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Anton von Leuvenhook: a baktériumok első leírója 
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• Patogén az a mikroorganizmus, ami 

    - a beteg szervezetből izolálható,  

   - tiszta tenyészetbe hozható, 

    - az eredeti gazda faj újra fertőzhető (az eredeti 

      betegség tünetei megismételhetők) 

    - az újonnan fertőzött szervezetekből a 

      mikroorganizmus visszaizolálható 

 

A Koch - féle posztulátumok (1876) 
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• A legkisebb élő szervezetek, 

• Általában egysejtűek, néhány mikrométer 
nagyságúak,   

• Alak szerint: gömb (coccus), pálcika (bacilus) és  
csarvart (spirillum) 

• Mindenütt előfordulnak, a bioszféra fontos alkotói  

 

Baktériumok 
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• Leuwenhook 1683 A baktériumok első leírása 
• Koch és Pasteur 1876: Lépfene baktériuma: Bacillus 

anthracis 
• Burrill 1879: Erwinia amylovora – a  növények betegségeit 

baktériumok is okozhatják (almatermésűek tűzelhalása)  
• Erwin Smith: Több baktérium első leírója 
• Pammel 1895: Xanthomonas campestris – káposztáról 
• Smith 1896: Pseudomonas solanacearum - burgonyáról 
•     1907: Agrobacterium tumefaciens – gyümölcsfákról 

 
 1950 Klement Zoltán úttörő szerepe a növénykórokozó 

baktériumok kutatásában 
 
Mintegy 1600 baktérium faj közül csak mintegy 300 okoz a 

növényeken betegséget 

A bakteriológia nagy felfedezései 
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• Archaea – termofil, fosszilis szervezetek, 
mintegy 2,5 – 3 milliárd éve alakult ki, az 
evolúció eltérő ága. Meghatározás a 16S  
riboszómális RNS alapján 

 

• Bacteria  - ma is élő csoport, ami kb. 4 milliárd 
éve alakult ki 

Baktérium domének 
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• Gram pozitív (nincs külső membrán) 

 pl. Actinobacteria  

• Gram negatív (van külső membrán) 

    pl. Proteobacteria 

• Ismeretlen, rendszertanilag nem besorolt 
baktériumok 

 pl. Cyanobacteria 

 

Baktérium taxonok 
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Baktériumok életmódja  
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Autotróf (az energiatermelés szempontjából 

önálló fajok, amelyek szénforrásként a levegő 

széndioxidját használják fel), kemotrófok, 

fotoautotrófok, stb. 

Heterotróf (szerves szénforrást használó) 

fajok  
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• Sejt membrán (lipid) 

• Sejtfal: (foszfolipidek és szénhidrátok kettős 
szerkezete) 

• Nincsenek saját membránnal körülvett sejt 
szervecskék (sejtmag, szintestek, 
endoplazmatikus retikulum) 

 

 

A baktériumok főbb alkotórészei 
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• Komplex sejtfal, kb. 10-20 nm vastag, mukoprotein 
váz, külső membránok 

• Gram + és  - csoportok 
• A növénypatogén baktériumok általában Gram – ok 
    (a G+ baktériumok mukoproteid váza laza , a G- 

baktériumoké tömött ) 
- Belső citoplazma membrán, 
- Periplazmás tér (peptidoglukán), 
- Külső membrán (lipidek, proteinek, LPS-

lipopoliszacharidok) 
- Citoplazmában riboszómák, nukleinsavak, fehérjék 
 

Baktériumok felépítése 
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• Baktérium sejtfal  (peptidoglukán)  

     A sejtfal szerkezete (festődése) alapján:  

 

     - Gram + típus, vastag, peptidoglukánt és 
lipoteichoinsavat tartalmaz 

 

     - Gram – típus, vékony, csak lipopoliszacharidokat        
tartamaz 

 

• Külső kapszula (tok): alginátot és EPS-t (extracelluláris 
poliszacharidot) tartalmaz 

 

A baktériumok sejten kívüli (extracelluláris) részei 
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• Nincs valódi, saját sejtmag (ezért prokariotikus 
szervezetek) 

• Szabálytalan, kör alakú DNS, a citoplazma nukleotid 
részében, egyetlen óriás kromoszóma  

• A genom mintegy 300 génből áll, teljes mérete 
körülbelül 4Mbp  

 

 

A baktériumok örökítő anyagai  
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A citoplazma alkotórészei 

• Kromatin állomány (magállomány) 

• Plazmidok: Önálló, kör alakú DNS molekulák, egy-egy 
tulajdonság hordozói, néhány fehérjét kódolnak (pl. 
antibiotikum rezisztencia) 

• Riboszómák és RNS-ek, amelyek a  fehérje szintézist 
végzik 
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Transzpozonok 

