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I. Entomopatogén nematoda (EPN) / baktérium (EPB) 
szimbiotikus rendszerek bemutatása 

• EPN fajok biológiája es taxonomiája 

• EPB fajok biológiája és taxonomiája 

• EPN/EPB szimbiotikus kapcsolatok elemzése 

• EPN hatékonyság fokozása genetikai  módszerekkel 
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I.  Entomopathogenic nematode (EPN) / bacterium 
(EPB) symbiotic associations 

• Biology and taxonomy of EPN species 

• Biology and taxonomy of EPP species 

• Analysis of EPN/EPB symbioses 

• Genetic improvement of EPN 

• Genetic improvement of EPN 

II. Biological control of plant pathogenic bacteria 
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• Agrobacterium tumefaciens 

III. Biological control of plant pathogenic fungi 
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• Traditional control methods 
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Entomopatogén nematoda (EPN) / baktérium (EPB) szimbiotikus 
rendszerek bemutatása 

• EPN fajok biológiája es taxonomiája 

• EPN/EPB szimbiotikus kapcsolatok elemzése 

 
Entomopathogenic nematode (EPN) / bacterium (EPB) symbiotic 

associations 

• Biology and taxonomy of EPN species 

• Analysis of EPN/EPB symbioses 

 

I. Témakör: Subject I.    
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Bevezetés: Introduction 
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Biológiai növényvédelem:   
• Természetes ellenségek bevetése 

kártevő,- és patogén szervezetek 
ellen. 

• A módszert széles körben 
alkalmazzak rovarkártevők, újabban 
bakteriális- és gomba-patogének 
ellen, illetve gyomok ellen is 
(bioherbicidként). 

• Az entomopatogén fonalféreg 
(EPN) / baktérium (EPB) 
szimbiotikus komplexeket a 
talajban , rovartetemekben 
találták. Kiderült, hogy a biológiai 
növényvédelem potenciális  és 
hatékony eszközei. 

Biological control:  
• The use of one organism to 

eliminate or reduce the disease 
caused by another. 

 

• The method is widely used against 
insects and recently against 
bacteria, fungi and against weeds 
as well (bio-herbicides). 

 

• „Soil born” entomopathogenic 
nematode / bacterium symbiotic 
complexes are a potential powerful 
tools of biological pest,- and 
pathogen control. 
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Bevezetés: Introduction 
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Biológiai növényvédelem =  
természetes ellenségek bevetése kártevő és patogén szervezetek ellen. 

EPN/EPB asszociációk: 

• Steinernema/Xenorhabdus 

• Heterorhabditis/Photorhabdus 

 

A rovarpatogén  fonalféreg (nematoda, EPN) fajok egy kivételtől 
eltekintve obligát szimbiotikus kapcsolatot létesítenek 
rovarpatogén baktériumokkal (EPB). 

EPN/EPB szimbiotikus komplexek ipari méretekben bio-reaktorokban 
előállíthatóak és közvetlenül alkalmazhatóak mezőgazdasági 
rovarkártevők ellen mezőgazdasági kultúrákban. 

NEM OLCSÓ, de megéri! 
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Bevezetés: Introduction 

• All but one EPN species 
(Steinernema glaserii) 
establish obligate symbiosis 
with their EPB partners.  

• The nematodes are the 
vectors. 

• Bacteria, more precisely its 
antibiotics of protein 
nature, have the insecticide 
effect. 

 EPN/EPB symbiotic 
 biocontrol associations: 

Steinernema/Xenorhabdus 

Heterorhabditis/Photorhabdus 
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• A rovarpatogén  fonalféreg 
(nematoda) fajok egy kivételtől 
eltekintve (Steinernema 
glaserii) obligát szimbiotikus 
kapcsolatot létesítenek 
rovarpatogén baktériumokkal 
(EPB). 

• A nematodák a vektorok, és a 
baktériumok – pontosabban 
azok fehérje-természetű 
toxinjai – az igazi inszekticidek. 

 

EPN/EPB  biokontrol asszociációk: 

Steinernema/Xenorhabdus 

Heterorhabditis/Photorhabdus 
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Bevezetés: Introduction 
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• Az entomopatogén nematoda 
(EPN) – baktérium (EPB) 
szimbiotikus asszociáciok – 
különös tekintettel arra, hogy el 
tudják pusztítani a rovarokat – 
felkeltették a szimbiózissal 
foglalkozó evolució-kutatók 
érdeklodését is (Boemare, 2002a; 
Clarke, 2008). 

• Az EPB patogénkent viselkedik ill.  
mutualisztikus kapcsolatot létesit 
két különböző gerinctelen 
eukariota szervezettel (nematoda, 
rovar) is. Nélkülözhetetlen 
szereplője a szimbiotikus partner 
életciklusának (Goodrich-Blair and 
Clarke, 2007). 

• The entomopathogenic  nematode 
(EPN) - bacterium (EPB) symbioses, 
along with their ability to kill 
insects  have aroused interest in 
co-evolutionary relationships of 
the symbiotic partners (Boemare, 
2002a; Clarke, 2008).  

• Entomopathogenic bacteria (EPB) 
engage in both pathogenic and 
mutualistic interactions with two 
different invertebrate (insect and 
nematode respectively) hosts as 
obligate components of their life 
cycle (Goodrich-Blair and Clarke, 
2007). 
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EPN in IPM 

Entomopatogén nematódák felhasználási lehetőségei 
az integrált növényvédelemben 

9 
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Természetes rovar – nematoda kapcsolatok  

Insect – nematode relations in the nature 
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A kapcsolat  természete: 
 
•Foretikus (Rhabditis sp., 
Bursaphelenchus xylophila és 
rovar) 

•Parazita (Romanomermis 
culicivorax és szúnyog lárva) 

•Nekromenikus (Rhabditis 
necromena)  

•Patogén  (Steinernema, 
Heterorhabditis) 
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 Mutualisztikus kapcsolat a rovar, EPN és EPB között 

 

Mutualism between insect, EPN and  EPB 
(Goodrich and Clarke, 2007) 
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Az entomopatogén nematodák 

• 0,5-0,9 mm hosszúak 

• Minden talajtípusban 
megtalálhatóak 

• A dauer lárvák szabadon 
élnek a talajban,a 
szaporodás rovarokban 
történik 

• Dauer lárvák jól 
adaptálódtak a talajban 
való túléléshez 

12 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

EPN taxonómia: Taxonomy of EPN 

Steiner, G. in 1923 described Aplectana kraussei from massive outbreak of the 
spruce sawfly, Cephaleia abietis in Westfalia, Germany. Krausse, a forest 
entomologist from Eberswalde, had sent him infected larva. The description was 
without many details as he had available only 15 female and 5 male nematodes. 
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Historical Review into EP Nematology 
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Taxonomy of EPN: Historical Review 

• Steiner, G. in 1929 described 
Neoaplectana glaseri. He moved to the  
USAas a nematologist and started 
determination of nematodes infecting 
Japanese beetle. 

• Glaser, R. W. in 1931 together with McCoy 
and Girth used Neoaplectana glaseri to 
control grubs of Japanese beetle. Their 
published reports ended in 1942. 

• 1938: McCoy et al. described the giant 
females in the first generation. 

• 1934: Filipjev, I. N. described Neoplectana 
feltiae. 

• 1936: Bovien, P.  In Denmark described S. 
affine and S. bibionis.ű 

• 1955: Weiser, J. described Neoaplectana 
carpocapsae, as a new parasite of 
caterpillars of the Codling moth. 
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Taxonomy of EPN: Historical Review 

Neoaplectane carpocapsae original drawing (Weiser, 1955). 
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A legfontosabb taxonómiai bélyegek 
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Morfológiai bélyegek 
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Morfológiai és morfometriai 
taxonómiai bélyegek az IDJ alakon:  

• teljes hossz 

•  farok hossz és alak 

•  a kiválasztó nyílás helyzete 

•  fogak vagy szarvacskák 

•  a kutikula struktúra 

•  a laterális mező 

Hímeken:  
A spikula és a gubernaculum 
alakja, a mucron és a papillák. 

Molekuláris módszerek:  PhastSystem 
PCR-RFLP illetve szekvenálás 
(ITS1 és ITS2 régiók). 

http://kbn.ifas.ufl.edu/kbnstein.htm 
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Határozás morfológia alapján… 

S. kraussei hím: 11 pár genitális papilla, 5 pár preanális, 3 pár 
adanális, 3 pár posztüanális és 1 pár magányos papilla. 

18 
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Heterorhabditis határozás spicula alapján: 
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Határozás morfológia alapján… 

H. bacteriophora H. zealandica 

H. indica H.  megidis 
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Steinernema fajok taxonómiája  

Taxonómiai kulcs: IDJ oldalának redőzöttsége (Spiridonow, S.) 
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Steinernema species and their symbionts 
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Heterorhabditis species 
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Heterorhabditis fajok rokonsági viszonyai 
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Heterorhabditis fajok rokonsági viszonyai 

 Phylogenetic relations 
between Heterorhabditis 
strains based on the PAGE 
PCR-RFLP analysis of the 
18S-5.8S-28rRNS operon  of 
ITS1-5.8S rDNS-ITS2 region 
(Pamjav, 2000).  
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Heterorhabditis törzsek faji-filogenetikai 
fajainak rokonsági viszonyai a 18S-5.8S-28rRNS 
operon ITS1-5.8S rDNS-ITS2 régiójának 
PhastSystem PAGE PCR-RFLP analízisének adatai 
alapján (Pamjav, H.; 2000). 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

Szaporodásbiológia: Reproduction 

Steinernema fajok: 

Párosodás csak folyadékban! 

Heterorhabditis fajok: 

Párosodás csak szilárd felületen! 

Minden IJ öntermékenyítő hímnős lesz: a 
kövekező nemzedékben mindhárom ivar! 
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A párosodás menete 
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Life cycle of EPN 
 

Az entomopatogén nematódák életciklusa 

25 
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EPN fajok életciklusa: Life cycle of EPN 

26 
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Az ipari bioreaktor egy “nagy Galleria” 

Life cycle of EPNs in vivo and in vitro 

27 
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Life cycle of EPN 
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Talaj 

Rovar 

Hím 
Nő 

Hímnős 
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Az EPB szimbiontákról: On EPB synbionts 
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• A legtöbb Photorhabdus törzs fényt bocsájt ki (biolumineszcencia). 

Az EPB baktérium szerepe: 

• Toxinjaival megöli a rovart, exo-proteázaival lebontja az immunpajzsot. 

• Exoenzimeivel emészthetővé teszi a rovar-szöveteket az EPN számára. 

• Antimikrobiális termékei  monoxenikus körülményeket biztosítanak a rovar-
tetemen (kadaveren) belül a talajban is.   

Xenorhabdus,    Photorhabdus 
fajok jellemzői 
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 Entomopatogén nematodák és szimbiontáik 

Entomopathogenic nemathodes and their symbionts 

30 

Fonalféreg/ Nematodes 

(C. elegans rokonai) 
Baktérium/ Bacteria 

Rhabditida Enterobacteriaceae 

Heterorhabditis sp. Photorhabdus sp. 

Steinernema sp. Xenorhabdus sp. 
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Entomopatogén nematódák és szimbiontáik 

Heterorhabditis  IJ felismeri saját szimbiontáját  

In vitro körülmények között! 
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Entomopatogén nematódák és szimbiontáik 

Steinernema IJ felismeri saját szimbiontáját  

In vitro körülmények között! 
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A szimbiózis 3 szakasza 
 

Three aspects of EPN-EPB symbiosis 

33 

Szimbiózis az életciklus 
 egyes szakaszaiban 

 

1. Foretikus fázis:  

EPN az EPB védelmezője, EPB  a IJ 
bélcsövében,védett, nem szaporodik, 
az IJ nem emészti meg. 

2. Patogén fázis:  

Szinergizmus az immunpajzs 
áttörésében.  

3. Szaprofita fázis:  

EPB az EPN tápláléka és védelmezője 
(antibiotikumok). 
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Az EPN-EPB szimbiózis szakaszai 
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 Periods of symbiosis  

• Az IJ-ből kiszabadult  
baktériumok kolonizálják a rovar 
szöveteit. 

• Exo-enzimek emészthetővé 
teszik a rovar szöveteket a 
gyarapodó nematoda populáció 
számára. 

• A nematodák a saját baktérium 
szimbiontáikkal táplálkoznak. 

• A baktérium antibiotikumokat 
termelnek. 

• Az IJ lárvák új generációja 
bélcsövében megtartja (restore) 
kizárólag a saját szimbionta 
primér sejtjeit a bélcsövében.  

• The EPB cells colonize the insect 
tissues. 

• Exoenzmes digesting the tissues 
and make it consumable for the 
EPB 

• Practically the nematodes are 
living on their own symbionts. 

• The bacteria produce 
antimicrobial compound 
providing monoxenic condtions 
within the cadaver 

• The new IJ generation restore 
only primary cells as intimate 
symbionts in their guts. 
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Life cycle of EPN 

• Az EPB törzsek primer (1°) alakjának és 
az EPN IJ kölcsönös felismerésen 
alapuló szimbiózisa a kapcsolat lényege. 

• EPB exists in pimary (1o) and secondary 
form. This intimate symbiosis within the 
IJ gut is very specific:  The gut cells 
recognize and save exclusively the 1o 
variant  of their own symbiont. 
Nematodes could exclusively grow on 1o 
variant  of their own symbiont.  

• A 1°  EPB sejtek kolonializálják az IJ 
lárvák  bélcsövét (annak egy szakaszát 
kizárólagosan . Csak a primer sejtek 
termelnek antibiotikumot. 

• Only the 1° cells produce antibiotics 
(and in case of the Phtorhabdus: light). 

 
 

35 

Life cycle of EPN 
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Photorhabdus cells in the gut of Heterorhabditis IJ 
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A Photorhabdus a középbél adott 
szakaszát,  a Xenorhabdus 
nematophila a szervvé 
specializálódott  bélszakaszt  
(bursa intestinalis) kolonializálják. 

Photorhabdus cells colonize the mid 
gut, Xenorhabdus nematophila cells 
are located in the specialized organ 
called busra intestinalis. 
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Miközben a L2D predauer IJ dauerlávává 
alakul, bélcsöve  differenciálódik, hogy 
EPB 1o szimbiontája azt kolonizálni tudja. 
Minden más baktériumot megemészt. 

Heterorhabditis:  

• Előbélben: ~ 2100 Photorhabdus sejt 

• Középbél: ~600 Photorhabdus sejt 

• Utóbél: ZERO Photorhabdus sejt. 

• Az IJ bélcsöve zárt, garat nem pumpál 

Steinernema: 

 A középbél elülső része specilis szervvé: 

vesiclum, bursa intestinalis  alakul, ezt 

kolonizálja a Xenorhabdus szimbionta. 

