tízszeres hígítást 4 lépésben. Inkubáljuk ezt a sorozatot 90 ° C-on 15 

percig. Csíkoztasson 50-50 μl talajoldatot 1-1 Petri-csészére T1 
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táptalajra. Inkubáljuk ezeket a lemezeket egy hétig 

szobahőmérsékleten. 

  

Trichoderma izolálás: 

Szórjon 0,5-1 g talajmintát a T2 közeg felületére. Inkubáljuk ezeket a 3 

lemezt egy hétig szobahőmérsékleten. 

  

Értékelés: 

  

Számoljuk meg a Bacillus és a Trichoderma kolóniaképző egységeket 

( CFU). Számítsa ki a legkoncentráltabb Bacillus minta telepek számát . 

  

2. feladat Válassza el és tisztítsa meg a kolóniákat 

  

Anyagok: 2 Petri-csészék, oltási hurok 

  

  

T1 adathordozó:               

0,5% glükóz 

0,3% élesztő-kivonat, 

2% agar 

  

autoklávozás után: 
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nystatin törzsoldat, 3 mg / ml DMSO-ban 

karbendazim törzsoldat, 3 mg / ml DMSO-ban 

  

T2 közeg:              

1% glükóz 

0,5% pepton 

0,1% KH 2 PO 4 

0,05% MgSO 4 * 7H 2 O 

2% agar 

  

autoklávozás után (100 ml-re): 

0,1 ml 0,2% diklórán etanolban 

0,05 ml 5% bengáli rózsa 

0,01% sztreptomicin 

  

Eljárás: 

  

Válasszon 1 különálló Bacillus és 1 különálló Trichoderma kolóniát az 

izolációs lemezektől. Inokuláljuk a Trichoderma kolóniát újra 

a Trichoderma szelektív tápközegbe. Terjesszük a baktériumtelepet 

oltási hurokkal (1. ábra). Rajzoljon cikcakk vonalat a közeg felületére, 

majd sterilizálja a beoltási hurkot, és húzzon újabb cikcakk vonalat az 

első cikcakk vonaltól. Végül ismét sterilizáljuk a beoltási hurkot, és 

húzzunk egy harmadik cikk-cakk vonalat a második cikk-cakk vonaltól. 
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1. ábra. 

Értékelés: Válasszon egy külön kolóniát, és ismételje meg ezt a 

folyamatot háromszor. 

  

  

3. feladat: DNS-izolálás 

  

  

A) DNS izolálás a Trichoderma törzsektől  

  

  

Anyagok: EZNA® gombás DNS Mini készlet, legalább 10 000 × g-os 

mikrocentrifuga, nukleázmentes 1,5 ml vagy 2 ml-es mikrocentrifuga 

csövek, vízfürdő, mozsarak szövetek őrlésére, steril ionmentesített víz, 

izopropanol, 100% etanol 
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EZNA® gombás DNS Mini Kit Protokoll - friss vagy fagyasztott minták 

  

Ez a protokoll a legtöbb friss vagy fagyasztott szövetmintához 

alkalmas. A különféle gombák víz- és poliszacharid-tartalmának óriási 

változása miatt azonban a mintát ≤200 mg-ra kell korlátozni. 

A minták elkészítéséhez gyűjtsük össze a szövetet egy 1,5 vagy 2 ml-es 

mikrocentrifuga csőben, és fagyasztjuk be oly módon, hogy folyékony 

nitrogént merítünk egy pár csipesszel, hogy a csövet 

megtöltsük. Csiszolja meg a szövetet az eldobható Kontes pellet 

mogyoróval. Alternatív megoldásként engedheti meg, hogy a folyékony 

nitrogén elpárologjon, majd a mintákat 70 ° C-on tárolja későbbi 

felhasználás céljából. Olyan kritikus munkavégzéshez, mint a PCR és a 

klónozás, a mozsártörőket legjobb egyszer használni, majd a 

felhasználás után azonnal hígított fehérítő oldatban áztatni, amíg 

tiszta. Az eldobható mozsarak többször autoklávozhatók. 

  

Indítás előtt: melegítse a steril ionmentes vizet és az eluálópuffert 65 ° 

C-ra, készítsen jégvödröt. 

  

1. Készítsen elő 100 mg szövetet 1,5 vagy 2 ml-es mikrocentrifuga 

csőben.              