• A baktériumokban levő, sajátos genetikai elemek, 
amelyek a genom egyik helyéről a másikra 
véletlenszerűen áthelyeződnek  
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• Heterotróf szervezetek 
• Fakultatív paraziták, (általában mesterséges táptalajon 

fenntarthatók) 
• Általában egysejtűek 
• Komplex, többrétegű sejtfaluk van (fitoplazmáknak 

nincs) 
• Nagy részük Gram negatív 
• Aerob, ritkán fakultatív anaerob életmód 
• Nincs valódi sejtmagjuk, DNS a kromatin állományban  
• Plazmidok, kör alakú, kis DNS-ek, a citoplazmában egy-

egy tulajdonságért felelősek 
 

A növénypatogén baktériumok  legfontosabb tulajdonságai 
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• Csilló (Flagellum, többesszám:- flagella) 10-20 nm 
vastag, 20-70 mm hosszú, a plazmában ered 

• Flagellum típusok: 

     - atrich (csilló nélkül); 

     -  monotrich (egy): Xanthomonas;  

     -  lophotrich (több, egy oldalon): Pseudomonas;  

     - amphitrich (két póluson); 

     -  peritrich (a feszín minden részén): Erwinia 

 

A baktériumok mozgás szervecskéi 
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• A telepek fejlődése a baktériumokra jellemző 

• Kiemelkedő, kerek, enyhén hullámos stb. típusok 

• Festékanyagok megjelenése, táptalaj függő (pl. 
Corynebacterium michiganense sárga, C. insidiosum 
kék) 

 

Baktérium telepek 
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• Nyugalmi (leg)  fázis (a DNS replikáció ideje) 

• Log fázis (reprodukciós idő), 3-4 óra 

• Stacioner fázis, 24-78 óra 

• Aszexuális (osztódás) és szexuális (konjugáció), a DNS 
átadása a pilusokon keresztül 

• Leszálló fázis (több baktérium pusztul, mint amennyi 
keletkezik) 

• A növénypatogén baktériumok szaporodása lassabb, 
mint az állat- vagy humán patogéneké 

Reprodukciós típusok 

18 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

• Hőmérséklet: 2-5 Co minimum, 25-30 Co optimum, 50 
Co felett elpusztul  

• Tápanyagok: víz, szénhidrátok, enyhén lúgos 
kémhatás 

•  Autotróf és heterotróf életmód  

• Fényre kevéssé érzékenyek, az UV fény a DNS-t 
károsítja 

A szaporodást befolyásoló környezeti tényezők 
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Egy ismeretlen baktérium meghatározási menete 1. 

• Izolálás a beteg szövetből szélesztéssel 
táptalajra 

• Baktérium telepek elkülönítése agar 
táptalajon 

• Patogenitás vizsgálatok dohányon (HR) 
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Egy ismeretlen baktérium meghatározása 2. 

A dohányon HR-t adó baktérium tesztelése 

• Fiziológiai és biokémiai módszerekkel  

• Patológiai tesztek 

• Jégmagképző tulajdonság vizsgálata 

• Antibiotikum termelés ellenőrzése 
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Egy ismeretlen baktérium maghatározása 3. 

Patogenitási vizsgálatok 

• Fiatal gyümölcsökön 

• Fiatal hajtásokon 

• Intakt növényeken 

• Levágott hajtásokon 
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• Gram festés: (1884) pararosaniline (Gentiana ibolya + 
KOH).  Corynebacterium-ok G+ak 

• Morfológiai tulajdonságok: alak, nagyság, flagellumok 
száma és elhelyezkedése 

• In vitro vizsgálatok, kolóniák formája, színe 

• Biokémiai reakciók: peptone redukció, szénhidrát 
bontás, zselatin elfolyósítás, gáz képzés, stb. 

• Patogenitás ellenőrzése visszafertőzéssel a Kochféle  
posztulátumok szerint 

 

Meghatározási módszerek 
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Baktériumok Gram (+) festése  
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Foto: Vigh T. 
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• Tünetek: (makroszkópos vagy mikroszkópos) 

• Izolálás mesterséges táptalajon, fenntartás tiszta 
tenyészetben 

• Telepek típusa 

• Mikroszkópos vizsgálatok (forma, alak, ostorok) 

• Kémiai vizsgálat (különböző anyagcsere termékek) 

• Fág analízis 

• Molekuláris vizsgálatok: fehérjék, nukleinsavak  

Diagnosztikai módszerek 
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• Szerológiai módszerek:  

   - antigén – kapcsolatok,  

 - szerológiai reakciók: agglutináció (sejt szinten),    
precipitáció (kolloid állapotban), immuno-elektron 
mikroszkópos módszerek, immuno blott stb. 

• Antigének: baktérium lipoproteinek, flagellin 

• Agglutinációs titer meghatározása rendszertani 
információ a rokonság meghatározására.  