• Az IJ bélcsöve zárt, garat nem pumpál 

 

Retenció 

EPN IJ a primer EPB sejteket 

bélcsövében visszatartja 
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Intracelluláris (CIP) fehérjék 
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A primer Photorhabdus egyik sajátsága  az  intracelluláris  (CIP) fehérje 
kristályok jelenléte (Fotó: Prof. Noel BOEMARE) 
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The inclusion body of the primary phase Photorhabdus 
disappears after retention 
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Photorhabdus intracelluláris fehérjekristálya és a retenció 

     A Photorhabdus primer 
sejtjeire jellemző (CIP1 és 
CIP2 fehérjékből álló) sejten 
belüli kristálya a retenció 
során eltűnik.  Tápforrás? 

Bacterial retention 
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A Trójai faló es az EPN hasonlósága 

The similarities between the Troian Horse and EPN 
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Hat lábon áll „Trója vára...” 

Rovargyilkos katonája,  

Xenorhabdus, Photorhabdus, 

Hogy bejusson, csak azt várja. 

A falónak nincsen lába, 

Nematoda az árvája. Hangja sincsen – 

Steiner - néma, - (Heterorhabditis néha) 

Apró lukon jut „Trójába”.  

A bacikat ott kihányja, 

Trója-rovar szörny-halála 

Lesz ennek a folyománya. 

 
• The insect is the Castle of Troy standing on 6 legs. 
• The EPB cells are the „Greek soldiers” hidden within „wooden horse”, EPN. 
• The Trojan Horse is the EPN. 
• The EPB cells („soldiers”) cannot enter the „castle” themselves because the „castle” is well 

protected.  If the „wooden horse” (EPN) would be entered the “castle of Troja” (the insect 
body cavity); the  „soldiers” use their „guns” (toxins, proteases) and kill the insect. 

THRIPS OF TROY 

Heterorhabditis 
 woodenhorsii 

Photorhabdus 
 hellasii 
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EPN IJ az EPB vektora: Transport of EPB 

Thrips of Troy 

A „Trójai faló” belülről 

The „ Trojan wooden horse” 
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Hogyan jut be a „faló” a „várba”? 
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How to “wooden horse” enter the “castle”? 

• Hogyan lesz az EPN/EPB 
szimboiózisból biokontrol 
symbiosis? 

• EPN/EPB symbiosis 
becomes biocontrol 
symbiosis? 
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EPB/EPN co-prodiction 
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Infection of Plutella xylostella 
 via the Anus 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

A rovargazda megtalálása: Host finding 
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Kemotaxis: 

 

• Noha az EPN IJ kemotaxist 
mutat széndioxid és 
mechanitaxist vibráció iránt, 
ezek nem indukálnak 
penetrációs magatartást. 

 

• Bizonyos kutikula-kivonatok 
azonban igen. 
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Ez történt „Trójában”: Inside „Troy” 
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Ha nem sikerül…. 

If the EPN/ EPB complex failed…. 

46 
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Heterorhabditis / Photorhabdus szimbiózis 

• Minden Heterorhabditis 
törzsnek megvan a maga 
természetes Photorhabdus 
szimbiontája. Minden 
Heterorhabditis / Photorhabdus 
szimbiózis obligát, és 
taxonómiailag mindkét oldalról 
szigorúan meghatározott. 

 

•  Mégsem jelenthetjük ki, hogy 
minden Heterorhabditis faj csak 
egy adott Photorhabdus fajjal 
vagy alfajjal létesíthet 
szimbiotikus kapcsolatot, és 
fordítva sem. 

• Each Heterorhabditis has its 
own natural obligat symbiont 
and each Photorhabdus strain 
has its own obligat symbiont. 

• But some Heterorhabditis could 
grow on the symbiont of some 
others, but not all. 

• What is the rule? 
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Heterorhabditis törzsekkel fertőzött viaszmoly  
(Galleria mellonella) hernyók 
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Galleria mellonella caterpillars infested with  different H. 
bacteriophora strains 

Adott EPN (pl. H. bacteriophora) faj 
különböző földrajzi helyezken élő 
törzsei gyakran ugyanazon EPB faj (pl. 
P. boemari)- egymástól legfeljebb 
fenotípusosan(pl. pigmentáció)- eltérő 
konspecifikus  törzseivel létesítenek 
kapcsolatot. 

Adott EPN faj (pl. H. bacteriophora) földrajzi 
izolátumai más esetekben különböző 
Photorhabdus faj vagy alfaj törzseivel 
létesítenek szimbiotikus kapcsolatot(pl. AZ36, 
HP88: P. l. ssp. Laumondi; AZ29: P. boemari; 
NC19: P. temperata). 
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Gnotobiológiai analízis 

Altogether 58 different Heterorhabditis were grown on 
the symbiont of each other. 

• The re/isolated bacteria were 
compared with both the natural 
and the new Photorhabdus taxa 
on the basis of both molecular 
(RFLP) and /or morphological 
phenotype. 

• If the nematode grow and 
propagate on the new symbiont, 
bacteria were isolated from the 
new generation IJs. 
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• Az újraizolált baktériumokat 
összehasonlították a 
természetes és az új 
Photprhabdus  fajokkal, mint 
molekuláris (RFLP) és 
morfológiai (fenotípusos) 
tulajdonságok alapján. 

• Ha a nematóda nő és 
propagálódik az új 
szimbiontán, a baktériumok 
izolálhatók a következő 
nemzedék IJ lárváiból. 
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A gnotobiológiai analízis eredménye 

The results of the gnotobiological analysis 
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• H. bacteriophora strains completely 
can grow on each others’ symbionts 
Symbion I). 

• The North-American i H. megidis  and 
H. marelata strains completely can 
grow on each others’ symbionts 
Symbion II). 

•  The North Western European H. 
strains completely can grow on each 
others’ symbionts Symbion III). 

• Pracically no overlaps between the 
three symbions. 

• Although all H. indica strains are 
identical and although all  P. 
luminescens ssp. akhurstii  symbionta 
are identical, no symbiotnt exchane is 
allowed between the Indica strains. 

• H. bacteriophora törzsek között 
szabad a szimbionta- csere 
(Symbion I). 

• É-Amerikai H. megidis  és H. 
marelata törzsek között szabad a 
szimbionta- csere (Symbion II). 

•  Európai H. megidis törzsek között 
szabad a szimbionta- csere 
(Symbion III). 

• A három szimbion között 
gyakorlatilag nincs „átjárás”. 

• H. indica és a P. luminescens ssp. 
akhurstii asszociációk nem 
alkotnak szimbiont, noha a 
nematoda törzsek is, a 
baktériumok is filogenetikailag 
identikusak. 
 

 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

A gnotobiológiai analízis eredménye 
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Entomopatogén nematoda (EPN) / baktérium (EPB) szimbiotikus 
rendszerek bemutatása 

• EPB fajok biológiája és taxonomiája 

 

Entomopathogenic nematode (EPN) / bacterium (EPB) symbiotic 
associations 

• Biology and taxonomy of EPB species 

 
(Supplemented with the invaluable contribution of 

 Prof. Noel Boemare Montpellier, France).  

 

 

I. Témakör: Subject I. 
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EPB/EPN szinbiózis 

A különböző Photorhabdus és Heterorhabdus fajok  a Heterorhabditis és 
Steinernema nematoda fajok szimbiontái. 
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Bacterial symbionts of EPN 

Különböző EPN fajok  
szinbiontái  

(Courtessy of Prof. Noel 
Boemare, INRA, 
Montpellier, France.) 
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Sejtmorfológia: Colony morphology 

Polymorph with rectangular and round inclusions 
(protein inclusion bodies). 
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Xenorhabdus fajok sejtmorfológiája 

Xenorhabdus sp.: 
 Polymorph also forming 
spaerical cells. 
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Xenorhabdus sp.: 

Polimorf és lekerekített (coccus) 

alakot is találunk. 
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H. bacteriophora törzsek szimbiontái 

(Photo: Pintér, Cs; 2010) 
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Bacterial symbiont of H. bacteriophora strains on MacConkey plates  

(Isolated by Birhan Obote in Keszthely) 
        TT01                                            NEMATOP 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

A Photorhabdus fajok pigmentáltsága 

Folyadék táptalajban fejlődő Photorhabdus törzsek 
 sárga és vörös színezettel (Noel Boemare). 

Medium without (yellow) and with (red) oil. 
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Szimbiotikus interakciók a növekedés során 
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Az EPB szimbiontákról: About EPB symbionts 
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• A legtöbb Photorhabdus 
törzs fényt bocsájt ki 
(biolumineszcencia). 

 

Az EPB baktérium szerepe a 
patogén és a szaprofita 
szakaszban: 

• Toxinjaival megöli a rovart, 
exo-proteázaival lebontja az 
immunpajzsot 

• Exoenzimeivel emészthetővé 
teszi a rovar-szöveteket az 
EPN számára. 

• Antimikrobiális termékei  
monoxenikus körülményeket 
biztosítanak a kadavern belül 
a talajban is.   
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Az EPB szimbiontákról: About EPB symbionts 
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EPB’s secondary metabolites 

EPB másodlagos anyagcseretermékeinek hatásai 
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Másodlagos anyagcseretermékek 
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Másodlagos anyagcseretermékek 
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Secondary metabolites 

 

The biological role of antibiotics produced by EPB from EPNs keep 
monoxenic conditions in the host cadaver in the soil eliminating 
Gram-positive and Gram-negative bacteria as well as fungi.  

 

Antibiotics of EPB may be used against microbial pathogens of 
agronomic & medical importance  : 

• fire blight in apple orchards (Böszörményi et al., 2009) 

• mastitis in dairy cow (Furgani et al., 2008) 

 

No identified and patented antibiotics of Xenorhabdus have been 
in commercial use so far.  
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Néhány tisztázatlan kérdés 

A few unanswered question concerning EPB antimicrobials 
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•  The complete conditioned 
cell-free media is extremely 
active, unlike the  isolated 
molecules. 

• None of the many patented 
molecules is available 
commercially. 

• As many species (strains) as 
many antibiotic profile. 

• Compounds of peptid nature 
and of apoptotic effect need 
more attention. 

• Synergisms has hardly been 
studied. 

 

• A teljes fermentlé nagyon aktív, az 
izolált moleuláknak gyengébb az 
aktivitása. 

• Sok szabadalmaztatott molekula – 
egy sincs kereskedelmi 
forgalomban. 

• Ahány faj (törzs), annyi profil. 

• Kevés figyelmet fordítottak a 
peptid szerkezetú apoptotikus 
hatású antibiotikumokra. 

• Kevés figyelmet szenteltek a 
szinergisztikus hatásokra. 
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Fázis váltás 
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• A primer – szekunder  fázis-váltás 
stacioner kultúrákban bekövetkező, 
egyetlen kivételtől eltekintve 
egyirányú folyamat, amikor 
regulációs kapcsolatban lévő, 
funkcionálisan elég különböző 
gének kifejeződése egyetlen 
lépésben irreverzilisen a 
detektálhatóság határára szorul 
vissza. 

•  Feltételezik, de nem bizonyított, 
hogy stressz váltja ki. A szkunder 
egy anyagcsere szempontból 
takarékra állított állapot. 

•  Biológia szerepe nem ismert. 
Szimbiózisra nem képes, 
antibiotikumot nem termel, a 
nematodának táplálkul nem szolgál.  

Amit csak a primer tud, s a 
szimbiózishoz nélkülözhetetlen : 

• retenció 

• antibiotikum termelés 

• nematodát táplálni 

 

Amit csak a primer tud: 

• fénykibocsájtás (Photorhabdus) 

• pigment-termelés 
(Photorhabdus) 

• CIB kristálytest (Photorhabdus) 

• festék-felvétel  

• néhány exoenzim – kérdőjeles 
néhány eset 

 

 

A primer- szekunder fázisváltásról 
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Phenotypic traits of Phase Variation in 
 Xenorhabdus and Photorhabdus 
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A primer- szekunder fázisváltásról 
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Phenotypic traits of Phase Variation in 
 Xenorhabdus and Photorhabdus 
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A primer- szekunder fázisváltásról 
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A primer- szekunder fázisváltásról 

Phenotypic traits of Phase Variation in 
 Xenorhabdus and Photorhabdus 
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Phenotypic characters identifying 
 Xenorhabdus and Photorhabdus 
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A primer- szekunder fázisváltásról 
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Phenotypic characters identifying 
 Xenorhabdus and Photorhabdus 
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A primer- szekunder fázisváltásról 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

Crystalline Inclusion Proteins  
(CIP) in P. temperata 

74 

Primer specifikus fenotípus 

Bacterial Crystalline Inclusions A CIP proteinkristály két fehérjéket két 
gén kódolja. Az egyszeres (Cip-1(-) vagy 
Cip-2 (-) mutánsok életképesek, fényt alig 
bocsájanak ki, de a nematodát nem 
táplálják, antibiotikumot alig termelnek. 
Látható kristály nincs. A kettős mutáns 
letális (Prof. J. Ensign, UWM, Madison).  

Photo with normal optics 
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Physiological and biochemical characters can define 
some phenotipic traits… 
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A primer- szekunder fázisváltásról 
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Xenorhabdus/Photorhabdus 

Hasonlóságok és különbségek…. 

76 

But phenotypic characters are often misunderstood mainly due to the absence 
of an accurate definition of Photorhabdus and Xenorhabdus phase variations… 
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Extracelluláris kristály 

Látogatás a Teremtő 
műtermébe, egy 
fenotípus: a Xenorhabdus 
szentirmaii extracelluláris 
óriáskristálya . 
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Visit to the Creator’s studio to see a 
phenotype: the extracellular giant 
crystal of Xenorhabdus szentirmaii . 

(Fotók: Mathe-Fodor, A.) 
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EM microanalysis and chemical identification 
of the exocrystal of X. szentirmaii 
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• Andrea Mathe-Fodor discovered, 
that the spectacular exocrystal 
could be found below the colonies 
even if they were separated from 
the media with cellophan or 0.22 
µm filter. 

• The crystal was isolated by using a 
double layer of sterile cellophane 
covering an LB plate and over-
layered with bacterium 
suspension.  

• Left: Light microscopic picture of 
the isolated exo-crystal (125X 
magnification). 

• ThermoNoran EM image analysis 
could not reveal the chemical 
structure but provided misleading 
information. (Fotó: Máthé-Fodor, A.) 
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Iodinin 

The chemical nature of the crystal was determined by  Haynes and Zeller as 
iodinin (Fodor et al., 2007). This monomer is water soluble and released by 
the bacteria either in liquid or solid agar media.    