2. Adjon hozzá 600 μL FG1 puffert. Vortexelje erőteljesen a 

keveréshez. Ügyeljen arra, hogy az összes csomót 

eloszlassa. Megjegyzés: Folyamat négy-hat csőből álló sorozatban: 

őrölje meg, adjon hozzá FG1 puffert, majd folytassa a 3. lépéssel, 

mielőtt újabb készletet indít. Ne haladja meg a 200 mg szövetet.              
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3. Inkubálja 65 ° C-on 10 percig. Inkubálás közben kétszer keverjük 

össze a csövet fordítva.              

4. Adjon hozzá 140 μL FG2 puffert. Vortex segítségével alaposan 

keverjük össze.              

5. Hagyja ülni a jégen 5 percig.              

6. Centrifugálj 10 000 xg sebességgel 10 percig.              

7. Helyezze a felülúszót egy új mikrocentrifuga csőbe, ügyelve arra, 

hogy ne zavarja a pellet és ne szállítson törmeléket.              

8. Adjunk hozzá 0,7 térfogat izopropanolt. Vortex segítségével 

kicsapódik a DNS.              

Megjegyzés: A legtöbb esetben a 600 μL-es felülúszó könnyen 

eltávolítható. Ehhez 420 μL izopropanol szükséges. Vegye figyelembe, 

hogy a mintától függően a felülúszó térfogata változhat. Egy új csőbe 

való áthelyezés után mérjük meg a térfogatot, és adjunk hozzá 

megfelelő mennyiségű izopropanolt. Ez a lépés eltávolítja a 

poliszacharid- tartalom nagy részét, és javítja a centrifugálási 

teljesítményt azáltal, hogy növeli a DNS-kötőképességet (és így a 

hozamot) a következő lépésekben. Az izopropanol hozzáadása után 

nincs szükség inkubálásra. 

9. Azonnal centrifugálja 10 000 x g sebességgel 2 percig. A hosszabb 

centrifugálás nem javítja a hozamokat.              

10. Szívja le és dobja ki a felülúszót, ügyelve arra, hogy ne szabaduljon 

el a DNS-pellet.              

11. Fordítsa a mikrocentrifuga csövet egy papír törülközőn 1 percig, 

hogy a maradék folyadék kifolyhasson. A DNS-pellet nem szükséges 

szárítani.              
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12. Adjunk hozzá 300 μl steril ioncserélt vizet, amelyet 65 ° C-ra 

melegítünk. Vortex segítségével szuszpendáljuk a pelletét.              

Megjegyzés: A DNS hatékony feloldásához szükség lehet egy rövid 

inkubálásra 65 ° C-on. 

13. Adjon hozzá 4 μl RNase A. Vortex-et, hogy alaposan 

megkeverje.              

14. Adjon hozzá 150 μL FG3 puffert és 300 μL 100% etanolt. Vortex 

segítségével alaposan keverjük össze.              

Megjegyzés: Etanol hozzáadásával csapadék képződhet; nem zavarja a 

DNS izolálását. 

15. Helyezze a HiBind® DNS Mini oszlopot egy 2 ml-es 

gyűjtőcsőbe.              

Opcionális oszlop-kiegyenlítési protokoll: 1. Adjon hozzá 100 µl 3M 

NaOH-t a HiBind® DNS Mini oszlophoz. 2. Hagyja ülni 4 percig. 3. 

Centrifugálja a maximális sebességet 60 másodpercig. 4. Dobja el a 

szűrletet és használja újra a gyűjtőcsövet. 

16. Helyezze a teljes mintát (beleértve az esetlegesen képződött 

csapadékot) a HiBind® DNS Mini oszlopba.              

17. Centrifugáljon 10 000 x g sebességgel 1 percig.              

18. Dobja el a szűrletet és a gyűjtőcsövet.              

19. Helyezze a HiBind® DNS Mini oszlopot egy új, 2 ml-es 

gyűjtőcsőbe.              

20. Adjunk hozzá 750 μL DNS mosópuffert. Megjegyzés: A DNS 

mosópuffert használat előtt 100% etanollal kell hígítani.              

21. Centrifugáljon 10 000 x g sebességgel 1 percig.              
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22. Dobja el a szűrletet és használja újra a gyűjtőcsövet.              

23. Ismételje meg a 20-22 lépéseket egy második DNS mosópuffer 

mosási lépésnél.              

24. Centrifugálja az üres HiBind® DNS Mini oszlopot maximális 

sebességgel 2 percig a membrán megszárításához. Megjegyzés: Fontos, 

hogy eltávolítsuk az etanol nyomait, amelyek egyébként zavarhatják a 

downstream alkalmazásokat.              