• Poliklón és monoklón antiszérumok 

 

Szerológiai diagnosztikai módszerek 
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Immundiffuziós  teszt szerológiailag rokon törzsekkel 
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Antiszérum 

Antigén minták 
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• Proteinek és  össz-nukleinsav kivonás 

• A fehérjék és nukleinsavak elválasztása 
elektroforézissel 

• Nukleinsavak szekvencia meghatározása restrikciós  
endonukleázokkal  

• PCR – polimeráz láncreakció, a nukleinsavak 
felszaporítása 

• Hibridizálás (Western, Sothern, Northern blot) 

 

Molekuláris diagnosztikai módszerek   
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• 1915 Twort és D’Herelle – a bakteriofágok, mint a 
baktérium telepeket oldó vírusok felfedezése  

• Bakteriofágok a baktérium fajokat fajlagosan 
parazitáló vírusok  

• Delbrück és Luria: nincs önálló anyagcseréje, csak 
fertőző nukleinsavak 

• Adszorpciós, vegetativ fázis, lízis 

 

Fág analízis 
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• A fág nukleinsav aktív bejutása a baktérium sejtbe. Csak 
egy fág fertőz! 

• Vegetatív fázis: Új fehérje szintézis, a légzés nem változik , 
de a szaporodás leáll 

• Új virionok bioszintézise, a sejtfal feloldása, a sejt 
pusztulása (egyetlen baktérium sejt mintegy 10-300 új 
fágot hoz létre) 

• Plaque (folt) képzés (8-12 ó). Plaque számlálás. Specifikus! 

 

A fág fertőzés jellemzői 
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• Mechanikai (sérülések), légzőnyílásokon, 
víznyílásokon, paraszemölcsökön keresztül aktív 
módon 

• Magátvitel, vagy a felületről vagy az 
endospermiumból 

• Pollen átvitel: Erwinia amylovora 

• Vegetatív átvitel: oltás, gumók, hagymák stb. 

• Vektorok: rovarok, fonálférgek, növényápolási 
munkák 

• Víz (eső, folyóvizek, öntözés) 

 

A baktériumok átvitele, terjedése 
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• A baktériumok törzsfejlődésének eredménye : 
szaprofita, szimbionta, parazita (P. fluorescens a P. 
tabaci, Agrobacterium-Rhizobacterium) kapcsolatok 

• A patogenitás és virulencia tényezői: toxin termelés, 
pektinázok és más sejtfalbontó enzimek, a növény 
növekedését befolyásoló  hormonok 

 

 

A baktériumok megbetegítő képessége 
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• Fertőzés feltételei: patogén szervezet, sok fogékony 
növény, megfelelő környezeti feltételek 

• Fertőzés a sebeken és természetes nyílásokon 
keresztül!  

• Kiindulhat a talajból, az elpusztult növényi 
maradványokból, magvakból, a floém és a xylém 
sebeiből    

• Vektorok: rovarok, méhek, ember, víz stb. 

• Függ a növények élettani állapotától 

 

 A növénypatogén baktériumok fertőzése  

33 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

• Behatolás (penetráció) a sejtközötti (intercelluláris) 
térbe 

• A védekezési reakciók elkerülése 

• A gazdaszervezet anyagcseréjének megváltoztatása 

• A gazdaszervezet genetikai módosítása plazmidok 
által ( pl. Agrobacterium)  

• A tápanyagban gazdag szövetek megszállása 

• Másodlagos terjedés (pl. nedves rothadás) 

 

 

 

A baktériumfertőzés fázisai 
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• Általános, nem fajlagos védekezési reakció (nem 
patogének semlegesítésére) 

• Fajlagos védekezési reakció, rezisztens növényen, 
hiperszenzitív reakcióval (HR) 

        Inkompatibilis gazda-parazita kapcsolat  

• A védekezési reakció hiánya fogékony növényen  

        Kompatibilis gazda-parazita kapcsolat 

  

 

Védekezési reakciók baktérium fertőzés esetén 
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• Fogékony növény (kompatibilitás) 
• A baktérium EPS-e megvédi a baktériumot a 

felismeréstől 
• A HR elmaradása (az Avr gének termékei nem 

kerülnek kapcsolatba a gazdanövény R génjeivel) 
• Az oxigén szabadgyökök korlátozott mértékű 

termelése 
• A sejtközötti járatokban a kémhatás megváltozik (a K 

ionok kiáramlása és a H ionok bevándorlása) 
• A glükóz felhalmozódása az intercelluláris térben 
• A baktériumok gyors felszaporodása, EPS burokkal 
• Az EPS miatt kialakulnak a vízzel átitatott foltok 

 

A fertőzés indukciója  (fogékony növény) 
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• Gyors baktérium szaporodás miatt elfogy a sejt 
közötti térben a glükóz 

• Glükóz hiányában az új baktériumoknak hiányzik az 
EPS burka 

• A gazdasejt felismeri a EPS hiányos baktériumok 
felszíni fehérjéit (elicitorok) 

• A baktériumok szaporodása leáll 

•  A gazdanövény HR-el válaszol, kialakulnak a 
nekrózisok 

 

A nekrózisok kialakulása a fogékony növényekben 
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• Indukciós fázis: a baktériumok megtapadása a sejt 
felületén 

• A  hrp és vir gének (a hiperszenzitivitás és patogenitás 
génjei) aktiválódnak a baktérium sejtben 