 

79 

A kristály kémiai szerkezetét  Haynes and Zeller iodininként azonosította 
(Fodor et al., 2007).  A monomer vízoldékony, azt a baktérium bocsájtja  ki, s 
a sejten kívöl spontán vagy exoenzim hatására  hidrofób, gyakorlatilag 
oldhatatlan polimerré alakul. 
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Iodinin 

The packing of iodinin in the solid state is dominated by -stacked 
layers connected by C-H…O and strong O-H…hydrogen bonds → 
resulting in extreme low solubility. 

The polymerization is either spontaneous or cataliyzed by an unknown 
exo-enzyme. The polymer is completely insoluble in water, ethanol and 
all organic solution tried.  
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A feltárni kívánt anyagcsere ösvény 
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• Genetikai analízissel iodinin 
monomer bioszintézisét szeretnénk 
feltárni. Annyit tudunk, hogy  a 
szénforrás meghatározó. 
Valószínűleg monoszacharid a 
kiindulási termék, de nem minden 
monoszacharidbol tud a X. 
szentirmaii iodinint szintetizálni. 

• We intend to determine the 
metabolic pathway of the iodonin 
monomer. So far we found that the 
carbon source if of crucial 
importance and and the starting 
material is probably a 
monosaccharide. But X. szentirmaii  
cannot synthetise iodinin monomer 
for any carbohydrate. 

The exocrystal production of 
X. szentirmaii depends on  

the carbon source 
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I. Témakör: Subject I. 

Entomopatogén nematoda (EPN) / baktérium (EPB) 
szimbiotikus rendszerek bemutatása 

• Az EPN/EPB rendszer genetikai vizsgálatainak módszerei 

 

Entomopathogenic nematode (EPN) / bacterium (EPB) 
symbiotic associations 

• The toolkits of genetic analysis in EPN/EPB biocontrol 
symbioses  
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Genetic analysis and improvement 

The aim is to get better strains, 
concerning: 

 

• larger symbiotic partner 
specificity 

• insect host range 

• elevated insecticid activity 

•  elavated antibiotics production 

• more stabile primary phase. 

 

The toolkits, the results and the 
data base of the  E. coli reseach 
community could be wonderfully 
benefitted. 
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A cél gyakorlati szempontból 
hatékony EPN törzsek kifejlesztése, 
javítása genetikai eszközökkel. 
  

A megcélzott jellegek:  

• szélesebb szimbionta partner- és  
rovargazda-specifitás 

• fokozott inszekticid toxin termelés 

• fokozott antibiotikum-termelés  

• stabil primer állapot  

• stressz tolerancia 
  

 A közel-rokon E. coli kutatóinak 
eredményei adaptálhatóak, módszerei 
átvehetőek,  adatbázisai 
használhatóak. 
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EPB fajok genetikai vizsgálatainak célja 
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• A bioszintetikus ösvények feltárásának hagyományos módja a kérdéses 
szintézisben résztvevő enzimeket kódoló gének inaktiválása, a mutáns 
fenotípusok leírása, majd a mutánsok komplementációs analízise, illetve a 
szobanforgó gének funkciójának  megállapítasa. 

• AZ EPB fajok esetén a biológiai anyagok – antibiotikus hatású - másodlagos 
anyagcseretermékek bioszintézisében résztvevő enzimeket kódoló, a toxikus 
hatású primer gén-termékeket kódoló,  illetve a szimbiózisban és a 
patogenezisben kulcsszerepet játszó gének megismerése a kutatások 
célpontja. 

• A Pannon Egyetem Keszthelyi Georgikon Karán végzett kísérleteken keresztül 
mutatjuk be a genetikai analízis itt alkalmazandó stratégiáját és 
módszertanát.  

Közvetlen cél: 
 A Xenorhabdus budapestensis antibiotikum termelésének genetikai analízise  
 A Xenorhabdus szentirmaii exokristály bioszintézisének genetikai analízise 
 A gén-inaktivalas módszere: transzpozon tagging technika. 
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General objective 
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• The traditional way to analyze biosynthetic pathways is to inactivate genes 
which play role in the studied biosynthetic pathway or in some biological 
function of interest and then using the method of complementation analysis 
to identify the participating genes and determine their function.  

• The most interesting genes are those which are related with symbiosis and 
pathogenicity as well as those coding for primary gene product and 
secondary metabolites of antimicrobial activity and toxicity.   

 We demonstrate the logic and methodology of genetic analysis in two 
experiments have been carried out at the Georgikon Faculty Universityof 
Pannonia. 

Our aims: 
 To isolate and identify antibiotic-deficient mutants (trans-conjugants)  of  

Xenorhabdus budapestensis . 
 To investigate exocrystal production of X. szentirmaii. 
 The method of gene-inactivation: Transposon tagging. 
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A vizsgált funkciók és fenotípusok 

(1) Antibiotikum termelés tesztelése 
 Felülrétegzés (Overlay bioassay) 
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 X. budapestensis /E. coli OP50  X. szentirmaii /E. coli OP50 

 (Fotó: A. Máthé-Fodor; 2005) 
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A vizsgált funkciók és fenotípusok 

(2) Antibiotikus iodinin polimer exokristály termelés  
      Antibiotic iodinin polymeric exocrystal production   

  

 X. szentirmaii  
iodinin termelő mutáns 

 X. szentirmaii  
iodinin  nem-termelő mutáns 

 (Fotók: A. Mathe-Fodor, 2003) 

 Iodinin 
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A vizsgált funkciók és fenotípusok 

(3) Transzpozon indukált EPB mutánsok 
 Transposon induced EPB mutants  

Fenotipus: Antibiotikum termeles LBA lemezen. (Tesztbakterium: E. coli OP50.)  
Phenotype: Antibiotics production on LBA plates.(Test organism: E. coli OP50.)  

X. budapestensis  
Antibiotic (-) mutant 

X. budapestensis  
Wild type 

 (Fotó: Varga, I.; 2010) 
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EPN fajok genetikai vizsgálatai 
 

• EPN készítmények 
kifejlesztése és 
továbbfejlesztése 
genetikai eszközökkel. 

• Előfeltétel: a fajok 
genetikai alapjainak a 
C. elegans kutatói 
közösség módszereire, 
adatbázisára és 
eredményeire alapozva. 

• R&D of EPN 
preparations using the 
toolkit of genetics. 

• A precondition is the 
elaboration of the 
fundamental genetics of 
the species benefitting 
from the achievements 
of the C. elegans 
reserach community. 
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Az EPN nemesítes celja:  Why do we want to breed EPN? 
 

Az előnyös tulajdonságok javítása: 
 
• Szárazságtűrés 
• Melegtűrés 
• Hidegtűrés 
• Szaprodási ráta 
• Élettartalom / tárolhatóság 
• Fermentálhatóság 
• A célszervezet sikeresebb 

megtalálása 
• Kemotaxis 
• Penetrácios aktivitás 
• Szélesebb szimbiotikus 

partnerspecifitás 
• Szélesebb gazda-kör 

 

To improve beneficial trais: 

 

• Desiccation tolerance 

• Heat tolerance 

• Cold Activity 

• Reproduction potential 

• Longevity / Self life 

• Productivity bioreactor 

• Host finding potential 

• Chemotactic response 

• Penetration activity 

• Symbiotic partner range 

• Insect Host range 
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• The genetic cannot be directly 
concluded from the phenotypic 
variation 

• The majority of the beneficial 
genes are of multi-genetically 
determine (polygenic trait). 

• To identify genes of key 
importance and their pleiothropic 
effects as well as to determine the 
gene interactions resulting in the 
phenotypic expression is needed. 

• The interactions include allelic and 
non-allelic interactions, such as 
dominant and recessive epistases, 
suppressions, additivity and 
synthetic phenotypes. 

• A genetikai variabilitásra közvetlenül a 
fenotípusos varianciából nem lehet 
következtetni. 

• A hasznos tulajdonságok zöme sok gén 
által meghatározott poligénes ( több gén) 
jelleg. 

• A genetikai megközlítés célja a kulcsszerű 
gének azonosítása, pleiotrop hatásaik 
elemzése, alléljeik dominancia-
viszonyainak és interakcióiknak 
megismerése, majd a kívánatos allél-
kombinációkra való szelekciós protokol 
megtervezése, kivitelezése.   

• Az interakciókon allélikus és nem-
allélikus interakciókat értünk, mint pl.  a 
domináns és recesszív episztázis, 
szupresszió, additivitás és a szintetikus 
fenotípusok. 

A nematoda genetika módszerei  I. 
                                A tools of nematode genetics I. 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

• The first step is to landmark the 
chromosomes with marker genes of 
easily detectable phenotype and 
neutral biological role in order to  
identify linkage groups. 

• This include a “mutant hunt” in the 
F2 generation of mutagenized 
population.  

The mutagen can be:  

• Chemical (EMS, DEO, 32P),  

• Physical (X-ray, Gamma, psoralene-
acivated UV) or  

• Biological: Tagging each gene by a 
transposon (R. Plasterk et al.,). This 
provide an option for immediate 
squencing and making a library of 
molecularly tagged genes. 

• Az első lépés a kromoszómákon  a 
marker géneket megjelölni.  A marker 
gének vad típusú és  mutáns 
alléljeinek fenotípusai  jól 
megkülönböztethetőek, élettani 
szerepük neutrális. 

• Mutáns vadászat:  homizigóta mutáns 
egyedek keresése mutagenizált 
egyedek F2 utódnemzedékében 
fenotípus alapján. 

•  Kémiai mutagánek (EMS, DEO, 32P),  
• Fizikai mutagének: Röntgen, Gamma, 

UV (psoralénnel érzékenyített 
egyedekben) 

• Biológiai: Transzpozonnal történő gén 
jelölés, amely a a szekvenálásra is 
azonnal lehetőséget ad  (Plasterk, R. 
et al., 1979). 

A nematoda genetika módszerei  II. 
                                A tools of nematode genetics II. 
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• A genetikai vizsgálatokhoz 
speciális szilárd és folyadék 
táptalajokat használnak, melyeken 
az EPN fajok a szimbiontáikon 
növekedni tudnak. Ez a speciális 
táptalaj hasonló  a speciális NGM 
táptalajhoz, amin aC. elegans is 
fejlődik.  A hazai vizsgálatokhoz 
fejlesztettük ki az ENGM 
lemezeket (Fodor et al.; 2010). 

• A marker-gének kapcsoltsági 
viszonyait genetikai transz 
kapcsoltsági teszttel, majd ezt 
követően genetikai térképezéssel 
állapítjuk meg. A kapcsoltsági 
csoportok citogenetikai 
módszerekkel kromoszómákkal 
azonosítandóak.  

 

• An inevitable precondition for doing 
nematode genetics is to have a 
proper solid liquid media on which 
EPN species could be grown on their 
symbiont and also visible similarly to 
C. elegans in the NGM plate 
(Brenner). We in Hungary elaborated 
one (ENGM). 

• The linkage test is to be used to 
determined whether two marker 
gene are attached. The genetic 
mapping allow to determine the 
relative distance between two linked 
marker genes. Cytogenetics is 
needed to identify linkage groups as 
chromosomes. 

A nematoda genetika módszerei  III. 
                                A tools of nematode genetics III. 
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• The mutants should be 
characterized whether they are 
dominant, semi-dominant, co-
dominant, recessive, sex-linked, 
autosome linked, conditional 
(Brenner, 1974). 

• The linkage relations of mutant 
pairs should be determined by CIS-
TRANS test (Brenner, 1974). 

• The genetic distance of the linked 
genes should be determined by 
the crossing bi-recessive with a WT 
male and scoring for different 
phenotypes in F2 (Brenner, 1972). 

• QTLR is the technique to detect 
the linkage of quantitative genes 
with visible markers. 

• A mutácnsok jellemzése:  
• Domináns, szemi-domináns, 

kodomináns,recesszív , ivari, vagy 
autoszómához kötött-e? Kondicionális? Mi 
a pleiotrop fenotípusa?  (Brenner, 1974). 

• Kapcsoltsági (transz) teszt: Két különböző 
génre heterozigóta egyed keresztezése. Ha 
az utódok <<25%-a kettős mutáns 
fenotípusú, akkor kapcsolt (egyazon 
kromoszómán lokalizált ) a két gén.  

• Térképezés (cisz teszt): A kettős mutánst 
keresztezzük homzigóta vad típussal.  Az 
egyszer mutáns fenotípusú egyedek 
számaránya alapján állapítható meg a 
rekombinációs gyakoriság (R) és a 
térképtávolság  (p). 

• A kvantitatív bélyegek és  kvaliatív 
markerek kapcsolatát a QTLR módszerrel 
állapítjuk meg.  

A nematoda genetika módszerei  IV. 
                                A tools of nematode genetics IV. 
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A szárazságtűrű nematódák kérdése 

95 

• Ellentétben a növényparazita 
nematodákkal, az EPN fajok  ún. 
„majdnem anhidrobiózisra” 
képesek óvatos, fokozatos 
kiszárítással. 

• Ilyenkor a glikogén lipid 
tartalékok rovására trehalóz 
halmozódik fel a S. carpocapsae 
sejtjeiben (Womersley, 1990).  

• Capable of partial 
anhydrobiosis, which can be 
induced by gradual 
desiccation at 97% of RH. 

• Glycogen and lipid reserves 
are converted to trehalose 
during partial anhydrobiosis 
in S. carpocapsae 
(Womersley, 1990).  

EPN alkalmazásra lenne igény szárazság idején! 
Desiccation tolerant  EPN  wanted! 
EPN IJ lárvák nem élik túl  a RH<60%-ot.  

IJ cannot survive  RH<60% at present.  
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Az anhidribiózis ismérve: About the true anhydrobiosis 
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Igazi anhydrobióták: 

 

• Medveállatka: szervezete 
víztartalmának  95-98% is 
nékülözheti (EPN: < 60%).  

• A kriptobiózis állapotában 
anyagcsere-funkciói a 
detektálhatatlanok. 

• Rezisztensek a hypoxiára, 
anyagcsere-mérgekre és 
besugárzásra. 

True anhydrobiotes: 

 

• Can loose up to 95-98% of 
their body water as 
desiccation persists. 

• Can lower their metabolism 
below detectable level when 
entering into a state of 
cryptobyosis. 

• Resistant to hypoxia, 
metabolic poisons and 
radiation. 
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Transzgénikus namatódák: Transgenic nematodes 
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• Faj: H. bacteriophora  

• Amelynek genomjába 
épült és ott kifejeződött az 
élesztő. 

• TREHALOSE-PHOSPHATE 
SYNTHASE-1 (tps-1) kódolt 
génje, melyet Bánfalvi 
Zsófia izolált. 

 

• Species: H. bacteriophora  

• Expressing the stress-tolerant 
gene coding for  trehalose-
phosphate synthase-1 (tps-1). 