25. Helyezze a HiBind® DNS Mini oszlopot nukleázmentes 1,5 vagy 2 ml-

es mikrocentrifugacsőbe.              

26. Adjunk hozzá 100 μL eluálópuffert (vagy steril ionmentes vizet), 

amelyet 65 ° C-ra melegítünk.              

Megjegyzés: A kisebb eluációs térfogat jelentősen növeli a DNS-

koncentrációt, de csökkenti a hozamot. A 200 μL-nél nagyobb eluációs 

térfogat nem javasolt. 

27. Hagyja ülni 3-5 percig.              

28. Centrifugáljon 10 000 x g sebességgel 1 percig.              

29. Ismételje meg a 26-28 lépést egy második eluálási lépésnél.              

Megjegyzés: A következő lépések bármelyik kombinációja 

felhasználható a DNS-hozam növelésére. Az eluációs puffer hozzáadása 

után inkubáljuk az oszlopot 5 percig. Növelje az eluációs 

térfogatot. Ismételjük meg az eluálást friss eluálópufferrel (ez növelheti 

a hozamot, de csökkentheti a koncentrációt). Ismételjük meg az eluálási 

lépést az első eluálástól kapott eluátum felhasználásával (ez növelheti a 

hozamot, miközben megtartja az eluálási térfogatot). 

30. A DNS-t -20 ° C-on tárolja.              
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B) DNS izolálás a Bacillus törzsekből   

  

Anyagok: 13 000 x g-os mikrocentrifuga, 4000 x g-es centrifugálás a 

pellettenyészethez, nukleázmentes 1,5 ml-es mikrocentrifuga csövek, 

vízfürdő, rázóvizes fürdő, örvénylő, 100% etanol, 100% izopropanol 

  

EZNA® baktérium-DNS készlet - centrifugálási protokoll 

  

Indítás előtt: Állítsa a vízfürdőt 37 ° C-ra. Állítsa a vízfürdőt 55 ° C-

ra. Állítson inkubátort vagy vízfürdőt 65 ° C-ra. Az eluációs puffert 

melegítjük 65 ° C-ra. 

  

1. A baktériumok tenyésztése az LB tápközegben a log-fázishoz. (Az 

éjszakai kultúra sok esetben felhasználható.)              

2. Centrifugáljon legfeljebb 3 ml tenyészetet vagy 1 x 109 sejtet 4000 x g-

vel 10 percig szobahőmérsékleten.              

3. Szívja le és dobja ki a médiát.              

4. Adjon hozzá 100 μL TE puffert. Vortex-kel a pellet teljes 

szuszpendálásához.              

5. Adjon hozzá 10 μL lizozimot.              

Megjegyzés: Használat előtt a lizozimot fel kell szuszpendálni az 

eluálópufferrel. 

6. Inkubáljuk 37 ° C-on 10 percig.              
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Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alkalmazott enzimmennyiséget és / 

vagy az inkubálás hosszát módosítani kell az alkalmazott 

baktériumtörzstől függően. A sejtfal teljes emésztése elengedhetetlen a 

hatékony lízishez. A hosszabb inkubációs idő jobb eredményeket 

eredményezhet. 

Opcionális: Nehezen lizálható baktériumok esetén kövesse az alábbi 

rövid protokollt. 

1. Adjon hozzá 25 mg S üveggyöngyöket egy 1,5 ml-es mikrocentrifuga 

csőhöz. 

2. Helyezzen mintát az S üveggyöngyökbe. 

3. Vortexeljen maximális sebességgel 5 percig. 

4. Hagyja a mintát állni, hogy a gyöngyök leülepedjenek. 

5. Helyezze a felülúszót egy új 1,5 ml-es mikrocentrifuga csőbe. 

7. Adjon hozzá 100 μL TL puffert és 20 μL Proteinase K oldatot. Vortex 

segítségével alaposan keverjük össze.              

8. Inkubálja 55 ° C-on rázóvizes fürdőben.              

Megjegyzés: Általában legfeljebb 1 óra szükséges a baktériumok 

líziséhez. Ha nem áll rendelkezésre rázóvizes fürdő, inkubálja a 

mintákat, és 20-30 percenként rázza vagy röviden keverje fel. 

9. Adjunk hozzá 5 μL RNáz A-t. Fordítsuk meg a csövet többször a 

keveréshez.              

10. Hagyja ülni szobahőmérsékleten 5 percig.              

11. Centrifugáljon 10 000 x g sebességgel 2 percig az összes 

emésztetlen anyag pelletálására.              
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12. Helyezze a felülúszót egy új 1,5 ml-es mikrocentrifuga csőbe. Ne 

zavarja a pelletét.              