• Lappangási (látencia): az Avr vagy a Vir gének 
termékei bejutnak a gazdasejtekbe 

• A növény R (rezisztencia) génjei aktiválódnak 
• A reaktív oxigén szabadgyökök (ROS) felszabadulnak 
• Az antioxidáns anyagok és enzimek részben 

semlegesítik a ROS-t 
• Nekrotikus fázis: A kórokozó aktív elpusztítása, a 

gazdasejt programozott halála (apoptózis), HR 
 

 

A fajlagos, specifikus védekezési reakció (HR) 
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• Transzpozon mutagenezis jelöléssel 

• Az „elrontott” gének nem indukálnak HR-t, ezek 
szaporodása is gátolt  

• A gének csoportokban rendeződnek (patogenitási 
szigetek)  25-30 kb. nagyságúak 

• Kromoszómákban vagy plazmidokban lokalizáltak 
(Ralstonia)  

• A patogénekbe ültetve HR-t indukálnak 

• A harmadik szekréciós mechanizmus fehérjéi  

 A hiperszenzitivitás és a patogenitás génjei  (hrp) 
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• A hiperszenzitivitás (túlérzékenység) az 
inkompatibilitás felfokozott kifejeződése 

• A kórokozó patogenitási génjei kapcsolatba kerülnek a 
gazdasejt rezisztencia génjeivel 

• A HR során a kórokozó elpusztítása során a gazda 
szervezet is elpusztul    

• Az esetek túlnyomó többségében a HR 
rezisztenciához vezet, de ez nem maga a rezisztencia 

• A HR hőmérséklet függő 

A hiperszenzitivitás  
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• Levél foltosságok, helyi nekrózisok (Pseudomonas 
spp., Xanthomonas spp.) 

• Fekélyes sebek (Pseudomonas syringae, Erwinia 
amylovora) 

• Időleges (reverzibilis) és végleges hervadások 
(Ralstonia solanacearum) 

• Lágyrothadások (Erwinia carotovora) 

• Varasodás (Streptomyces  scabies) 

 

A baktériumfertőzés  főbb tünetei 
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• Helyi foltosodások, vízzel átitatottság, olajfoltok, 
később helyi nekrózisok) 

• Nekrotikus foltok a leveleken, száron, virágokon, 
terméseken 

• Baktérium nyálka kitörése 

• Klorózisok  (toxinok hatása), hervadások 

• Általában Pseudomonas,  Xanthomonas fajok 

 

Helyi nekrózisok, levélfoltosodás  
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Vízzel átitatott foltok (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) 
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Photo: S. Kadlicskó 
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• Fás növények fekélyes sebei: Pseudomonas mors-
prunorum  

• Gutaütés : Nekrogén baktériumok, jégmagképző 
törzsek, glükóz kimerülés, fagyáspont csökkenés, 
nekrózis a szállító szövetekben és a kambiumban: 
Pseudomonas syringae pv. syringae 

• Az almatermésűek tűzelhalás betegsége: A 
baktériumok eltömik a szállító szöveteket, ami a 
tápanyagok áramlását gátolja, nekrózist okoz a 
virágokon, hajtásokon, az egész törzsön: Erwinia 
amylovora  

   

Nekrózisok – Fekélyes sebek 
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A tűzelhalás tünetei (Erwinia amylovora) 
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• A szállítószövetek eltömődése, gyűrűs nekrózis a 
gumókon   

• Hervadás (reverzibilis és irreverzibilis) 

• Ralstonia solanacearum, Curtobacterium 
flaccumfaciens, P. syringae pv. phaseolicola, 
Xanthomonas campestris pv. phaseoli 

 

Hervadások  
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A szállítószövetek eltömődése 

47 

Ralstonia 

solanaceraum a   

szállítószövetekben 

elszaporodik és 

átmeneti hervadást 

okoz, a gumókban 

gyűrűs nekrózist 
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• Burgonya gumók, hagymák, káposzta feje 

• Pektolitikus enzimek  (pektinázok, pektin 
metileszteráz) elfolyósítják a szöveteket 

• A  patogenitás az enzimek aktivitásától függ 

• Erwinia (Pectobacterium) carotovora csoport 

 

Baktériumos lágyrothadások 
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Erwinia okozta sárgarépa tároláskori lágyrothadása  
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Fotók: Vigh T. 
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Burgonya lágyrothadás  (Erwinia carotovora) 

50 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

• A kétszikűek szövetburjánzását okozzák a baktérium 
plazmid DNS átadása és beépítése révén 

•  Rhizobacterium (Agrobacterium) tumefaciens, A. 
vitis, A. rhizobacter gyökérgolyva, illetve kordonkar 
golyva 

• Pseudomonas savastanoi okozta rákos kinövések  

 

Baktérium tumorok 
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Olajfák baktériumos rákja (Pseudomonas savastanoi) 
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Rákos golyvák szőlőn (Agrobacterium vitis) 
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• 1875 A burgonya varasodás első leírása 

• 1891 Streptomyces scabies 

• Korábban a sugárgombák önálló rendszertani 
egységet alkottak, jelenleg a baktériumokhoz sorolják 
(Actinomycetales, Streptomyces) 

• Nincs valódi sejtmag, a sejtfalban nincs kitin  

 

 

 

A sugárgombák baktériumok, nem gombák! 
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Növénypatogén baktériumok II. 