• In order to increase the 
intracellular concentration of 
trehalose resulting in stress 
tolerant phenotype. 

Szárazságtűrő transzgénikus nematódák előállítása 
Producing transgenic nematods 
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Nematóda transzformáció módszerei 
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• Andrew Fire és Craig Mello dolgozták 
ki a DNS mikroinjekciós bevitelének 
technikáját. Sikerrel alkalmaztuk ezt C. 
elegans és S. Feltiae fajokon (Vellai, 
Bánfalvi, Fodor, 1995).  

• Microinjekciós transzformáció 
anatómiai okok miatt a H. 
bacteriophora fajra nem alkalmazható.  

• Az alternatíve technika a sejtmag 
„bombázása” DNS-sel fedett 
fémszemcsékkel lézer sugár bevitellel 
(gene booster vagy  “bombarding”). 

• Hazánkban Dr. Jenes Barnabás a 
kérdés legjobb szakértője (MBK, 
Gödöllő). 

• The usual technique to produce 
transgenic nematodes (C. elegans, 
S. feltiae) is the microinjection of 
the foreign DNA. 

• Microinjection transformation 
technique is not working 
efficiently in H. bacteriophora, 
because its uterus, unlike to that 
of C. elegans, is not a 
(multinuclear) syntitium, but built 
up of individual cells (multicellular 
organ). 

• The alternative technique is the 
“bombarding” of the nucleus. In 
Hungary Dr. B. Jenes is the best 
expert of this field. 

Methods of genetic transformation in nematodes 
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• A  tps-1 gén klónozása élesztőből (S. cerevisiae) 
egy  expressziósbaktérium vektorba; A  tps-1 
gén kifejezése E. coli-ban; A  tps-1 gén 
étinátklónozása  C. elegans expressziós vektorba 
(előállítója: a Nobel-díjas Prof. Andrew Fire); 

• Stressz-indukálható promoter (hps16-2) 
beépítése ebbe konstrukcióba 5’-végi fuzióval; 
tps-1 gén elé; 

• Ko-transzformáció C. elegans-ba egy diminánsan 
öröklődő, látható fenotípust adó génnel  (rol-6D)  
és ugyancsak egy hps16-2- lacZ indikétor génnel, 
a mikroinjeckciós technikával; 

• A lacZ expressziós mintázata a hps16-2 
promóter kifejeződési mintázata is a C. elegans 
fajban. Fenotípusos jellemzése ROL-6 
fenotípusú egyedeknek: ozmotikus tolerancia, 
trehalose tartalom; A transformatiós kísérlet 
megismétlése S. feltiae fajon, a hps16-2 - tps-1 
vektorral, microinjekciós módszerrel, szelekció 
sótűrésre. A transzgén beépülésének és 
kifejeződésének molekuláris bizonyítása: PCR, 
Northern analízis.  

• Cloning the tps-1 gene out of yeast (S. cerevisiae) 
into a bacterial expression vector; 

• Physiological proof of the functional integrity of the 
cloned tps-1 gene in E. coli;  

• Trans-cloning the tps-1 into  C. elegans expresion – 
vector (constructed by Nobel Laurate  Andrew Fire); 

• Integrating a stress-inducible promoter (hps16-2) 
into the vector-tps-1 fusion  at the 5’-end of tps-1; 

• Co-transformation C. elegans with a visible marker 
(rol-6D) and the hps16-2 - tps-1, and also with  the 
hps16-2- lacZ (indicator) gene by using the 
microinjection technique; 

• Establishing the expression pattern of the hps16-2- 
lacZ (indicator) gene complex C. elegans; 

• Phenotypic characterization of transgenic 
expressing tps-1 after inducing the promoter : 
osmotic tolerance, trehalose content; 

• Transformation S. feltiae with the hps16-2 - tps-1, 
gene by using the microinjection technique, and 
selecting for transformants in high osmotic 
conditions. 

• Molecular proofs (PCR, Northern) of the presence & 
expression of tps-1 in transgenic nematodes. 

 

Nematóda transzformáció módszerei 
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Above: Control and transgenic (right) 
S. feltiae females in  

0.6 M NaCl 
 after 8hrs (M=100x). 

Down: Control (K2) population (A)   
24h after 2.4 M NaCl 

Sample #48 (Bombarded GPS11) 
population (B) 24h after 2.4 M NaCl   

A B 

 (Fotók az alsó sorban: A. Máthé-
Fodor, 2005), Ohio State Univ., 
USA 

 (Fotók a felső sorban: Vellai, T., 1998), 
ELTE, genetika Tanszék 
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II. Témakör: Subject II. 

II.  Biológiai védekezés növénypatogén baktériumok ellen 

• Természetes (EPB) antibiotikumok alkalmazása 

• Rezisztencia-nemesítés Agrobacterium tumefaciens 
felhasználásával – transzgénes megközelítés 
 

II. Biological control of plant pathogenic bacteria 

• Potential use of EPB antibiotics 

• Use of Agrobacterium tumefaciens for getting resistant 
transgenic plants 

(Köszönet Dr. Fischl Géza ny. egyetemi tanárnak, Dr. Pintér Csaba ny. egyetemi  
adjunktusnak, Varga Ildikó PhD hallgatónak, Eliud Magu Mutitu hallgatónak.)  
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Biological Control of Plant pathogenic  bacteria 
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Tudományos név – 
Scientific name 

Rend – Order 
Család - Family 
 

Betegség Disease 

Agrobacterium 
radiobacter  

Rhizobiales 
Rhizobiaceae 

golyvásodás crown gall 

Agrobacterium 
rhizogenes  

Rhizobiales 
Rhizobiaceae 

Hajszálgyökér-
betegség 

hairy root 
disease 

Agrobacterium rubi  
Rhizobiales 
Rhizobiaceae 
 

nádgubacs cane gall 

Agrobacterium 
tumefaciens  

Rhizobiales 
Rhizobiaceae 

golyvásodás crown gall 

Plant Pathogenic Bacteria 
Agrobacterium törzsek/ strains  

(Plant Pathology Bugwood Websites Widely) 
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 Biological Control of Plant pathogenic  bacteria 

Ellenségünk és barátunk : 
AGROBACTERIUM 
TUMEFACIENS 

 

1. Biológiája, genetikai 
anyagának szerveződése, 
patomechanizmus 

2. Kártétele 

3. Biológiai védekezés 
Agrobacterium ellen 

4. Biológiai védekezés az 
Agrobacterium 
felhasználásával  
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Biological Control of and by 
AGROBACTERIUM 
TUMEFACIENS 

 

1. Biology and organization of 
its genetic material, 
pathomechanisms 

2. Damage and symptomps 

3. Biological control of  
Agrobacterium  

4. Biological control by 
Agrobacterium  
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Biological Control of Plant pathogenic  bacteria 

• Az Agrobacterium tumefaciens  
Gram-negative, nem-sporuláló 
pálcika-alakú  baktérium.  

• A különböző Agrobacterium 
törzsek szén-forrásként 
különböző szénhidrátokat 
használnak, s ennek alapján 
ún. biovar- típusokba sorolják 
őket. Három fő csoport van.  

• E biotípusok között genetikai 
különbségek vannak, ami a 
gyűrűalakú kromoszómán 
lokalizált gének eltérését 
jelentik. 

• A. tumefaciens golyvaképző 
baktérium. 
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• Agrobacterium tumefaciens 
is a Gram-negative, non-
spore forming, rod-shaped 
bacterium.  

• Agrobacterium strains use 
different carbohydrates and 
are classified into three main 
biovars. 

• The differences of biovars 
are mainly determined by 
the genes on the circular 
chromosome. 

• A. tumefaciens is known for 
calling the formation of galls 
on plants that it infects. 
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Biological Control of Plant pathogenic  bacteria 
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Agrobacterium tumefaciens Gall Formation on Plants 

Ti- plazmid 

Genom 
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Biological Control of Plant pathogenic  bacteria 

The DNA of A. tumefaciens  is 
organized as follows:  

(1) GENOM (essential DNA) 

• ONE (2 Mb,  linear) chromosome 
(not shown); 

• + ONE 2.8 Mb circular chromosome; 

(2) EXTRA-GENOME (nonessential DNA) 

• ONE (206.479) kbp Ti (tumor-
inducing) plasmid, including .  

• T-DNA (12-42 BP) can be inserted in 
different parts of the chromosomes 
of the infected plants after infection. 

10
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Genomic (chromosomal, essential) and 
extragenomic (plasmids, non-essential) 

DNA of A. tumefaciens 
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Biological Control of Plant pathogenic  bacteria 

• Az Agrobacterium vitis faj teljes 
genetikai anyagát megszekvenálták. 

• Ez a faj okozza a szőlő 
golyvásodását.   

• A tumort okozó gének többsége az 
Agrobacterium fajok Ti- plazmidján 
lokalizáltak.  

AGROBACTERIUM OKOZTA 
BETGSÉGEK, TÜNETEK : 

• Golyvásodás (1910, USA). 
• Kórokozó: A. tumefaciens, 

Rhizobiaceae család 
• Célszervezet:  

643 kétszikű (gyökér, szár) 
• Nem fertőz: 

Egyszikűeket, kivéve Liliales, Arales 

 10
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• The genome of Agrobacterium vitis is 
currently being sequenced.  

• This bacterium causes gall disease in 
grapes. 

• The genes that cause gall formation in 
plants are located for the most part 
on the Ti plasmid. 

DISEASES, SYMPTOMS CAUSED BY 
AGROBACTERIA : 

• Plant clubbing (goiter, gall) disease 
(1910, USA). 

• Pathogen: A. tumefaciens Family: 
Rhizobiaceae 

• Targets: 643 dicotyledons (roots, 
stalks) 

• Non-targets: monocotyledons, except: 
Liliales, Arales 
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II. Témakör: Plant bacteria - Agrobacteria 

Fajok:  

• Agrobacterium tumefaciens, 
Agrobacterium vitis 

•  Agrobacterium agile, Agrobacterium 
albertimagni, 

•  Agrobacterium aurantiacum, 
Agrobacterium larrymoorei, 

• Agrobacterium rhizogenes, 
Agrobacterium rubi,  

• Agrobacterium radiobacter (the only 
non-pathogenic species). 

 

Minden fajon belül megtaláljuk a 3 fő 
biotípust:  

• Biotípus (biovar )1-3): antibiotikum 
termelésben és érzékenységban,  
gazdaspecifitásban különböznek. 
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Species:  

• Agrobacterium tumefaciens, 
Agrobacterium vitis 

•  Agrobacterium agile, 
Agrobacterium albertimagni, 

•  Agrobacterium aurantiacum, 
Agrobacterium larrymoorei, 

• Agrobacterium rhizogenes, 
Agrobacterium rubi,  

• Agrobacterium radiobacter (the 
only non-pathogenic species). 

 
Within species there are 3 biological 
varieties :  
(biovar 1-3) also called biotypes 
differing in antibiotics production, 
sensitivity and preferred hosts. 
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Biological Control of Plant pathogenic  bacteria 

Taxonomic position of the Agrobacterium species: 

 

Az Agrobacterium fajok taxonómiája: 

 

 Bacteria 

 Proteobacteria 

 Alphaproteobacteria 

  Rhizobiales 

 Rhizobiaceae 

  Rhizobium/Agrobacterium csoport 
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Biological Control of Plant pathogenic  bacteria 

A. tumefaciens ökológia: 
 

• Az A. tumefaciens gyakori. 
Ártalmatlan szaprofita él a 
növényen belüli  kambriában 
és a rhizoszférában.  A 
gyökerek által kibocsájtott 
anyagokat tápforrásként 
hasznosítja. Akkor lesz 
patogén, ha növény 
érzékennyé illetve fogékonnyá 
válik a fertőzésre, pl. 
megsérül.  

• Az A. tumefaciens a sebzés 
helyén hatol a növény sejt-
közötti állományba. 

 

Ecology of A. tumefaciens: 
 

• Agrobacterium tumefaciens 
can generally be found on and 
around root surfaces known as 
the rhizosphere and in the 
cambria (within the plant) as 
innocent saprophytes. They 
seem to use nutrients that leak 
from the root tissue. They can 
attack if the plant become 
conditioned (susceptible).  

• It will infect the tissue at 
wound sites formed from 
transplanting seedlings, 
burrowing animals or bugs. 

11
0 

 

 

 

 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

Biological Control of Plant pathogenic  bacteria 

A. tumefaciens ökológia: 
 

• Agrobacterium radiobacter 
nem pathogén.  

• A nitroglicerint nitogén-
forrásként hasznosítja.  

• A nitroglicerin 3 nitrocsoportja 
közül kettőt  NADH-dependens 
oxido-reduktázzal lehasítja és 
N-forrásnak használja , de C-
forrásként az 1 nitrocsoportot 
tartalmazó molkulát 
hasznosítani nem tudja.  

 

Ecology of A. tumefaciens: 
 

• Agrobacterium radiobacter is 
not pathogenic.  

• It grows on various explosives 
such as nitroglycerine - they 
use this as their sole source of 
nitrogen.  

• It removes two nitro groups 
from nitroglycerine by an 
NADH-dependent oxido-
reductase, but can not use the 
carbon in nitroglycerine for 
growth because it cannot 
remove the third nitro group 
to release glycerol. 
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A. tumefaciens: peaceful saprophytes 
s in the rhizoshpheres – ártalmatlan 
szaprofitaként a rhizoszférában. 
 Before attacking wounded plants 
(scanning EM – feluleti 
elektronmikroszkópos kép). 

For successful infection a wound is 
needed (conditioning is needed 
(conditioning). 
A fertőzés sikeréhez a növény meg kell 
sebesüljön (pl. rovarok révén). 
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Biological Control of Plant pathogenic  bacteria 

Agrobacterium pathomechanizmusa:  

 

• A növényi  seb utat nyit a növényi 
szövetekhez  s így behatolhatnak a 
mobilis A. tumefaciens sejtek. A 
sebzés helyének felismerésse 
kemotaxist kiváltó ingerek révén 
történik. A cukor valamennyi A. 
tumefaciens számára attraktáns,  ez 
vonzza őket a rhizoszférához.  

• A sebből származó fenolok azonban 
csak a Ti plasmiddal (Ti+) rendelkező 
patogén A. tumefaciens számára 
vonzó. 

 

Pathomechanizm of Agrobacterium: 

 

• When a wound opens on the plant 
tissue, the motile cells of A. 
tumefaciens move into the tissue by 
chemotaxis as a response to the 
release of sugars and other 
components normally in the roots. 