13. Adjon hozzá 220 μL BL puffert. Vortex segítségével alaposan 

keverjük össze.              

14. Inkubáljuk 65 ° C-on 10 percig.              

Megjegyzés: Bolti csapadék képződhet, ha hozzáadunk BL puffert; nem 

zavarja a DNS helyreállítását. 

15. Adjon hozzá 220 μL 100% etanolt. Vortexelje 20 másodpercig 

maximális sebességgel, hogy alaposan megkeveredjen. Megjegyzés: Ha 

ezen a ponton bármilyen csapadék látható, akkor a csapadékot tízszer 

fel-le pipettázással szétbonthatja.              

16. Helyezze a HiBind® DNS Mini oszlopot egy 2 ml-es 

gyűjtőcsőbe.              

17. Helyezze a teljes mintát a HiBind® DNS Mini oszlopba, az 

esetlegesen képződött csapadékkal együtt.              

18. Centrifugáljon 10 000 x g sebességgel 1 percig.              

19. Dobja el a szűrletet és a gyűjtőcsövet.              

20. Helyezze a HiBind® DNS Mini oszlopot egy új, 2 ml-es 

gyűjtőcsőbe.              

21. Adjunk hozzá 500 ul HBC puffert.              

Megjegyzés: A HBC puffert 100% izopropanollal hígítani kell használat 

előtt. Az utasításokat lásd a 4. oldalon. 

22. Centrifugáljon 10 000 x g sebességgel 1 percig.              

23. Dobja el a szűrletet és használja újra a gyűjtőcsövet.              

24. Adjon hozzá 700 μL DNS mosópuffert.              
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Megjegyzés: A DNS mosópuffert 100% etanollal hígítani kell használat 

előtt. 

25. Centrifugáljon 10 000 × g sebességgel 1 percig.              

26. Dobja el a szűrletet és használja újra a gyűjtőcsövet.              

27. Ismételje meg a 24-26 lépéseket egy második DNS mosópuffer 

mosási lépésnél.              

28. Az üres HiBind® DNS Mini oszlopot centrifugáljuk maximális 

sebességgel (≥ 13 000 × g) 2 percig az oszlop szárításához.              

Megjegyzés: Ez a lépés elengedhetetlen az etanol nyomainak 

eltávolításához, amelyek zavarhatják a későbbi alkalmazásokat. 

29. Helyezze a HiBind® DNS Mini oszlopot egy új, nukleázmentes 1,5 ml-

es mikrocentrifugacsőbe.              

30. Adjunk hozzá 50–100 μL eluálópuffert 65 ° C-ra melegítve.              

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az Elúciós puffer a HiBind® mátrix 

közepére kerüljön. Mindegyik 50-100 μL-es eluáció a HiBind® mátrixhoz 

kötött DNS 60-70% -át adja. Két eluálás általában ~ 90% hozamot 

eredményez. Az eluálási térfogat növekedése azonban csökkenti a 

végtermék koncentrációját. A magasabb koncentrációjú DNS 

előállításához az elúciót 50 μl eluációs pufferrel végezhetjük (ez kissé 

csökkenti az általános DNS-hozamot). Az 50 μL alatti mennyiségek 

jelentősen csökkentik a hozamot. 

31. Hagyja ülni 3–5 percig szobahőmérsékleten. Megjegyzés: Az hozam 

növelhető az oszlop inkubálásával. inkább 65 ° C-on, mint 

szobahőmérsékleten.              

32. Centrifugáljon 10 000 x g sebességgel 1 percig a DNS 

eluálásához.              
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33. Ismételje meg a 30-32 lépést egy második eluálási lépésnél.              

34. Az eluált DNS-t -20 ° C-on tárolja. 

  

 

 

4. feladat: A Bacillus és Trichoderma törzsek azonosítása 

  

Anyagok: PCR csövek, pipetták, dd H 2 O, Dream Taq polimeráz, 

Dream Taq puffer, dNTP keverék, alapozók, PCR gép, agaróz, Tris-acetát 

– EDTA puffer, etidium-bromid, elektroforézis berendezés 

  

  

Eljárás: 

A P CR-t 50 μl végső térfogatban végeztük, amely 

5 μl Dream Taq polimeráz 10x puffert tartalmaz, 200 μM-ot mindegyik 

dNTP-re, 10 pM primert, 100 ng templát DNS-t desztillált vízben és 

1 U Dream Taq DNS-t. polimeráz.           

A Bacillus esetében használja a gyrA génindítókat : gyrA -F 5'-

 CAGTCAGGAAATGCGTACGTCCTT-3 ', gyrA-R 5'-

 CAAGGTAATGCTCCAGGCATTGCT-3'. Az amplifikáció kezdeti 

denaturációval kezdődik 94 ° C- on 2 percig, ezt követi 30 denaturálási 

ciklus 94 ° C- on 30 másodpercig, izzítás 50 ° C- on 45 másodpercig, és 

megnyúlás 72 ° C- on 1 percig , és egy utolsó meghosszabbítási 

lépés 72 ° C- on. ℃ 10 percig. 