Gazdaságilag fontosabb baktériumos  

betegségek 
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A fontosabb növénypatogén baktériumok rendszere 

Osztály      Család                                          Nemzetség 

 

Alpha Proteobacteria     Rhizobiaceae      Agrobacterium 

Beta Proteobacteria    Ralstoniaceae   Ralstonia 

Gamma Proteobacteria Pseudomonadaceae  Pseudomonas 

       Xanthomonadaceae  Xanthomonas 

                                           Enterobacteriaceae  Erwinia 

        

Actinobacteria  Microbacteriaceae                   Clavibacter 

        Curtobacterium 

    Corineabacteriaceae   Rhodococcus 

                                    Streptomycetaceae   Streptomyces 
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• Bacteria  (Gram -) 

• Phylum: Proteobacteria 

• Class: Gamma Proteobacteria 

• Order: Pseudomonadales 

• Family: Pseudomonadaceae 

• Genus: Pseudomonas 

 

• A Pseudomonas nemzetségen belül vannak állat-, 
ember- és növénypatogén fajok is 

A Pseudomonas  nemzetség rendszertani helye 
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• Pseudomonas fajok:  

• Pseudomonas syringae: széles gazdanövény-körű faj, 
több, mint 50 különböző fertőzési típussal (pathovars) 

• Pseudomonas savastanoi – olajfákat fertőzi 

• Pseudomonas viridiflava – paprikát, paradicsomot 
fertőzi 

Növénypatogén Pseudomonas fajok 
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• Pálcika alakú, Gram negatív baktériumok poláris csillóval 
• Gazdanövényköre nagyon széles 
• Jégmagképző (ina - ice nucleation active) fehérjéket 

tartalmazhat  
• Fertőzés: nedves, hűvös időben (optimum 12-25 o C), 

maggal is átvihető, szaprofitonként is élhet  
• Patotípusok: 
    -  P. s. pv. atrofaciens – fertőzi a Triticum aestivum-ot  
    -  P. s. pv. pisi – fertőzi a Pisum sativum-ot 
     - P. s. pv. syringae – fertőzi a Syringa, Prunus, Phaseolus             
       fajokat    
     

Pseudomonas syringae 
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A dohányvész tünetei 

60 

A dohányon gazdaságilag 
jelentős kárt okoz: 
Pseudomonas syringae  
pv. tabaci 
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Pseudomonas syringae pv. syringae 
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• A kajszi fák ágainak illetve törzsének gyors hervadása 
és pusztulása 

• Nekrózis a szállító szövetekben 

• Kórokozó: Pseudomonas syringae pv. syringae 

• A baktériumok felszaporodnak a szállító szövetekben, 
elfogy a szövetek cukortartalma 

• Jégmagképző törzsek fagykárt és nekrózist okoznak 

• Védekezés: a fertőzött részek csonkolása 

• Metszés tavasszal, ne télen! 

 

Kajszi gutaütés folyamata (Apoplexia)  
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Baktérium fertőzés utáni csonkolás 
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 Apoplexiában elpusztult kajszi fa 
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Pseudomonas syringae   pv. phaseoli   
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Fotók: Kadlicskó S. 
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• Fluoreszcens talajlakó 
szervezet, ami a 
paradicsomot és a 
paprikát is fertőzi (szár 
nekrózis, sötét foltok a 
hajtáscsúcsokon, 
lágyrothadás a paprikán) 
stb. 

Pseudomonas viridiflava 
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Pseudomonas viridiflava fertőzés paprikán  
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Foto:Klement Z. 
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Pseudomonas savastanoi  
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• Gram negatív,pálcika alakú, csillós baktérium 
nemzetség, csak növényeket fertőz 

• Phylum: Proteobacteria 

• Class: Gamma Proteobacteria 

• Order: Xanthomonadales 

• Family: Xanthomonadaceae 

• Genus: Xanthomonas 

A Xanthomonas nemzetség  
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• Tág gazdanövénykörű  rendkívül patogén faj 

• A patotípusok osztályozása a gazdanövény szerint 

• Fontosabb patotípusok: 

• - pv. campestris   

• - pv. caroteae 

• - pv. juglandis 

• - pv. malvacearum 

• - pv. pelargonii 

 

 

 

Xanthomonas  campestris 
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• Aerob. Gram negatív, mozgékony (egy poláris csilló)  

• Főbb gazdanövényei: paradicsom, paprika és más a 
burgonyafélékhez tartozó növény 

• Minden paradicsomot vagy paprikát termesztő 
területen előfordul, magas hőmérsékleten (30 oC 
felett), nedves időben fertőz 