• Pathogenic A. tumefaciens cells 
which carry Ti plasmids (Ti+), non-
pathogenic do not (Ti-) 

• While A. tumefaciens cells without Ti 
plasmids recognize and move 
towards plant wounds, the strains 
containing the Ti plasmids respond 
even more strongly because they 
recognize phenol compounds such as  
acetosyringone that come out of the 
wound. 
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Agrobacterium pathomechanizmusa:  

 

• A patogenezis a prokariota és az 
aurkariota partner kooperációjára 
épül. 

Élettani szinten: 

• A sebzett növényi sejt olyan 
anyagokat bocsát ki, amelyek 
kemoattraktánsok a baktérium 
számára. A fogékony növény által 
kibocsátott anyagok közül a 
legfontosabb az: 

ACETOSYRINGONE, 

• amely KIZÁRÓLAG a patogén 
Agrobacterium (Ti+) sejtek 
attarktánsa. 

Pathomechanizm of Agrobacterium: 

 

• Cooperation between the 
procaryotic and eukaryotic 
partners. 

Level of physiology:  

• The wounded plant cell produce 
chemoattractants to 
Agrobacterium (sugars, etc). The 
susceptible (sensitive) plant 
produce: 
 

ACETOSYRINGONE, 

• which attract ONLY THE 
PATHOGENIC (Ti+) 
Agrobacterium cells. 

11
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Pathomechanizm of Agrobacterium (Agrobacterium patomechanizmusa): 
 
Az Agrobacterium sejt soha nem hatol be a növényi sejtbe.  
A sikeres fertőzés előfeltétele a fizikai kontaktus a partnerek között. 
Az ezt biztosító chv1 és chv2 gének az Agrobacterium gyűrű kromoszómáján 
lokalizáltak.  Sikeres fertőzés a TDNS növényi sejtbe jutása jelenti. 
 

Agrobacterium never enters the plant 
cell.The first condition of the successful 
infection is the direct contact between 
the partners.  
 

Functioning chv1 and chv2 genes 
located on the circular chromosome are 
neeed for the cell contact. . Succesful 
infection means the entering only the 
TDNA into the plant cell. 
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Patomechanism of Agrobacterium: 
Plant: 
Plant chromosomal genes needed 

which code for:  
• proteins (enzymes) needed for 

insertion of the TDNA into the 
plant chromosomes;  

• For permease enzyme needed for 
compounds to enter the plant 
cells.  

Bacterial Agrobacterium genes: 
• Ti plasmid: vir region - a vir operon 

génjei, TDNA itself – maga a TDNS 
Bacterial chromosomes :carry genes 
coding for proteins (enzymes) needed 
for cell-to-cell contact and transfer of 
the TDNA (located on the circular 
chromosome). 

  

Az Agrobacterium fertőzés 
patomechanizmusa:  

A szükséges növényi kromoszómás 
gének: 

• A TDNS- kihasításához és 
integrálásához szükséges 
enzimeket kódoló gének 

• Permeáz-kódoló gének. (A 
permeázok anyagoknak a növényi 
sejtbe juttatásához szükségesek ). 

Bakteriális eredetű gének: 

• Ti plazmid: vir operon génjei, a 
TDNS maga. 

• Baktérium kromoszómás gének: a 
sejt-sejt kontaktust és a tDNS 
transzfert biztosítják. 

11
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A TDNS génjei: 
• A TDNS gének közül a plazmid 

kópiaszámát (n=1) biztosító ori 
(inc) a TDNS átvitelhez szükséges 
tra, a tumorsejtek auxin,-  és 
cyokinin termeléséhez szükséges 
aux és cyt gének, továbbá az 5’ és 
2’ végi 25 BP-nyi  szabályozó 
szekvenciák legfontosabbak: 
utóbbiak a TDNS növény 
kromoszómába integrálásához 
nélkülözhetetlenek. 

• Az összes gén, ami a golyvásodás 
szindrómáját okozza a Ti 
plazmidon található. 

 

 

 

 

Genes on TDNA:  
• Genes on the bacterial  

chromosome:  chv1 chv2, his, try. 
• Genes for replication and keeping  

copy number  =1 are:  
• ori (inc), and cop. 
• Genes for opin catabolism: noc;  
• Genes for tranfer: tra. 
• Genes coding for auxin production 

and tumor phenotype: 
• Genes aux1, aux2, - for auxin cyt for 

cytokinin synthesis and all genes 
causing gall formation. 

• 5’ and 3’ regulatory sequences (25 
BP each) needed for integration into 
the plant chromosome. 

 
11
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• The vir operons (containing regulator 
gene,operator gene and structure 
genes), virA, virB, virC, virD, virE, virF, 
virG, virH) are inducible by 
ACETOSYRINGONE. 

• A TDNS-en lokalizált vir operont a 
növényi ACETOSYRINGONE indukálja. 

• The gene products of virD1 and virD2 
are enzymes (nickase, 
topoisomerase) which nick (= single-
strand cut) the TDNA out and make it 
relaxed (make transmittable). 

• A vir gének működése teszi lehetővé, 
hogy a TDNS átvihető legyen. 

 

• The chv1 and chv2 genes are located 
on the circular chromosome and 
essential for the cell contact. If they 
were mutated, the Agrobacterium 
(Ti+) lost its pathogenicity. 

• A bakteriális (gyűrű) kromoszóma 
génjei teszik lehetővé a sejt-sejt 
kontaktust. 

• Genes coding for auxin and opin 
production and determining the 
phenotype of the tumor are located 
in the TDNA.  

• A tumor fenotípusát meghatározó 
gének a TDNS-ben vannak. 

11
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• Ha beépül a TDNS a növényi 
kromoszómában a TDNS génjei 
fejeződnek ki (Ti = tumorindukáló).  

• A transzformált növény mindazon 
géneket kifejezi, amelyek a TDNS-
be ligáltan bekerülnek a sejtbe. 

• A modenrn növényi bioechnológia 
lényege, hogy a TDNS tumor 
indukáló génjeit eltávolítjuk, 
helyükre olyan géneket építünk, 
amelyekkel javítani kívánjuk a 
növényt – rezisztenssé tenni, vagy 
jobb minőségűvé.  

• A biológiai növényvédelem 
leghatékonyabb formáj a TDNS-sel 
manipullt rezisztens transzgénikus 
növények előállítása. 

• By inserting a section of its DNA 
in the plant cell’s genome, the A. 
tumefaciens plasmid is 
responsible for the production of 
tumor and is therefore named Ti 
(tumor inducing). 

• Thus transformed, the vegetable 
cell naturally expresses the 
genes carried by the plasmid’s 
DNA fragment.  

• By forming the tumor, the plant 
produces compounds that are 
normally absent and which are 
used as a form of energy by the 
infecting bacteria, which 
therefore gets its dues from the 
plasmid.  
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• A. tumefaciens telepek Petri 
csészén, agar lemezen, növény 
szöveteket transzformálnak.  

• A callus szövetekből a teljes, 
immár transzformált 
transzgénikus növény  
regenerálható.  

• A. tumefaciens colonies on 
Petri plates, in agar media, 
transforming plant tissues. 
Plant could be developed from 
the transformed callus.   

12
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A. tumefaciens  telepei 
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Biological Control of Plant pathogenic  bacteria 

• Fertőző A. tumefaciens 
sejteket keverünk  
bacteriocin-termekő A. 
tumefaciens sejtekkel. 

• A. t. K84 törzs: : van egy 
plazmidja, (300-400 KBP) 
amely agrocin kódoló gént 
hordoz.  

• K1026: tra- K84 (Nigall) 
transzformált törzs 
agrocint termel és 
rezisztens rá.  

• Mix them with 
bacteriocin-producing A. 
tumefaciens. 

 

• K84: carries a plasmid 
(300-400 KBP) with 
agrocyn-coding gene. 

 

• K1026: tra- K84 (Nigall) 
Resistance to agrocyn. 

12
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Tudományos név – 
Scientific name 

Rend – order 
Család - Family 

Betegség - Disease 

Erwinia amylovora  
Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 
tűzelhalás fire blight 

Erwinia tracheiphila  
Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 
Bakteriális 
hervadás 

bacterial wilt 

Pantoea ananatis  
Enterobacteriales 

Enterobacteriaceae 
Közép rothadás center rot 

Pantoea stewartii pv. 
stewartii 

Enterobacteriales 
Enterobacteriaceae 

Stewart féle 
hervadás 

Stewart's wilt 

Erwinia amylowora (Fire Blight/Tűzelhalás) 

NÖVÉNYPATOGÉN BAKTÉRIUMOK /PLANT PATHOGENIC BACTERIA: 

Erwinia és Pantoea species/ fajok 

(Plant Pathology Bugwood Websites Widely Prevalent Bacteria Lists) 
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Az Erwinia amylovora megjelenése hazánkban – 

Appearance of Fire Blight in Hungary 

1996 

 

Budapest 

(Hevesi, 1996) 

Fire Blight (Erwinia amylowora) 
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Miért szükséges új védekezési  stratégia? 

 Nincs teljes védelem a jelenleg     
alkalmazható kémiai szerekkel. 

Jelenleg csak réztartalmú szerekkel 
oldható meg a védekezés. (Kasumin 
és sztrepomicin-szulfát már nem 
használható.) 

Védekezési lehetőségek: 
• Rezisztenciára nemesítés 
• A gazdaszervezet (növény) 

fogékonyságának csökkentése 
bioregulatorok (Bion) 

• Rezisztenciát (SAR) fokozó szerek 
(prohexadione-Ca) 

• Biológiai védekezés antagonista 
mikroszervezetekkel 

• Növényi olajok 
• Új antibiotikumok keresése, 

kifejlesztése 

 

 

 

 

  

New contol tools are needed. 

Kasugamycin and streptomycin are 
forbidden. 

Options of protection aganist Erwinia 
species: 

• Resitance breeding. 
• Use of bioregulators. 
• control with bacterial antagonists 
• Plant oils. 
• New environmentally friendly 

antibiotics. 
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Ea110 (USA) 

Ea88 (USA) 

Agar diffusion tests 
 

B 

A 

A 

(A)Kanamycin 
(B) Neomicin 
(C)  Sztreptomicin(30 g) 

(D) Penicillin 
(E)  Ampicillin 

B 

C 

C 

D 

E 

D 

E 

(Fotók: Hevesi, M;) 

Erwinia amylovora törzsek  
antibiotikum érzékenysége 
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E. amylovora törzs  Ea1 Ea88* Ea110* Ca11* 

Antibiotikum  Gátlási zóna (ø) mm 

Penicillin 8 8 8 8 

Ampicillin 8 8 8 8 

Sztreptomicin 20 8 21 8 

Neomicin 18 17 19 19 

Kanamicin 19 17 22 19 

Chloramfenicol 21 22 25 19 

Oxitetraciklin 23 29 32 27 

Tetraciklin 15 17 19 16 

Erwinia amylovora törzsek antibiotikum érzékenysége  
Sensitivity to Erwinia strains to antibiotics 

Agar-diffúziós lyukteszt (Results of agar diffusion tests) 
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EMA tömény 

Sztreptomicin 

EMA 
 1:1 hígításban 

EMA 1:3 hígításban 

EMA tömény,  
hőkezelt 

„EMA” fermentlé hatása E. amylovora-ra (Ea1) 
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Antibiotics of EPBs 

EMA 

EMC 

X. budapestensis (EMA) és X. 
szentirmaii (EMC) 
növekedésgátló hatása  
humánpatogén Pantoe fajra 

E
rw

in
ia

 c
e

ll
s

 d
b

/ 
m

l 

Time (min) 

Cytotoxic effect of the antibiotics of  
X. budapestensis and X. szentirmaii  

on E. amylovora 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

EPB antibiotics 

Mit tudnak az EPB antibiotikumok? 
The potential of EPB antibiotics… 
 
• Erwinia amylovora (fire blight, Böszörményi et al., 

2009) 
• Gram (+) and (-) mastitis pathogens isolated from dairy  

cow: (Furgani et al., 2008); Agrobacterium tumefaciens 
(my studies). 

• MRSA, Francisella novicida, Leishmania amazonas, 
Candida albicans (Kulkarni et al., 2010 in press). 
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EPB antibiotikumok multirezisztens ptogének ellen 
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Növénypatogén baktériumok 

Tudományos név –  
Scientific name 

Rend – order 
Család - Family 

Betegség  Disease 

Clavibacter michiganensis ssp. 
insidiosus 

Actinomycetales 
Microbacteriaceae 

Bakteriális hervadás bacterial wilt 

Clavibacter michiganensis ssp. 
michiganensis 

Actinomycetales 
Microbacteriaceae 

Bakteriális 
paradicsom 
ragyásodás és 
hervadás 

bacterial canker and 
wilt of tomato 

Clavibacter michiganensis ssp. 
nebraskensis 

Actinomycetales 
Microbacteriaceae 

Goss-féle bakteriális 
hervadás 

Goss' bacterial wilt 

Clavibacter michiganensis ssp. 
sepedonicus 

Actinomycetales 
Microbacteriaceae 

Burgonya kör-körös 
rothadás 

ring rot of potato 

Plant Pathogenic Bacteria 
Clavibacterium törzsek/ strains  

(Plant Pathology Bugwood Websites Widely) 
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Növénypatogén baktériumok 

Tudományos név – 
Scientific name 

Rend – order 
Család - Family 

Betegség  Disease 

Pectobacterium 
atrosepticum  

Enterobacteriales 
Enterobacteriaceae 

Feketelábúság black leg 

Pectobacterium 
carotovorum ssp. 
carotovorum 

Enterobacteriales 
Enterobacteriaceae 

Lágy rothadás bacterial soft rot 

Pectobacterium 
chrysanthemi  

Enterobacteriales 
Enterobacteriaceae 

Bakteriális hervadás és 
lágy rothadás 

bacteria wilt and soft 
rot 

Pectobacterium 
chrysanthemi pv. 
dieffenbachiae 

Enterobacteriales 
Enterobacteriaceae 

Bakteriális hervadás bacterial wilt 

Pectobacterium 
chrysanthemi pv. zeae 

Enterobacteriales 
Enterobacteriaceae 

Bakteriális rothadás  és 
fonnyadás, üszök 

bacterial rot and 
blight 

Plant Pathogenic Bacteria 
Pectobacterium törzsek/ strains  

(Plant Pathology Bugwood Websites Widely) 
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Növénypatogén baktériumok 

Tudományos név – 
Scientific name 

Rend – Order 
Család - Family 

Betegség Disease 

Pseudomonas syringae pv. 
berberidis 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 
bacterium 

Pseudomonas 
bacterium 

Pseudomonas syringae pv. 
coronafaciens 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Tölgyfa holdudvaros 
fekély 

halo blight of oats 

Pseudomonas syringae pv. 
delphinii 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Baktériumos 
levélfoltosság 

Bacterial leaf spot 

Pseudomonas syringae pv. 
glycinea 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Bakteriális fekély bacterial blight 