A Trichoderma használja a 4. és az 5 primerek: ITS4 5 '-

TCCTCCGCTTATTGATATGC- 3 ' és ITS5 5 '-
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GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG- 3 ' . Az amplifikáció kezdődik a kezdeti 

denaturációval 94 ℃ -5 perc, amelyet 30 denaturálási ciklus követ, 

94 ℃ hőmérsékleten 30 másodpercig, lágyítás 50 ° C- on 40 

másodpercig, és megnyúlás 72 ° C- on 1 percig, és egy utolsó 

meghosszabbítási lépés 72 ° C- on. ℃ 3 percig 

  

A PCR után elválasztjuk a PCR termékeket elektroforézissel (1% 

agarózgél Tris-acetát – EDTA pufferben, 0,02% etidium-bromidot 

tartalmaz) és vizsgáljuk ultraibolya fényben. A szekvenálás után 

elemezze a szekvenciát az NCBI BLAST kereséssel. 
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3. képzés: „A potenciális biokontroll-ágensek 

enzimológiai jellemzése” 

Oktató: Dr. Takó Miklós 

  

mikroorganizmusok: 

  

1 Bacillus és 1 Trichoderma törzs a következő mikroorganizmus-

készletből: 

  

Bacillus velezensis , Bacillus subtilis , Bacillus 

amyloliquefaciens , Trichoderma harzianum , Trichoderma 

asperellum , Trichoderma simmonsii 

  

  

1. feladat: A celluláz aktivitásának mérése 

  

  

anyagok: 

Induktív táptalaj, 7 100 ml-es Erlenmeyer-lombik, 21 Eppendorf-cső, 96 

lyukú mikrotiterlemez, centrifuga, vízfürdő, pipetták, spektrofotométer 
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(mikrotiter-leolvasó funkcióval), 2 mg / ml karboxi-metil-cellulóz oldat 

desztillált vízben, dinitrosaliclic sav reagens, 2 mg / ml 4-nitrofenil β-D-

cellobiosid oldat desztillált vízben, 2 mg / ml 4-nitrofenil β-D-

glükopiranozid oldat desztillált vízben, 10% nátrium-karbonát oldat 

  

Induktív leves: 

1% mannit 

2% búzakorpa 

0,5% KH 2 PO 4 

0,2% NaNO 3 

0,1% MgSO 4 

  

Oltás: 

Mérjünk be 20 ml induktív táptalajt 100 ml-es Erlenmeyer-lombikban, 

és oltjuk be őket 10 μl-rel Bacillus vagy Trichoderma szuszpenzióból; 1 

törzs / 1 lombik. Hagyjon egy csövet háttérkontrollként 

(mikroorganizmus-mentes közeg). 

              Inkubálja a csöveket 4 napig 30 ° C-on . 

A minta előkészítése: 

Az inkubálás után pipettázzunk 1-1 ml-t a húslevesből az Eppendorf 

csövekbe. Centrifugáljuk őket 10000 fordulat / perc sebességgel 5 

percig, és a felülúszót tegyük egy új Eppendorf csőbe. Ezt a tiszta 

felülúszót használják az enzimaktivitás mérésére. 
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A) Karboximetil-cellulóz aktivitás (endoglu- kanáz, CMCase) 

Eljárás: 

Keverje össze a 200 µl felülúszót és 200 µl 2 mg / ml karboxi-metil-

cellulóz oldatot egy új Eppendorf csőben. 30 perc 30 ° C-on történő 

inkubálás után adjunk 600 μl dinitroszaliclic sav reagenst minden 

csőhöz, és helyezzük forró vízfürdőbe 15 percre. Érzékelje a 

színeltolódást a sárga és a barna színre. Az eredmények 

számszerűsítéséhez mérjük meg a mintákat 570 nm-en. 

  

A reakció háttere: 

  

 

  

A 3,5-Dinitroszalicilsav redukálócukrok (itt glükóz és cellobióz) 

jelenlétében 3-amino-5-Nitroszalicilsavvá redukálódik. 