• Áttelel a magvakban, fertőzött növényi részekben  

• Hajtatásban elsősorban magfertőzésből indul ki 

    (paprika és paradicsom magvakban akár 10 évig is 
fennmarad) 

• Esővel, talajvízzel, öntözővízzel, növényápolási 
munkákkal terjed 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria  
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• Varas foltok, vízzel 
átitatott szegéllyel, 
majd sárga udvarral 
kerített  fekete 
nekrotikus foltok a 
leveleken  

A X. campestris pv. vesicatoria fertőzés tünetei 
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Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 
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Védekezés: 
egészséges 
mag, gondos 
növényápolás, 
rezisztens fajta 
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Xanthomonas campestris pv. juglandis  
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Ralstonia solanacearum  
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• Phylum: Proteobacteria 

• Class: Beta Proteobacteria 

• Order: Burkholderiales 

• Family: Ralstoniaceae 

• Genus: Ralstonia 

• Aerob, Gram negatív, talajlakó baktérium poláris 
csillóval 

• Az egyik legfontosabb baktérium kórokozó, ami 50 
család mintegy 250 faját fertőzi 

• Karantén kórokozó!   
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• Gazdanövény kör: sárgarépa, burgonya, paradicsom, 
dohány, tojásgyümölcs, banán, stb.  

• Tünetek: eleinte reverzibilis, majd maradandó 
hervadás. A baktérium nyálka felszaporodik, elzárja a 
szállító szöveteket. Nekrózis a szárban, gyűrűs 
nekrózis a burgonya gumóban 

• A fertőzött növényekben, növényi  maradványokban 
magvakban telel át. Előfordul a talajban, felszíni 
vizekben. A művelő eszközökkel, öntözővízzel , 
magvakkal terjed 

• Sebfertőző. A hervadást a xylemben felszaporodó 
baktériumok okozzák (EPS) 

Ralstonia solanacearum 
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Az almástermésűek baktériumos tűzelhalása 

77 

• A tűzelhalás kórokozója: Erwinia amylovora vizsgálat 
köteles kórokozó 

• Gram negatív, az Enterobacteriaceae család tagja 

• Gyorsan (tűzvészként) terjedő fertőző betegség, 
megbetegíti az almát, körtét, birsfákat, a Rózsefélék 
családjának vadon termő és dísznövényeit  (Cotoneaster, 
Pyracantha stb..) 

• Elsősorban virágzás idején, meleg, esős időben fertőz, de 
másodlagos fertőzések is gyakoriak.  

• A  fertőzött virágok, levelek, hajtások gyorsan elhalnak, a 
kórokozó a szállítónyalábokban gyorsan terjed. A 
baktérium nyálka a felszínre tör 

• Az eső, rovarok és a méhek útján terjed 
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A „pásztorbot” szerű hajtáselhalás jellemző tünete  
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Photo: Cs. Pintér 
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Erwinia amylovora okozta hajtásszáradás tünete 
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Másodlagos fertőzés körtén 
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• Rezisztens fajta (?) A fogékonyságban eltérések vannak 

• Nehéz. Az ültetvényekben rendszeres felügyelet 

• Az elhalt hajtások gyors eltávolítása, megsemmisítése 

•  Karantén bejelentési kötelezettség! 

• Az antibiotikumok már nem alkalmazhatók! 

•  Kémiai védelem réztartalmú szerekkel 

• Különös figyelem a méhekre (szer- és időpont 
megválasztása) 

  

A tűzelhalás elleni védekezés 
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Erwinia fertőzés tünete almán 
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Hajtáselhalás almán 
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 E. amylovora fertőzés okozta fekélyes seb almán 
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 Erwinia (Pectobacterium ) carotovora 
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• Pálcika alakú Gram negatív, peritrich csillójú, fakultatív 
anaerob   

•  Proteobacteria, Enterobacteriales, Enterobacteriaceae 

• Több növényfajon (sárgarépa, burgonya, paradicsom, 
káposzta, hagyma) okoz betegséget, elsősorban 
lágyrothadás tüneteit okozva 

• Jelentős raktári kórokozó! 

• Pektolitikus enzimeket termel (pektinázok, pektin 
metileszterázok, cellulázok) 
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Erwinia carotovora fertőzés tünetei káposztán  
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Erwinia carotovora rothadás káposztán 
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Erwinia carotovora, mint raktári kártevő  
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Fotók: Vigh T. 
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A burgonya baktériumos lágyrothadása  
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Erwinia carotovora burgonyán 
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Pektinbontó enzimek aktivitás mérése   
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Fotó: Kállay M.  
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• Class: Alpha Proteobacteria 

• Order: Rhizobiales 

• Family: Rhizobiaceae 

• Genus: Agrobacterium 

 

• Pálcika alakú, Gram negatív, csillós talajbaktérium  

• A baktériumos rákos kinövések okozója 

• A Ti plazmid a felelős  a tumor-képzésért 

Agrobacterium tumefaciens 
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• A baktériumok kemotaktikusan közelítik meg a növények 
gyökereit 