Pseudomonas syringae pv. 
lachrymans 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Szegletes levélfolt 
uborkén 

angular leaf spot of 
cucumber 

Pseudomonas syringae pv. 
maculicola 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Bakteriális 
levélfoltosság 

bacterial leaf spot 

Plant Pathogenic Bacteria 
Pseudomonas törzsek/ strains  

(Plant Pathology Bugwood Websites Widely) 
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Növénypatogén baktériumok 

Tudományos név  – 
Scientific name 

Rend – order 
Család - Family 

Betegség  Disease 

Pseudomonas syringae pv. 
apii 

 Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 
baktérium 
 

Pseudomonas 
bacterium 

Pseudomonas syringae pv. 
atrofaciens 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Bazális toklász 
rothadás 

basal glume rot 

Pseudomonas syringae pv. 
atropurpurea 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

levélfoltosság leaf spot 

Pseudomonas syringae pv. 
mori 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Bakteriális üszög bacterial blight 

Pseudomonas syringae pv. 
morsprunorum 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Bakteriális 
levélfoltosság 

bacterial leaf spot 

Plant Pathogenic Bacteria 
Pseudomonas törzsek/ strains  

(Plant Pathology Bugwood Websites Widely) 
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Növénypatogén baktériumok 

Tudományos név – 
Scientific name 

Rend – order 
Család - Family 

Betegség - Disease 

Pseudomonas syringae pv. 
papulans 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Hólyagos folt blister spot 

Pseudomonas syringae pv. 
phaseolicola 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Holdudvaros fekély halo blight 

Pseudomonas syringae pv. 
pisi 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Bakteriális fekély bacterial blight 

Pseudomonas syringae pv. 
syringae 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Bakyteriális barna 
folt a bab levélen/ 
csonthéjas 
gyümölcsön ragya 

 bacterial brown spot 
of bean/canker of 
stone fruit 

Plant Pathogenic Bacteria 
Pseudomonas törzsek/ strains  

(Plant Pathology Bugwood Websites Widely) 
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Növénypatogén baktériumok 

Tudományos név – Scientific 
name 

Rend – order 
Család - Family 

Betegség  Disease 

Pseudomonas syringae pv. 
tabaci 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Dohány pustító 
betegsége 

wildfire of tobacco 

Pseudomonas syringae pv. 
tomato 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Bakteriális 
foltocska 

bacterial speck 

Pseudomonas tolaasii  
Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Pseudomonas 
baktérium 
 

Pseudomonas 
bacterium 

Pseudomonas viridiflava  
Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae 

Baktériumos levél 
csík és hagyma 
rothadás 

bacterial leaf streak and 
bulb rot 

Plant Pathogenic Bacteria 
Pseudomonas törzsek/ strains  

(Plant Pathology Bugwood Websites Widely) 
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Növénypatogén baktériumok 

Tudományos név – Scientific 
name 

Rend – order 
Család - Family 

Betegség  - Disease 

Xanthomonas fragariae  
Xanthomonadales  
Xanthomonadaceae 

angular leaf spot of 
strawberry 

Xanthomonas gardneri  
Xanthomonadales  
Xanthomonadaceae 

bacterial spot of 
tomato & pepper 

Xanthomonas hortorum pv. 
hederae 

Xanthomonadales  
Xanthomonadaceae 

bacterial leaf spot of 
ivy 

Xanthomonas perforans  
Xanthomonadales  
Xanthomonadaceae 

bacterial spot of 
tomato & pepper 

Xanthomonas translucens pv. 
undulosa 

Xanthomonadales  
Xanthomonadaceae 

leaf streak/black 
chaff 

Xylella fastidiosa ssp. fastidiosa 
Xanthomonadales  
Xanthomonadaceae 

Pierce's disease 

Plant Pathogenic Bacteria 
Xanthomonas törzsek/ strains  

(Plant Pathology Bugwood Websites Widely) 
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Tudományos név – Scientific 
name 

Rend – Order 
Család  - Family 

Betegség  Disease 

Xanthomonas arboricola pv. 
juglandis 

Xanthomonadales  
Xanthomonadaceae 

Dió üszög walnut blight 

Xanthomonas arboricola pv. 
pruni 

Xanthomonadales  
Xanthomonadaceae 

Baktériumos foltok 
csonttermésen 

bacterial spot of stone 
fruits 

Xanthomonas arboricola pv. 
juglandis 

Xanthomonadales  
Xanthomonadaceae 

Dió üszög walnut blight 

Xanthomonas axonopodis pv. 
vitians 

Xanthomonadales  
Xanthomonadaceae 

Baktériumos foltok 
salátán 

bacterial leaf spot of 
lettuce 

Xanthomonas campestris pv. 
armoraciae 

Xanthomonadales  
Xanthomonadaceae 

Baktériumos foltok 
keresztes 
virágúaknál 

bacterial leaf spot of 
crucifers 

Xanthomonas campestris pv. 
campestris 

Xanthomonadales  
Xanthomonadaceae 

Fekete korhadás 
kereszteseknél 

black rot of crucifers 

Plant Pathogenic Bacteria 
Xanthomonas törzsek/ strains  

(Plant Pathology Bugwood Websites Widely) 

Növénypatogén baktériumok 
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Tudományos név – 
Scientific name 

Rend – order 
Család - Family 

Betegség  Disease 

Rhodococcus fascians  
Actinomycetales 
Nocardioidaceae 

Édes borsó szemek 
torzulása, faszciációja 

fasciation of sweet pea 

Spiroplasma citri  
Entomoplasmatales 
Spiroplasmataceae 

Merev kis levél stubborn, little leaf 

Streptomyces scabies  
Acidimicrobiales 
Streptomycetaceae 

 Burgonya ótvarosság common scab of potato 

Plant Pathogenic Bacteria 
(Plant Pathology Bugwood Websites Widely) 

Növénypatogén baktériumok 

Acidovorax avenae ssp. 
cattleyae 

Burkholderiales 
Comamonadaceae 

Baktériumos 
levélfoltosság 

bacterial leaf spot 

Burkholderia 
andropogonis  

Burkholderiales 
Burkholderiaceae  

Burkholderia baktérium Burkholderia bacterium 

Burkholderia caryophylli  
Burkholderiales 
Burkholderiaceae  

Baktériumos hervadás bacterial wilt 

Burkholderia gladioli pv. 
gladioli 

Burkholderiales 
Burkholderiaceae  

Baktériumos levél folt és 
fekély 

bacterial leaf spot and 
blight 
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Tudományos név – 
Scientific name 

Rend – order 
Család - Family 

Betegség  Disease 

Ralstonia solanacearum 
(excluding Race 3 Biovar 2) 

Burkholderiales 
Burkholderiaceae  

Délvidéki 
baktériumos 
hervadás 

Southern bacterial wilt 

Ralstonia solanacearum 
(excluding Race 3 Biovar 2) 

Burkholderiales 
Burkholderiaceae  

Southern bacterial wilt 

Növénypatogén baktériumok 

Plant Pathogenic Bacteria 
Ralstonia törzsek/ strains  

(Plant Pathology Bugwood Websites Widely) 
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EPB antibiotics 

Pseudomonas syringae pv. lachrymans  

 

EMA EMA 

EMC EMC 

Pseudomonas syringae pv. syringae  

X. budapestensis (EMA) és X. szentirmaii (EMC) 

növekedésgátló hatásai 
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EPB antibiotics 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli 
Dyckeya chrysanthemi  

X. budapestensis (EMA) és X. szentirmaii (EMC) 

növekedésgátló hatásai 

EMC 

EMA EMA 

EMC 
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Indikátor fajok/törzsek 

Gátlási zóna (ø) mm 

EMA EMC 
Sztreptomicin-
szulfát (200 ppm) 

Xanthomonas vesicatoria Xv73 25 24 45 

Xanthomonas vesicatoria XvS08 28 25 45 

Xanthomonas fragariae Xfw 28 28 26 

Pseudomonas syringae pv. syringae P53 25 24 39 

Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola 
E1356 

25 25 40 

Erwinia amylovora Ea1 25 24 40 

Fermentlevek („EMA”, „EMC”) hatásspektruma  
(1:1 hígitásban) agar-diffúziós lyukteszt módszerrel 

(Lyukátmérő 8 mm) 

EPB antibiotics 
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 III. Témakör: Subject III. 

III. Védekezes növénypatogén gombák ellen 

• EPB antimikrobiális aktivitásának alkalmazása 

• Hagyományos módszerek 

 

III. Biological control of plant pathogenic fungi 

• Potential use of EPB antimicrobials 

• Traditional control methods 

 
 

(Köszönet Dr. Fischl Géza ny. egyetemi tanárnak, Dr. Pintér Csaba ny. egyetemi  
adjunktusnak, Varga Ildikó PhD hallgatónak, Eliud Magu Mutitu hallgatónak.)  
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Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

Moszatgombák: Chromista 

Oomycota (petespórás gombák): 

• Peronospora, Plasmopara 

• Pythium 

• Phytophthora 

Betegségek:   

palántadőlés, gyökér-rothadás 

Valódi gombák:   Regnum Fungi 

• Lisztharmat (Ascomycota) 

• Üszög ( Basidiomycota, 
Ustomycetes) 

• Gabonarozsda (Basidiomycota,  
Teliomycetes) 

 

Phycomycetes: Kingdom Chromista 

Oomycota ( oospore): 

•  Peronospora, Plasmopara 

• Pythium 

• Phytophthora 

 Disease: 

 Nurseling planting-off, root-rot 

True Fungi: Kingdom Fungi 

• Powdery mildew (Ascomycota) 

• Mildew ( Basidiomycota, 
Ustomycetes) 

• Rusts ( Basidiomycota,  
Teliomycetes) 
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 Gombák okozta növénybetegségek 

Plant Diseases Caused by Fungi 
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Patogén, célszervezet, antagonista: 

 Pathogen, Target, Antagonist 

Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

Patogén 

(Pathogen) 

Antagonista 

(ANTAGONIST) 

Pernoszpóra 

Downy mildew  

Nincs biológiai védelem 

No biocontrol 

Phytophthora sp. Pythium oligandrum 

Pythium irregulare Glycocadium nigrovirens 

Phytophthora sp. 

Phytophthora cinnamoni Bacillus subtilis 

Pythium ultimum Laetisaria arvalis 

Phytophthora infestans Bacillus subtilis 
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Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

Patogén, célszervezet, antagonista: 

 Pathogen, Target, Antagonist 

Patogén 

(Pathogen) 

Növény 

(Plant) 

Antagonista 

(antagonist) 

Lisztharmat 
gombák (sok faj) 

 

Powdery mildew  

(many species) 

Gabona – Cereals Parazita gombák 

Parasitizing fungi 

Szőlő - Grape Parasitizing 
Oomycota 

Uborka - Cucumber Bacillus sp. 

Alma - Apple (B. subtilis) 
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Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

Patogén, célszervezet, antagonista: 

 Pathogen, Target, Antagonist 

 Lisztharmat – 

Powdery mildew  

Növény 

(plant) 

Antagonista 

(Antagonist) 

Erysiphe cichoracearum Hibiscus esculentus Aphenoclaudium album 

Erysiphe (Blumeria) 
cichoracearum 

Xanthium 
strumarium 

Cladosporium 
cladosporiumides 

Erysiphe  graminis Hordeum vulgare Tilletiopsis pallescens 

Erysiphe  graminis Hordeum vulgare Trichoderma viride 

Erysiphe martii Lupinus plyphyllus Paecilomyces farmosus 

Erysiphe martii Lupinus plyphyllus Trichotecium roseum 

Léveillula taurica Capsicum annuum Cephalosporium sp. 

Léveillula taurica Capsicum annuum Paecilomyces farmosus 
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Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

Patogén, célszervezet, antagonista: 

 Pathogen, Target, Antagonist 

 Lisztharmat – 

Powdery mildew  

Növény 

(plant) 

Antagonista 

(Antagonist) 

Phyllaticinia corylea Morus alba Cladosporium oxysporum 

Podosphaera leucotrichida Malus sp. Tilletiopsis  sp. 

Podosphaera leucotricha Malus sp. Chetonium sp. 

Sphaerotheca fuliginea Cucurbitaceae Acremonium alternatum 

Sphaerotheca fuliginea Cucumis sativus Aphenoclaudium album 

Sphaerotheca fuliginea Cucumis sativus Cladobotyum varum 

Sphaerotheca fuliginea Cucumis sativus Penicillium chrysogenum 

Sphaerotheca fuliginea Cucumis , Citrullis  Paecilomyces farmosus 
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Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

Patogén, célszervezet, antagonista: 

 Pathogen, Target, Antagonist 

 Lisztharmat – 

Powdery mildew  

Növény 

(plant) 

Antagonista 

(Antagonist) 

Sphaerotheca fuliginea Cucumis sativus Scopularioopsis brevicaulis 

Sphaerotheca fuliginea Cucumis sativus Sependonium chrysospermum 

Sphaerotheca fuliginea Cucumis sativus Tilletiopsis minor 

Sphaerotheca fuliginea Cucumis sativus Tilletiopsis minor 

Sphaerotheca fuliginea Cucumis sativus Trichotrecium roseum 

Sphaerotheca fuliginea Cucumis sativus Verticillium fungicola 

Sphaerotheca fuliginea Cucumis sativus Verticillium locanii 

Uncinula necator  Vitis sp. Tilletiopsis  sp. 

Uncinula necator  Vitis sp. Tilletiopsis  sp. 

Sok lisztharmat 
Many mildew 

Sok növény 
Many plants 

Acremonium quiscalis 
(Ampelomyces) 
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Potenciális biofungcid gomba/ Potential biofungicide fungus 
Amplomyces sp.  

Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

Parasitising powderi mildrew /Gomba-parazita gomba 

(Dr. Fishl Géza) 
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Hipovirulencia: 
Cryphonectria parasitica 

(syn: Endothia parasitica) 

Szelídgesztenye kéregrák (Merkel, 1904): 
mára közel  4 millió fa pusztult el 

Hipovirulens törzsek: hifa-anasztomózis 
során történik az információ átadása 

VCG csoportok: vegetatív kompatibilitás 
szükséges az izolátumok között 
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Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

Cryphonectria parasitica tünetei 
szelídgesztenye kérgén 

Cryphonectria parasitica izolátum 
(Fotó: Churcill, A.; 2001) 
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Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

Sphaerellopis sp.: Parasitising uredo 
 and teleutocolonies of corn blight (rust) 
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Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

Patogén, célszervezet, antagonista: 

 Pathogen, Target, Antagonist 

Növénypatogén 

(Pathogen)  

Növény 

(Plant) 

Antagonista 

(Antagonist) 

Puccinia recognita Wheat - Búza Sphaerellopsis  (Darluca) filum 

Puccinia graminis Wheat -Búza Sphaerellopsis  (Darluca) filum 

Puccinia maydis Corn - Kukorica Sphaerellopsis  (Darluca) filum 

Puccinia magnusiana Reed - Nád Sphaerellopsis  (Darluca) filum 

Puccinia phragmitis Reed - Nád Sphaerellopsis  (Darluca) filum 

Cronartium strobilosum Oak - Tölgy Sphaerellopsis  (Darluca) filum 
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Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

Patogén, célszervezet, antagonista: 

 Pathogen, Target, Antagonist 

Növénypatogén 

(Pathogen)  

Növény 

(Plant) 

Antagonista 

(Antagonist) 

Puccinia vincae Vegetables Zöldség Tuberculina persicina 

Puccinia poarum Burdock Tuberculina persicina 

Cronartium asclepidium Pine Fenyő Tuberculina maxima 

Cronartium quercorum Pine Fenyő Tuberculina maxima 

Cronartium ribicola Pine Fenyő Tuberculina maxima 

Cronartium strobilosum Oak Tölgy Tuberculina maxima 
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Tömlős gombák: 

• Sclerotina 

• Claviceps 

Bazidiumos gombák: 

• Rhizoctonia 
 

Ascomycota: 

• Sclerotina 

• Claviceps 

Basidiomycota: 

• Rhizoctonia 
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Szkleórciumot képező gombák  

Sclerotic fungi 

Biological Control of Plant pathogenic  fungi 
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Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

Patogén, célszervezet, antagonista: 

 Pathogen, Target, Antagonist 

Szkleróciumos gombák 

FUNGI causing sclerotium 

Antagonista mikroparaziták 

ANTAGONISTIC MICROPARASITES 

Sclerocium  Trichoderma 

Botrytis Penicillium 

Rhyzoctonia Aspergillus 

Bacillus subtilis 

Claviceps Trichothecium 

Verticillium Rhizobium japonica 

Macrophomina Staphibotris alba 
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Biológiai védekezés lisztharmat fajok ellen Trichoderma fajokkal 
Potential biocontrol of powdery mildrew by „good” Trichoderma 

species in greenhouse and foil-tent 

Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

Dr. Fischl Géza 
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Biológiai védekezés Trichoderma fajokkal  
 Biological control by using Trichoderma species  

 „Double point” : „Kettős pont”inokulációs módszer 

Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

• 1. Tér parazitizmus : Space parasitism   
T = Trichoderma; A: Alternaria 

• 2. Tér parazitizmus : Space parasitism 
B = Bipolaris 

• 3. Rátelepedő parazitizmus: 
Overlaying parasitsm   
F= Fusarium  

• 4. Kémiai kompetíció : 
Chemical competition  
R= Rhizoctonia 
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• Phytophthora infestans 
okozta az írburgonya éhséget 
(1845 -1860). A fertőzött 
burgonya kiváló példa arra, 
hogy a növényi 
gombabategségnek milyen 
súlyos társadalmi  
következményei lehetnek.  

• Az írországi eset ismert, de 
valószínűleg  évszázadok óta 
okoz komoly károkat. 

 

• Phytophthora species are one of the most 
harmful agricultural plant pathogens all 
around the world. Time to time they 
cause very serious damages.  

• Phytophthora infestans caused the Irish 
potato famine 1845 to about 1860. Late 
blight of potato is an example par 
excellence of the impact that a "fungal" 
disease has had on the political, economic 
and social atmosphere of several nations.  

• Although this disease is best known as 
being responsible for the Irish potato 
famine in the 1840's we have to go back 
3.5 centuries to look at some of the 
history of the potato. 
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Phytophora fajok és kórképek  
Phytophthora species and diseases 1. 

Biological Control of Plant pathogenic  fungi 
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• P. Infestans  okozta károk időről 
időre globálisan 
visszaköszönnek. 

• Oroszország 
burgonyatermésének 15%-a 
esett 2000-ben áldozatául e 
kórnak (Schiermeier, 2001).  

• Újabb burgonya-éhség sem 
zárható ki. 

•  Globálisan évi 5 milliárd dollárra 
becslik a burgonyavész okozta 
teméskiesés miatti károkat 
(Duncan, 1999).  

 

• P. infestans is a re-emerging pest 
ever since its discovery. It causes 
major epidemics in both potato and 
tomato crops world wide.  

• For example, in 2000, 15% of the 
total potato crop of Russia was 
destroyed due to late blight.  

• Such severe epidemics could trigger 
a new, potentially catastrophic 
potato famine (Schiermeier, 2001).  

• Worldwide losses in potato 
production caused by late blight 
and measures to control the disease 
have been estimated at $5billion 
annually (Duncan, 1999). 
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Phytophora fajok és kórképek  
Phytophthora species and diseases 2. 

Pathogen Disease Host Disease Management 

P. infestans Late blight   Potato   Sanitation, fungicides  

P. sojae   Root and stem rot   Soybean   Resistant varieties  

P. palmivora Blackpod   Cacao   Sanitation   

P. alni Collar rot Alder Clean nursery stock 

P. cinnamomi 

Jarrah dieback 

Little leaf disease 

Ink disease 

Avocado root rot 

Jarrah eucalyptus 

Shortleaf pine 

Chestnut 

Avocado 

Sanitation 

Change species 

Uncontrolled 

Fungicides, Soil 

management 

P. lateralis Cedar root disease 
Port- 

Orford-cedar 

Sanitation, avoidance 

 and resistance 

P. ramorum 
Sudden oak death, 

Ramorum blight 
Fagaceae and Ericaceae 

Quarantine and 

 eradication. 

P. cactorum Crown rot Strawberry Prevention and sanitation  

P. parasitica Phytophthora stem-rot Snapdragon Prevention and sanitation 
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Pusztitó Phytophthora fajok s az általuk okozott betegségek  -Some 

destructive Phytophthora species and the diseases they cause 

Pathogen Disease Host Disease Management 

P. capsici 

Phytophthora blight 

Phytophthora  -

métely 

Cucumber, tök, dinnye 

- melon 

Squash, pumpkin,  

Practice crop 

rotation 

Vetésforgó 

P. fragariae 
Red stele –veres 

domborulat 
Strawberry Eper 

Proper site selection 

preparation-

Megfelelő termőhely 

P. megakarya 
Black pod disease 

Fekete hüvely kór 
Cocoa trees. 

Chemical control-

fungicides 

Fungicides kezelés 

P. syringae 
Fruit-rot –gyümölcs 

rothadás 
Apples 

Chemical control 

Vegyszeres 

szabályozás 

P. primulae  

Root and stem rot 

gyökér,- és 

szárrothdás 

Parsley -petrezselyem 

Quarantine and 

 eradication. 

Karantén, kiirtás 

Biological Control of Plant pathogenic  fungi 
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• A Phytophthora fajok 
veszedelmes növény-
patogének. Időről időre 
komoly károkat okoznak. 

• Oomyceták. 

• A Phytophthora fajok 
fungicidekre általában 
rezisztensek, antibotikumokra 
érzékenyebbek. 

• Új környezetbarát 
antibiotikumokat keresünk. 

• Phytophthora species are 
one of the most harmful 
agricultural pathogens. Time 
to time they cause very 
serious damages.  

• They are oomycetes.  

• Phytophthora are resistant 
to fungicides but sensitive to 
antibiotics. 

• Hence search for potential 
biological control is the new 
concept. 
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Phytophtora fajok elleni biológiai védekezes lehetőségei  
Biocontrol of Phytophtora – A new concept 
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to time they cause very 
serious damages.  

• They are oomycetes.  

• Phytophthora are resistant 
to fungicides but sensitive 
antibiotics. 

• Hence search for potential 
biological control is the new 
concept. 
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Phytophtora fajok elleni biológiai védekezes lehetőségei  
Biocontrol of Phytophtora – A new concept 
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• Az entomopatogén 
nematodák baktériális 
szimbiontái szélesspektrumú 
antibiotikumaikkal 
biztosítanak monoxénikus 
viszonyokat a kadaverben. 

 

• Megkíséreljük ezekek 
hasznosítani a Phytophthora 
patogének ellen.   
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Új utak a Phytophthora  kutatásokban 
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EFFECTS ON ZOOSPORES: 

Unlike control (DMSO 0.1%) zoospores, the X. budapestensis-treated ones failed 
to encyst and then germinate. Az EMA kezelt zoospórák elhalnak. 

• At 6.25 ppm zoospores lost their motility within 1 min following the addition 
of the fraction and more than 90% of zoospores got disintegrated. 

• At 12.5 ppm it immediately stopped zoospore motility and disintegrated 
plasma membranes.  

 

EFFECTS ON CYSTOSPORES (CYSTS):  
Az EMA kezelt cistospórák elhalnak. 

• At 6.25 ppm, 0 min cysts (drug is added immediately) 

• At 12.5 ppm fully inhibits the germination process of cysts in any age.  
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Effect of Isolated X. Budapestensis (EMA) Antibiotics (Bicornutin) 

On The Colony  Formation Of P. nicotianae (Böszörményi et al., 2009).  

Biological Control of Plant pathogenic  fungi 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

P. cactorum 
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Effect of cell-free conditioned media (CFCM) of X. szentirmaii 
on the mycelial growth 

Sejtmentes X. szentirmaii  médium hatás myceliumok növekedésére 

Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

Kontrol 
(Sárgarépa- agar) 

Sejtmentes  (25 V/V% ) 
EMC-fermentlé 

(Fotó: Pintér, Cs., 2011) 
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P. citricola 
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Effect of cell-free conditioned media (CFCM) of X. szentirmaii 
on the mycelial growth 

Sejtmentes X. szentirmaii  médium hatás myceliumok növekedésére 
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Kontrol 
(Sárgarépa- agar) 

Sejtmentes  (25 V/V% ) 
EMC-fermentlé 

(Fotó: Pintér, Cs., 2011) 
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Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

Különböző Xenorhabdus fajok fermentleveinek  
növekedésgátló hatása Phytophthora fajokra 
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• A biológiai növényvédelem fontos eleme a 
fenntartható mezőgazdaságnak. 

• A biológiai védekezés során veszélyes kémiai 
anyagokat igyekszünk helyettesíteni a 
kártevők és patogén fajok természetes 
biológiai ellenségeivel.  

•  Az entomopatogén nematoda / baktérium 
(EPN/EPB) szimbiotikus asszociációk hatékony 
eszközei a rovarok elleni biológiai 
növényvédelemnek. 

• Az EPB afjok biológiailag aktív anyagai között 
széles spektrumú antibiotikumok vannak, 
melyek hatékonyak a növénypatogén 
baktériumok és bizonyos gombafajok ellen is. 

• Biological plant protection is an 
essential part of the sustainable 
agriculture.   

• In biological plant protection 
harmful chemicals are replaced 
natural biological antagonists of 
soil-born pests and plant 
pathogens.  

•  Entomopathogenic nematode / 
bacterium (EPN/EPB) symbiotic 
associations are powerful tools 
again insect pests. 

• The EPB species produce 
secondary metabolites of large-
scale antimicrobial activity.  
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Gombakártevők elleni biológiai védekezés 
és a fenntartható mezőgazdaság  

Biological control of fungi and sustainable agriculture 

Biological Control of Plant pathogenic  fungi 
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• A növénypatogének jelenleg 
alkalmazott kemikáliákkal szembeni 
rezisztenciája kihívást jelent.  

• A nekrotikus hatású növény-
patogénekre kevés figyelmet 
fordítottak az utóbbi évtizedben. 

• A herbicidekkel szemben fokozódó 
rezisztencia a gyombiológiában is 
hasonló gondokat okoz.  

• Biológiai gyomvédelem iránt 
fokozódó az igény.  

• A biológiai védelem a fogyasztók 
biztonsága szempontjából is fontos.  

• Plant pathogens provide new 
challenge because of resistance 
problems.  

• Necrotrophic  plant pathogens have 
received an increasing amount of 
attention over the past decade. 

• There is real need for new weed 
management strategies since some 
weeds have become resistant to 
certain herbicides.  

• The efficient biological control agents 
target specific weeds.  

• Moreover, this approac is safe for 
applicators and consumers. 
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Gombakártevők elleni védekezés jelentősége  
Significance of the biologicl control of plant pathogenic fungi 
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Növéypatogén gombaizolátumok: 

• Botrytis cinerea; 

• Altenaria alternata;   

• Fusarium graminearum 

• Izolátumok: Dr. Kadlicskó Sándor 

• Anti-fungális aktvitást  PDA ill. Lima 
Bean Agar lemezeken végeztük.  

• Itt is a „mérgezett agar” technikát 
alkalmaztuk .  

• A dupla agartatalmú médiumot 
media were X. szentirmaii and X. 
budapestensis (Lengyel et al., 2005) 
sejtmentes fermentlevének hígítási 
sorozatával ekegyítettük 1:1 
arányban. 

 

• Plant pathogen fungi: Botrytis cinerea; 
Altenaria alternata; and Fusarium 
graminearum were collected and 
provided by Dr. Kadlicskó.  

• Anti-fungal activities of cell-free 
conditioned media of  X. 
budapestensis and X. szentirmaii were 
tested on PDA and Lima Bean Agar 
plates.  

• In the bioassay we used the „poisoned 
agar” technique .  

• Double agar media were diluted with 
different dilutions of cell-free 
conditioned liquid cultures of 
Xenorhabdus szentirmaii and X. 
budapestensis (Lengyel et al., 2005).  
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Kisérletek Keszthelyen növénypatogén gombákon  
Experiments with plant pathogenic fungi in Keszthely 
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X. budapestensis antibiotikum ok hatása Botrytis cinerea növekedésére. 
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Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

Kontrol 
(Burgonyadextróz- agar) 

Sejtmentes  (25 V/V% ) 
EMC-fermentlé 

X. szentirmaii antibiotikum ok hatása Alternaria alternata növekedésére 

(Fotó: Pintér, Cs., 2011) 
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Biological Control of Plant pathogenic  fungi 

X. budapestensis antibiotikum ok hatása Fusarium graminae növekedésére 

Kontrol 
(Burgonyadextróz- agar) 

Sejtmentes  (25 V/V% ) 
EMA-fermentlé 

Sejtmentes  (40 V/V% ) 
EMA-fermentlé 

(Fotó: Pintér, Cs., 2011) 
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 A X. budapestensis antibiotikumai mindkét táptalajon erős antagonista hatást 
fejtenek ki a Alternaria alternata fajra.  Az aktivitás amberlittel kvantitatíve 
kivonható. 