  

  

Értékelés: 

Vizsgálja meg az izolátumok CMC-bomlási potenciálját oszlopdiagramon 

keresztül. 
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Számítás: az OD megfelel az enzimaktivitásnak = a minta OD-je - a 

háttérkontroll OD-je. 

  

  

B) Cellobiohidro-láz aktivitás 

Eljárás: 

Készítsünk tízszeres hígítást a felülúszóból. Keverjen össze 50 μl hígított 

felülúszót 50 μl 2 mg / ml 4-nitrofenil β-D-cellobiosid oldattal 96 üregű 

mikrotiterlemezen. 30 perc 30 ° C-on történő inkubálás után adjunk 

minden csőbe 100 µl 10% -os nátrium-karbonát-oldatot, és ellenőrizzük 

a 4-nitrofenol (sárga színű) felszabadulását 405 nm-en a 

mikrotiterlemez-leolvasó segítségével. 

  

  

A reakció háttere: 

  

 

  

  

Értékelés: 
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Vizsgálja meg az izolátumok cellobiohidro-lázaktivitását 

(abszorbanciaértékeket) oszlopdiagramon keresztül. 

Számítás: az OD megfelel az enzimaktivitásnak = a minta OD-je - a 

háttérkontroll OD-je. 

  

  

C) Béta-glükozidáz aktivitás 

  

  

Eljárás: 

Készítsünk tízszeres hígítást a felülúszóból. Keverjen össze 50 μl hígított 

felülúszót 50 μl 2 mg / ml 4-nitrofenil β-D-glükopiranozid oldattal 96 

üregű mikrotiterlemezen. 30 perc 30 ° C-on történő inkubálás 

után adjunk minden csőbe 100 µl 10% -os nátrium-karbonát-oldatot, és 

ellenőrizzük a 4-nitrofenol (sárga színű) felszabadulását 405 nm-en a 

mikrotiterlemez-leolvasó segítségével. 

  

  

A reakció háttere: 
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Értékelés: 

Vizsgálja meg az izolátumok béta-glükozidáz aktivitását 

(abszorbanciaértékeket) oszlopdiagramon keresztül. 

Számítás: az OD megfelel az enzimaktivitásnak = a minta OD-je - a 

háttérkontroll OD-je. 

  

  

  

  

2. feladat: A xilanáz aktivitás megszerzése 

anyagok: 

A tiszta felülúszó búzába történő fermentáció után elkészítve, 7 

Eppendorf cső, 96 üregű mikrotiterlemez, vízfürdő, pipetták, 

spektrofotométer (mikrolemez-leolvasó funkcióval), dinitrosaliclic sav 

reagens, 2 mg / ml xylan oldat 

  

  

Eljárás: 
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Keverje össze a 200 µl felülúszót és 200 µl 2 mg / ml xilan oldatot egy új 

Eppendorf csőben. 30 perc 30 ° C-on történő inkubálás után adjunk 600 

μl dinitroszaliclic sav reagenst minden csőhöz, és helyezzük forró 

vízfürdőbe 15 percre. Érzékelje a színeltolódást a sárga és a barna 

színre. Az eredmények számszerűsítéséhez mérjük meg a mintákat 570 

nm-en. 

  

  

A reakció háttere: 

              Lásd az 1. feladat A. részét. A redukáló cukrok a xilóz és a 

xilobióz. 

  

  

Értékelés: 

Vizsgálja meg az izolátumok xilanáz aktivitását oszlopdiagramon 

keresztül. 

Számítás: az OD megfelel az enzimaktivitásnak = a minta OD-je - a 

háttérkontroll OD-je. 

  

  

3. feladat: A lipázaktivitás mérése 

anyagok: 

A tiszta felülúszó, búzakorpába történő fermentáció után készítve, 1 

Eppendorf-cső, 96-üregű mikrotiterlemez, pipetták, spektrofotométer 

(mikrolemez-leolvasó funkcióval), 4 mg / ml (3 mM) 4-nitrofenil-
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palmitát törzsoldat dimetil-szulfoxidban, 100 mM foszfát-puffer (pH = 

6,8), 10% nátrium-karbonát-oldat 

  

  

Eljárás: 

Készítsünk tízszeres hígítást a felülúszóból. Pipettázzunk 500 µl nátrium-

foszfát-puffert 500 µl 4-nitrofenil-palmitát törzsoldatba. Ezután 

keverjünk össze 50 μl pufferolt szubsztrátot 50 ul hígított felülúszóval 

egy 96 üregű mikrotitráló lemezen. 30 perc 30 ° C-on történő inkubálás 

után adjunk minden csőbe 100 µl 10% -os nátrium-karbonát-oldatot, és 

ellenőrizzük a 4-nitrofenol (sárga színű) felszabadulását 405 nm-en a 

mikrotiterlemez-leolvasó segítségével. 