• Vir A és transzmembrán fehérjék felismerik a sebekből 
kiáramló anyagokat 

• A baktériumok cellulóz fibrillumokkal kötődnek a növényi 
sejtekhez 

• A vir gének aktiválják és kivágják a baktérium Ti (tumor 
indukáló) plazmid transzfer DNS-ét (T-DNS) 

• A T-DNS (egy szála) a pilusokon keresztül bejut a 
gazdasejtbe 

• A T-DNS-t (már kétszálú formában) a növény sejtmagjába 
szállítják  

• A T-DNS beépül  a növény kromoszómájába 

 

Az  Agrobacterium tumefaciens fertőzése 
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• A T-DNS-t a baktérium  vir génjei vágják ki, aktiválják 
és szállítják 

• A T-DNS génjei:  

     - az indolecetsav génje, ami a hormon termelést 
kódolja  

      - citokinin termelésért felelős gén 

      - opinok (oktopin és nopalin) szintézis génje 

• A beteg szövetekben két hormon túltermelése okozza 
a golyvás tüneteket 

• Egy növényi sejtet csak egy T-DNS transzformál! 

 

 

A Ti plazmid transzfer (T) DNS 
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• A kívánt génszakasz (DNS) kivágása és felszaporítása  
(pl. Escherichia coli-ban) 

• A klónozott DNS szakasz beépítése az Agrobacterium 
tumefaciens  Ti  plazmidba (transzformált baktérium) 

• Az izolált növényi sejtek vagy protoplasztok  fertőzése 
a transzformált Agrobacterium tumefacienssel 
(Agroinfekció) 

• A növényi sejt(ek) traszformációja a kiválasztott 
génszakasszal  módosított Ti plazmiddal 

• A transzformált sejtekből (szövetekből) teljes 
növények felnevelése 

 

Agrobacterium, mint génvektor  
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Rákos tumorok gyümölcsfa gyökerén 
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    Az 
Agrobacterium 
fertőzése 
genetikai 
transzformációt, 
azaz a természet 
által létrehozott 
genetikailag 
módosított 
növényt jelent! 
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Agrobacterium okozta tumor 
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• Az A. vitis DNS 
kis mértékben 
különbözik az A. 
tumefacienstől 

• Szisztémikus 
fertőzést okoz 

• Védekezés: a 
fertőzött tőkék 
eltávolítása 

Agrobacterium vitis 
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• Tünet: gyökér burjánzás 

• Gazdanövények: gyümölcsfák 

• Kórokozó: Agrobacterium rhizogenes 

• A fertőzésért és a  burjánzó gyökérképződésért az  Ri 
(gyökér indukáló) plazmid felelős 

• Védekezés: lásd Agrobacterium tumefaciens 

Agrobacterium rhizogenes 
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• Genetikai védekezés: Rezisztens (vagy toleráns) fajták 
nemesítése, termesztése:  

    - hagyományos úton (keresztezés, szelekció)  

    - biotechnológiai módszerekkel (GMO)        

• Biológiai védekezés: antagonista baktériumok, pl. 
Agrobacterium K84 törzsei bakteriocint termelnek a  
Ti plazmidot tartalmazó Agrobacterium törzsek ellen 

 

 

A baktériumos betegségek elleni genetikai védekezés  
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• Karantén rendszabályok betartása (pl. Erwinia 
amylovora, Ralstonia solanacearum) 

• Agrotechnikai módszerek:  

    - harmonikus növénytáplálás, izolált termelés, 
megelőzés, előrejelzés, talaj fertőtlenítés, az átvitel 
megakadályozása,  

    - a higiéné szabályainak betartása, termesztési 
fegyelem 

• Kémiai védelem: baktériumölő szerek igen, 
antibiotikumok nem! 

 

Agrotechnikai  és kémiai védelem 
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• A baktériumos betegségek 
elleni legeredményesebb 
és környezetvédelmi 
szempontból is legjobb 
védekezési módszere a 
rezisztens vagy toleráns 
fajták termesztése 

Növényfajták fertőzéssel szembeni különbségei 
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Fotó: Klement Z. 
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• A talajlakó vagy vízi Gram pozitív szervezetek 
csoportja, feltehetően a Föld legősibb élő fajai 

• Domain: Bacteria 

• Phylum: Actinobacteria 

• Orders Actinobacteriadae 

               Actinomycetales 

A baktériumok jellegzetes, de azoktól eltérő csoportja, 
ami a gombákhoz hasonló (hosszú, megnyúlt 
micélium-szerű sejtek), de sejtmagjuk nincs, 
sejtfalukban nincs kitin 

A sugárgombák (Actinomycetes) rendszertani helye 
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• Szokatlan megjelenésű  (hifa-szerű) a gombákra 
emlékeztető baktériumok 

