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A Föld népességének növe-
kedésével egyre intenzívebbé 
válik a mezőgazdasági termelés. 
A növekvő igényeket kiszolgáló 
növénytermesztés a gazdasági 
nyomás hatására átalakult, a ve-
tésforgó lecsökkent, sok helyen 
monokultúrás művelési mód ala-
kult ki. Vélhetőleg ennek követ-
kezményeként is a mezőgazdasá-
gi kártevő rovarok elszaporodtak, 
a növénykórokozók elterjedése 
felgyorsult, gyakoribbá váltak a je-
lentős terméskiesést okozó járvá-
nyok. A problémák felerősödése 
maga után vonta az egyre növek-
vő volumenű kémiai védekezést. 
A természet válaszreakciójaként 
megjelentek a kemikáliákra to-
leráns és rezisztens gyomnövé-
nyek, kártevők és kórokozók. 
Egyes növénykórokozó gombák 
toxintermelése súlyos egészség-
ügyi problémákat vet fel, ugyan-
is a termelt mérgek egy része az 
élelmiszerek feldolgozása során 
sem bomlik el, és bekerülhet az 
alapvető élelmiszerekbe, illetve a 
haszonállatok takarmányába is. 
A növekvő peszticid-felhaszná-
lásnak azonban káros mellékha-
tásai is vannak. A talajba kerülve 
szegényítik annak mikroflóráját, 
elpusztítva az életközösség azon 
tagjait is, amelyek a haszonnö-
vények fejlődése szempontjából 
fontosak. 

Éppen ezért a fenntartható me-

zőgazdasági termelés a vegysze-
rek felhasználásának fokozását 
nem teszi lehetővé, így környe-
zetvédelmi, gazdasági és toxiko-
lógiai szempontból egyaránt cél 
a peszticidek használatának 

csökkentése és más, alternatív, 

környezetbarát, ám hatásos 

megoldások keresése. A mező-
gazdaságban a legnagyobb káro-
kat a rovarok mellett kétségtele-
nül a növénykórokozó gombák 
okozzák. A növényi betegségek 
több mint 60%-a gombák fertő-
zésére vezethetők vissza. Nap-
jainkban a gombás betegségek 
elleni védekezés legelterjedtebb 
módja a kémiai növényvédelem. 
A növényvédő szerek nagy része 
egy ponton ható, azaz a kóroko-
zó életfolyamatainak egy adott 
funkcióját képes gátolni, és ezért 
a szelekciós nyomás gyorsan re-
zisztens patogén törzseket választ 
ki, melyekkel szemben a további-
akban a kemikáliák alkalmazása 
hatástalan marad (pl. a strobilu-
rin-származékok). Ezért a peszti-
cidek alkalmazása mellett egyre 
fontosabbá válik a biológiai vé-

dekezés, mely nem környezetet 
szennyező, valamint hatása sok-
kal tartósabb, mivel nem egy 
ponton ható. Ide tartozik többek 
között a kórokozókkal szemben 
ellenálló növények nemesítése, 
természetes ellenségekkel törté-
nő védekezés, az antagonista és 
hiperparazita (parazitán élőskö-
dő) szervezetek felhasználása. 
Utóbbiak a természetben előfor-
duló tápanyagverseny, mikroszer-
vezetek által termelt gátló anya-
gok, antibiotikumok, sejtfalbontó 
enzimek kiválasztása révén képe-
sek gátló hatást kifejteni. A bio-

lógiai védekezés jelentős részét 

képezi az antagonista hatású ta-

lajlakó baktériumok keresése és 

felhasználása.

2012-ben nemzetközi felmérést 
végeztek, melynek alapján a nö-
vénypatogén gombák gazdasági 
fontossága között felállítottak egy 

rangsort. A lista alapján világszer-
te jelentős problémát okoznak a 
Fusarium fajok, melyek toxinter-
melésük miatt központi kérdéssé 
váltak a növénytermesztésben. 
Ezen patogén gombafajok közös 
tulajdonsága, hogy a talajból, vagy 
a talajba forgatott növényi hulla-
dékból „támadnak”, a termőföld-
be kerülve, onnan gyakorlatilag 
kiirthatatlanok, monokultúrában 
és ültetvényeken állományuk 
gyorsan felszaporodik. Antibio-
tikus hatású antifungális hatású 
anyagokat számos talajlakó bak-
tériumtörzs termel (pl. Bacillus, 
Pseudomonas, Streptomyces), 
amelyek alkalmasak gombák vagy 
fonálférgek gátlására és elpusztítá-
sára. Több talajlakó baktériumfaj 
által termelt enzim képes 
baktériumok, penészgombák, 
élesztőgombák sejtfalát feloldani. 
Ezen felül más gátlási módok is 
ismertek, bizonyos baktériumok 
képesek a növénypatogén gom-
bák szaporodását (spóraképzést) 
gátolni. A fungisztatikus hatású 

talajoltó készítmények fajössze-
tétele úgy van kiválasztva, hogy 
a talajt kolonizáló baktériumok 
a növénypatogén kórokozók (és 
kártevők) széles spektrumával 
szemben hatékonyan óvják a ha-
szonnövényeket. Kombinált talaj-
oltási technológia alkalmazása 
esetén növénynövekedés-serken-
tő fajokkal együtt is kijuttathatóak, 
és ezáltal nem csak a peszticidek, 
hanem a műtrágyák használata is 
visszaszorítható, tovább erősítve a 
fenntartható mezőgazdasági ter-
melés irányelvét.
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