  

A reakció háttere: 

  

 

  

  

Értékelés: 

Vizsgálja meg az izolátumok lipázaktivitását oszlopdiagramon keresztül. 
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Számítás: az OD megfelel az enzimaktivitásnak = a minta OD-je - a 

háttérkontroll OD-je. 

  

 

 

4. feladat: A kitináz (exokitináz) aktivitás mérése 

  

  

anyagok: 

Induktív táptalaj, 7 félcső, 14 Eppendorf-cső, 96 üregű mikrotiterlemez, 

centrifuga, pipetta, spektrofotométer (mikrotiterlemez-leolvasó 

funkcióval), 4 mg / ml (11 mM) 4-nitro-fenil-N-acetil-β-D-glükozaminid-

készlet oldat dimetil-szulfoxidban, 100 mM foszfát puffer (pH = 6,8), 

10% nátrium-karbonát-oldat 

  

Induktív leves: 

1% mannit 

0,5% kolloid kitin 

0,5% KH 2 PO 4 

0,2% NaNO 3 

0,1% MgSO 4 

  

  

Beoltás és a minta előkészítése: 
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Kövesse az 1. feladatban leírt protokollt. 

  

  

Eljárás: 

Pipettázzunk 500 µl nátrium-foszfát-puffert 500 µl 4-nitro-fenil-N-acetil-

β-D-glükozaminid törzsoldatba. Ezután adjunk hozzá 50 ul pufferolt 

szubsztrátot 50 ul felülúszóhoz 96 üregű mikrotitráló lemezen. 30 perc 

30 ° C-on történő inkubálás után adjunk minden csőbe 100 µl 10% -os 

nátrium-karbonát-oldatot, és ellenőrizzük a 4-nitrofenol (sárga színű) 

felszabadulását 405 nm-en a mikrotiterlemez-leolvasó segítségével. 

  

A reakció háttere: 

  

 

 

  

  

Értékelés: 

Vizsgálja meg az izolátumok exochitináz aktivitását oszlopdiagramon 

keresztül. 
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Számítás: az OD megfelel az enzimaktivitásnak = a minta OD-je - a 

háttérkontroll OD-je. 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. feladat: A proteáz (kimotripszin) aktivitásának mérése 

  

  

anyagok: 

Induktív táptalaj, 1 mg / ml Suc-Ala-Ala-Pro-Phe- p- nitroanilid 

törzsoldat dimetil-szulfoxidban, csőrázóban, Eppendorf csövekben, 

centrifuga, pipetta, 96 üregű mikrotitráló lemez, spektrofotométer 

(mikrotáblás olvasó funkcióval) 

  

Induktív leves: 

1% mannit 

1% pepton kazeinből 

0,1% élesztő-kivonat 

0,3% NaCl 
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0,1% K 2 HPO 4 

0,1% MgSO 4 

0,01% MnSO 4 

0,03% CaCI 2 

  

  

Beoltás és a minta előkészítése: 

Kövesse az 1. feladatban leírt protokollt. 

  

  

Eljárás: 

Készítsünk tízszeres hígítást a felülúszóból. Pipettázzunk 100 μl hígított 

felülúszót és 50 μl kimotrizin szubsztrát törzsoldatot a mikrotitráló 

lemez üregébe. 30 perc 30 ° C-on történő inkubálás után mérjük meg a 

lemezt 405 nm-en a mikrotiterlemez-leolvasóval. 

  

  

A reakció háttere: 
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Értékelés: 

Képzelje el oszlopdiagramon az izolátumok kimotripszin típusú 

proteáztermelését. 

Számítás: az OD megfelel az enzimaktivitásnak = a minta OD-je - a 

háttérkontroll OD-je. 