• Burgonya és más gyökérzöldségek varasodását okozza 

• Általánosan előfordul a burgonyatermesztő 
területeken 

• Tünete: A héjon sötétbarna pettyek, foltok, néha 
besüllyednek, parásodó sebek lekaparhatók 

• Szürke, csavarodott vegetatív hifa, ami „spórákká” 
szabdalódik 

• A spórák a talajban fennmaradnak, a sebeken 
keresztül fertőznek nedves körülmények között 

 

Streptomyces scabies a varasodás kórokozója 
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• A növénypatogén kórokozók különleges csoportja, 
amelyet jelenleg a baktériumokhoz sorolnak 

• A növények sejt közötti járataiban és különösen a 
floém szöveteiben élnek 

• Genomjuk DNS-t és RNS-t is tartalmaznak  

• Nincs differenciált sejtfal, csak sejt membrán 

• Ennek megfelelően alakjuk változó, gömb, fonál szerű, 
kb. 100 nm átmérőjűek 

• Kabócákkal terjednek perzisztens átviteli formában 

• Elvileg antibiotikumokkal gyógyítható 

 

A fitoplazmák (növényeket fertőző mikoplazmák) 
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• 1967 Yoi Doi és mtsai. különítik el a vírusoktól a 
genom összetétele (RNS és DNS) alapján 

• Mesterséges táptalajon nem tarthatók fenn 

• Mind a növényekben, mind a vektorokban szaporodik 

• Tünetek: törpülés, sárgulás, a virágok torzulása, 
zöldülése, boszorkányseprő, stb. 

• Rendszartan: korábban a gazdanövény szerint, 
jelenleg a 16S r(ribosomal) alapján, mint candidatus-
ok 

 

A fitoplazmák legfontosabb tulajdonságai 

10
6 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

 
• Eddig két teljes DNS szekvencia (AYWB és  OY) ezek 

nagysága 530-1350 kb, mintegy 671-754 gént 
tartalmaznak 

• A baktériumokhoz hasonlóan plazmidjaik vannak 
• Néhány, a baktériumokra jellemző gén hiányzik belőlük (a 

de novo aminosav szintézis, zsírsavak szintéziséhez 
szükséges gének, nukleotid és ATP szintézis génjei) 

• A gazdaszervezet (kabóca vagy növény) anyagcseréjétől 
függőek 

• Membrán transzportjuk károsodott 
• Az autoreplikáció legegyszerűbb formái  
• Ismétlődő DNS szekvenciáik miatt a horizontális gén-

transzfer lehetősége fennáll 

 

A fitoplazmák főbb jellemzői 
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• Krónikus, a floémben lokalizált baktérium szerű 
szervezetek, mintegy 38 család kb. 300 faját fertőzi 
(hagyma, saláta, zeller, sárgarépa stb.) 

• Tünetek: a virágok zöldülése, sterilitása, klorózis, 
törpülés 

• Terjesztői: kabócák, pl. Macrosteles quadrilineatus 

• Védekezés: a fertőzött növények eltávolítása, 
védekezés a vektorok és a gyomok ellen. Nem 
gyógyítható 

Aster yellows phytoplasma 
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Aster yellows phytoplasma káposztán 
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Stolbur phytoplasma, Sztolbur fitoplazma 

• Magyarországon a legelterjedtebb fitoplazma 
kórokozó 

• Kabócákkal terjed perzisztens módon 

• Fertőzi a paradicsomot (virág deformáció) 

    - paprikát (hervadás) 

    - burgonyát (léggumók képződése) 

    - dohányt (virág deformáció) 

    - szőlőt (sárgulás, gumi-szerű hajtások) 

    - és számos más növényt 
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Új hajtások képzése és sárgulás paradicsomon  

11
1 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Virágzási elváltozások (paradicsom sztolbur) 
phytoplasma 
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A Stolbur phytoplasma okozta hervadás paprikán 
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Stolbur phytoplasma fertőzés dohányon 
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Léggumók képződése sztolburos burgonyán 
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Sztolbur fitoplazmával fertőzött Convolvulus sp. 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Sztolbur fertőzés mandulán és Polygonathumon 
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Sztolbur fertőzés fehér szőlőn 
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Éretlen és érett szőlő vesszők 
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Csonthéjasok erurópai sárgulás fitoplazma 

• European stone fruit phytoplasma 

• Gyümölcsfákat fertőzi (kajszi-, őszi barack, 
szilva) 

• Kabócák terjesztik perzisztens módon 

• Védekezés a vektorok ellen 

• Elkülönítés a 16S rDNS alapján 
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Csonthéjasok európai sárgulás fitoplazma tünetei 
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Csonthéjasok európai sárgulás betegség tünetei kajszin 
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Clover green petal phytoplasma 

• Here virágzöldülés fitoplazma 

• A virágzat ellevelesedik, a virágok helyén 
lomblevelek fejlődnek 

• Kabócák terjesztik 

• Gazdasági jelentősége csekély  

• Elkülönítés 16S rDNS alapján 
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Clover green petal phytoplasma fehérhere virágzaton    
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Egészséges Beteg 
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