  

 

 

4. képzés: „ Fejlett PCR-technikák a törzsek 

monitorozására és a biodiverzitás 

vizsgálatára” Oktató: Dr. Kocsubé Sándor 

  

Az UP-PCR háttere: 

A szokásos PCR reakciókat úgy tervezték, hogy a genom egy adott 

régióját amplifikálják. Az ezekben a reakciókban alkalmazott 

primerpárokat a célterület szekvenciájának korábbi ismeretei alapján 

tervezték meg. Ezzel szemben a génspecifikus PCR-reakciók, fel- és 

RAPD PCR ( R andom A mplified P olimorphic D NA) reakciók gyakran 
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végeznek segítségével az egyik primer helyett primer pár. Az UP-PCR, 

hasonlóan a RAPD PCR-hez, egy ujjlenyomat-módszer, amelyet 

felhasználhatunk egy faj genetikailag nagyon hasonló, de nem klonális 

izolátumainak megkülönböztetésére anélkül, hogy tudnának a genomuk 

pontos szekvenciáiról. A két módszer alapvetően ugyanaz, azonban a 

RAPD PCR általában kevésbé reprodukálható a rövidebb primerek (10 

nt, dekamernek nevezik) és az amplifikáció során fellépő alacsony 

lágyulási hőmérséklet miatt. Az UP primerek általában hosszabbak 

(átlagosan 16 nt hosszúak) és célzott intergenikus régiók, amelyekben a 

genom nagy variabilitással bír, ezért hasznos az intraspecifikus variációk 

kimutatására. A reakció eredményeit standard gélelektroforézissel 

láthatóvá tehetjük. Ezen felül felhasználható bináris mátrixok 

előállítására az amplifikációs termékek jelenléte és hiánya alapján. Ezek 

a mátrixok felhasználhatók a szorosan rokon fajok filogenetikai 

elemzéséhez. Az UP-PCR másik alkalmazása a szekvenciával 

jellemezhető amplifikációs régió (SCAR) markerek kifejlesztése az 

azonos fajhoz tartozó izolátumok megkülönböztetésére, ha az UP 

reakció olyan egyedi fragmenst eredményez, amely csak az 

érdeklődésre számot tartó izolátum nyelő mintázatában van jelen. . Az 

UP-PCR-ből származó diszkrét fragmens szekvenálásával izolátum-

specifikus SCAR primereket lehet kifejleszteni. Ezek a primerek 

felhasználhatók egy meghatározott izolátum (például egy jó biokontroll 

törzs) jelenlétének a környezetben történő megfigyelésére. 

  

Anyagok a PCR reakcióhoz: 

Pipetták (2-20 μl, 20-200 μl), hegyek (200 μl), mikrocentrifuga csövek 

(1,5 ml), PCR csövek (250 μl), bidisztillált víz, DreamTaq (Thermo Fisher 

Scienific) DNS polimeráz, hőkerékpár ( PCRmax), dNTP-k (egyenként 1 

mM), alapozó (0,2 μM) 
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Anyagok az UP-PCR eredményeinek megjelenítéséhez: 

TAE-puffer (40 mM trisz-ecetsav (pH 7,6); 1 mM Na2EDTA) 2% -os 

agarózgél (SeaKem LE), 6-szoros DNS betöltő festék ( Thermo Fisher 

Scienific ), GR zöld DNS-folt (Excellgen), vízszintes gél elektroforézis 

egység (Cleaver), Dark Reader kék transzluminátor (Clare Chemical) 

  

Az UP-PCR-ben használt primerek 

Név Hossz 5'-3 'szekvencia 

L45 17 GTAAAACGACGGCCAGT 

3-2 16 TAAGGGCGGTGCCAGT 

AA2M2 16 CTGCGACCCAGAGCGG 

AS15inv 17 CATTGCTGGCGAATCGG 

L15 / 

AS19 

15 GAGGGTGGCGGCTAG 

  

  

  

  

1. feladat: Állítsa be és futtassa a PCR-t 

  

A PCR reakcióelegy összetevői: 

Összetevő 20 μl reakció Végső 
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koncentráció 

10X 

Dream Taq reakciópuffer 

2 μl 1X 

1 mM dNTP 4 μl 16 200 µM 

1 µM alapozó 4 μl 16 0,2 uM 

Hígított templát DNS 1 μl <1000 ng 

D ream Taq DNS 

polimeráz 

0 , 2 μl 1 egység 

Nukleázmentes víz 20 μl-ig   

  

A PCR protokoll lépései: 

Lépés Hőmérséklet Idő Ciklusok száma 

Kezdeti 

denaturáció 

95 ℃ 2 perc 1 

Denaturáiás 95 ℃ 20 másodperc 35 

Lágyító 58 ℃ 20 másodperc   

Kiterjesztés 72 ℃ 40 másodperc   

Végső 

kiterjesztés 

72 ℃ 2 perc   

  

2. feladat: Futtassa a mintákat agarózgélen, és elemezze a kapott 

csíkozási mintákat. 
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