 Inhibiting (antifungal) effects of the cell-free conditioned X. budapestensis (EMA) 
media on Alternaria alternata in PDA media. 
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 Kezdetben a X. budapestensis antibiotikumai gátló hatást fejtenek ki 
Fusariumra. Ezt később a gomba ellensúlyozza.   
Inhibiting (antifungal) effects of the cell-free conditioned X. budapestensis 
(EMA) media on growth of F. graminearum PDA media. 
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• Különböző növénypatogén 
gombafajok különböző mértékben, 
de érzékenyek a X. budapestensis 
és a X. szentirmaii kondicionált 
sejtmentes fermentlevében lévő 
antimikrobiális hatású anyagokra. 

• Legérzékenyebb az Alternaria, 
legkevésbé érzékeny a Fusarium 
volt.  

• A gomba növekedését gátló hatás 
az idő függvényében csökkent. 

• Az aktív anyagok kvantitatíve 
eltávolíthatóak voltak Amberlit 
XAD1148 adszorbenssel. 

 

 

• In different degree, each fungus 
species showed some sensitivity to  
the anti-fungal compounds of 
conditioned (cell-free) cultures of X. 
szentirmaii and X. budapestensis. 

• Alternaria proved to be the most 
and Fusarium the least sensitive.  

• The anti-fungal activities diminished 
as a function of time. 

• We are going to eluate biologically 
active molecules from the 
adsorbent and identify to see if  
antibacterial and anti-oomycetal 
activties could be separated.   
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Megvitatás, következtetések  
Discussion, conclusions 
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IV. Témakör: Subject IV. 

IV. Biológiai növényvédelem rovarkártevők ellen 

• Globalis célszervezetek: Coleoptera fajok 

• Globalis célszervezetek: Lepidoptera fajok 

• Globalis célszervezetek: Thrips és Sciarid fajok 

 

IV. Biological control of insect pests 

• Global targets: Coleopteran species 

• Global targets: Lepidopteran species 

• Global targets: Thrips and Sciarid species 

 

(Forrás: R. U. Ehlers, Németország) 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Ormányos-bogarak elleni biológiai védekezés 

Heterorhabditis bacteriophora fajjal 

Biological control of weevils by nematodes by 

Heterorhabditis bacteriophora 
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Stereonynchus fraxini: kőrisormányos 
(Fotó: Csóka György) 
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Bogarak: Coleoptera 

Kingdom: Animalia  

Phylum: Arthropoda  

Subphylum: Atelocerata  

Class: Insecta 

Infraclass: Neoptera  

Subclass:Pterygota  

Order: Coleoptera 

Family: Cuculonidae 

Genus: Otiorhynchus  
Curculio glandium lárva és imágó 

(Fótó: Csóka, Gy.) 
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Különböző kártételű ormányosbogarak: 

 

• Kőrisormányos: 
Stereonynchus fraxini 

• Lucernaormányos: 
Otiorhynchus ligustici 

• Tölgymakk ormányos:  
Curculio glandium  

• Vörös pálmaormányos: 
Rynchophorrus ferrugineus 

• Barázdáshátú vincellérbogár: 
Otiorhynchus sulcatus 
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Otiorhynchus ligustici 

(Fotó: Csóka, Gy.) 

Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Ormányosbogarak és kártételeik 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Kőrisormányos (Stereonynchus fraxini) kártétele 

Báb 

Lárva 

Kárkép 

(Fotók: Csóka, Gy.) 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Gazdanövények:  
• Rododendron 
• Azalea 
• Tiszafa 
• Rózsafélék 
• Málna 
 
Kártétel: 
• Az imágók kicsipkézik a 

leveleket 
• Lárvák a  vékony gyökereket 

fogyasztják 
• Egy nemzedékes faj 
• Üvegházakban átfed a lárva,  

és az imágó kártétel 

 

Otiorhynchus sulcatus: 
 Barázdáshátú vincellérbogár 
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Otiorhynchus sulcatus: 
barázdáshátú vincellérbogár 

 

• Sajátos alkalmazási 
körülmények  

• Hidegben is aktív nematodák 
alkalmazandóak   
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Biológiai védekezés rovarkártevők ellen  
Biological control of Insect pest pests 

Ormányos bogarak ellen: Heterorhabditis sp. 
Biological control of weevils: Heterorhabditis sp. 
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Otiorhynchus sulcatus: Barázdáshátú vincellérbogár 
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Németországban  

91%-ban felváltotta a 
kémiai 

növényvédőszereket! 
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NEMATOP készítmény: H. bacteriophora  

Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 
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• A H. bacteriophora 
természetetes 
parazitája az 
ormányosbogarak 
láráváinak 

• A nematódák a 
talajban lévő 
bábokban és lárvákban 
fejlődnek 

• A talajban is életképes, 
de csak a lárvában 
szaporodik 
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Mikor alkalmazzuk a 

NEMATOP készítményt? 
 
• Április-május:  
áttelelő lárvák ellen 
• Augusztus- szeptember: 
frissen kelt lárvák ellen 
• Alacsony (12 °C) 
talajhőmérsékleten 
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NEMATOP készítmény 

Biológiai védekezés rovarkártevők ellen 
Biological control of Insect pest pests 
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Milyen  technikai problémák 
lehetnek az alkalmazásnál? 

 

•Beleragadnak az állatok a 
locsolócsőbe 

•Lyukas a tömlő  

•Nematoda elkallódik 

•Agyagos, nehéz a talajban 
nem tudnak mozogni a IJ 
lárvák. 

 

 

 

SOMETIMES : 
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NEMATOP készítmény 
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Vörös pálmaormányos: Rynchophorrus ferrugineus 
 

(Fotó: Barraco, L.; 2007) 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

Jelenős melegégövi kártevő 
Kártétel: 
A pálma kocsányát, szárát 
fogyasztja 
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Vörös pálmaormányos: Rynchophorrus ferrugineus 
 

Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

(Fotó:  Mohan, K.; 2010) 
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A fertőzést követően a pálma 2-3 éven belül elpusztul. 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Vörös pálmaormányos: Rynchophorrus ferrugineus 
 

Pálmaormányos kártétele 

VÉDEKEZÉS ?!? 
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A vörös pálmaormányos minden fejlődési alakja fogékony 
entomopatogén nematodákra!!! 

Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Vörös pálmaormányos: Rynchophorrus ferrugineus 
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A vegyszeres védekezés: 

 

• nem elég hatékony 

• NAGYON 
környezetszennyező!!! 
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Vörös pálmaormányos:Rynchophorrus ferrugineus 
 

 

Vegyszeres védekezés: Chemical control 
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A feromoncsapda monitorozásra kiváló, 
védekezésre nem elég hatékony! 
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Vörös pálmaormányos: Rynchophorrus ferrugineus 
 

Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
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EPN védekezés módszerei vörös pálmaormányos ellen 

Methods of  Biological  Control aganist Rynchophorrus ferrugineus 

A nappali hőmérséklet Arábiában 
40°C fölé emelkedik, ekkor az 
imágók a talajba vonulnak, ilyenkor 
van lehetőség a védekezésre. 
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Vörös pálmaormányos:Rynchophorrus ferrugineus 
 

A pálmafára kijuttatott készítménnyel 

eredményesen védekezhetünk,  közel 

76%-os lárvamortalitást okoz. 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

BIOTREND készítmény vörös pálmaormányos ellen  

Spanyolországban sikerrel alkalmazzák  a készítmény!!! 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Lepidoptera fajok elleni biológiai védekezés 

Biological control of Lepidoptera species 

Pieris brassicae  - Káposztalepke hernyója 

(Fotó: Csóka, Gy.) 
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Célszervezet:   Limantrya dyspar  (Gyapjas pille, gypsy moth)  

Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

(Fotó: Csóka, Gy.) 

Eszköz: 

Bacillus thuringiensis 
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Bacillus thuringiensis 
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Biology and taxonomy of Bacillus cereus, Bacillus anthracis, and Bacillus 
thuringiensis (2007)  

 
Canadian Journal of Microbiology 53:(6) 673-687. 
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ABSTRACT 

 

Three species of the Bacillus cereus group (Bacillus cereus, Bacillus anthracis , and 

Bacillus thuringiensis) have a marked impact on human activity. Bacillus cereus and B. 

anthracis are important pathogens of mammals, including humans, and B. thuringiensis is 

extensively used in the biological control of insects. Microbiological biochemical, and 

genetic characteristics of the 3 species are reviewed, together with a discussion of several 

genomic studies conducted on strains of B. cereus group. Using bacterial systematic 

concepts, we speculate that to understand the taxonomic relationship in this group of 

bacteria, special attention should be devoted also to the ecology and the population genetics 

of these species. 

Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Bacillus thuringiensis 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Biológiai védekezés almamoly ellen 
Biological control of apple moth 

Nehézségek: 
 
• Tárolási idő nem végtelen 
• Szállítás költségek drágák 
• Hidegben kell tárolni 
• Alkalmazása szakértelmet igényel 
• Hő és deszikáció tolerancia 

alacsony 
• Vízzel kell kombinálni a 

kijuttatást 
• Költséges, drága termék 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Biológiai védekezés almamoly ellen 
Biological control of apple moth 

• Az almamoly Kis-Ázsiából 
származik. 

•  Elterjedését piros vonal mutatja: 
Kis-Ázsia, Európa, majd a 
Amerika. 

•  Több mint 200 éve globális 
kártevő. 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
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Cydia pomonella 
(Almamoly, apple moth) 

Lárva 
Imágó 

(Fotó: Csóka, Gy.) 
Fejlődésmenet 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

A vegyszeres védekezés lehetőségei a Cydia pomonella ellen 
Pest control against Cydia pomonella 

Vegyszeres védekezés: 
 
Többféle hatóanyag, de (!) 
•Környezeti terhelés 
•Rezisztencia 
kialakulása!!! 
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Az almamoly imágók naplemente táján aktívak, napközben a fák 
ágain lustálkodnak. 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Az almamoly életmódja 
Az imágó 
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Az almamoly életmódja 
A  pete 

Késői embrió a petében: 
• A vörös vitellin (az embrio 

tápláléka) és a fekete fej átlátszik 
a chironon (a pete héja). 

 

•  A baloldali pete embriója fél 
úton van a fejlődésben. 

•  A jobbboldali pete kelés előtti 
állapotban van. 

•  A fiatal hernyó fekete 
fejkapszulája átlátszik a pete 
héján.  

 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 
 

 

 

21
3 

 

 

 

 

Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
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Az almamoly életmódja 
L1-es lárva 

Frissen kelt L1-es lárva:  

A frissen kelt lárva reagál a 
gyümölcsből jövő szagokra és 
behatol a gyümölcsbe a 
kehelynél a kelést követő 24 
órán belül. 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

• Látható nyom a 
lárva bejutási 
helyéről. 

• Olykor az állat a 
bejutás során 
elpusztul, ennek is 
látható nyoma van 
(ld. alsó alma). 

Az almamoly életmódja 
L1-es lárva bejutása a gyümölcsbe 
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Az almamoly életmódja 
L2-es lárva  a gyümölcsben 

 
• Az első vedlési a 

héj közelében 
marad az általa 
vájt aknában. 

•  Az L2-es lárva 
mélyebbre ássa 
magát az almába. 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Almamoly (Cydia pomonella) 
kártétele 

Almamoly lárváinak járata 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

• Az L3-as lárva az 
almamagokat kezdi enni. 

• Az L5-ös lárva elhagyja a 
gyümölcsöt, bábozódni 
megy. 

Az almamoly életmódja 
L5-as lárva  a gyümölcsben 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Az almamoly életmódja 
L5-ös lárva  a gyümölcsben 

 • L5-ös lárva feje bana-
vöröses, kirág magának 
egy kijáratot. 

•  A kéreg alatt bábozódik 
be, vastag 
hernyóselyemmel veszi 
magát körbe, majd 
diapauzába megy át. 

• Ha az időjárás kedvező, 
júliusban kijön a 
diapauzából, bábozódik,  
lepke kikel, s még egy 
nemzedéket produkál.  
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
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Az almamoly életmódja 
Bábozódás 

 • Nagyon sok  egyed 
elpusztul közülük az 
áttelelés során, vagy 
még előbb. 

• Az áttelelő hernyók a 
cocconon belül 
bábozódnak. A bábok 
színesek.  

• Virágzáskor 
bábozódnak, néhány 
lárva 1 hónappal 
később. 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

• A cocon barna. A ábozódás 
áprilisban zajlik. Éjjel 
repülnek, júniusban, 
hűvösben. A petét a 
gyümölcsre rakják. 

• Az embrió 18 napig 
fejlődik, a lárvák 3-4 hetet 
töltenek a gyümölcsben. 

•  Júliusban elhagyják a 
gyümölcsöt. 

•  A második nemzedék 
augusztusban jelenik meg. 

Az almamoly életmódja 
Az imágó megjelenése 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

A biológiai védekezés lehetőségei:  

 CpGV  vírussal, fermomoncsapdával 

CpGV : Moly granulózis vírus 
Nagy hatékonyságú védekezés!!! 
Feromoncsapda akkor eredményes, ha nem túl 
sűrű még az állomány!!! 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Miért entomopatogén nematódával  védekezzünk? 

•Az almamoly a 
Steinernema carpocapsae 
természetes gazdája. 
•A nematódák elpusztítják 
az áttelelő lárvákat. 
•A nematódák csökkentik az 
első/tavaszi nemzedék 
lárváinak a számát. 
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A kijuttatás lehetőségei 
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Kijuttatás: 
A tavaszi időszakban 
Nedvesítőszer használata 
elengedhetetlen! 
 

Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

A fa törzsén telelő lárvák 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

A kijuttatás módszertana: 

 
Kijuttatandó nematoda mennyisége: 

750ezer- 1,5 millió db 

 

Permetlé mennyisége: 

1000- 4000 liter/ ha 

 

Kijuttatás:  

A fa törzsére 1 m-es magasságig! 

 

Nedvesítőszer feltétlenül szükséges!!! 

 

 

 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 
 

 

 

22
5 

 

 

 

 

Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Az almamoly elleni védekezés 

S. felitiae vagy S. carpocapsae ? 

 
S. feltiae S.carpocapsae 

hidegben (8 °C) is 
aktív 

14 °C felkett aktív 

18.5 °C ideáluis 
számára 

25 °C ideális a 
szaporodása 

mobilisabb,  
aktívabb 

 Cydia pomonella 
természtes 
parazitája  

legjobb Északon  legjobb a 
mediterrán 

régióban 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Az almamoly elleni védekezés 

Összefoglalás: Summary 

• A nematodák többnyire az 
anuson át hatolnak a rovarba. 

• A felület-aktív polimerek 
megkönnyítik a nematodák 
bejutását. 

• Ennek különösen száraz 
körülmények között lehet 
lényeges előnye. 

• A felület-aktív anyag oldata 
nem igazán jó az életképesség 
szempontjából hosszú távon, 
de a bejutást elősegíti.   
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Entomopatogén nematodák felhasználási lehetőségei 
különböző Lepidoptera fajok ellen 

(Kísérleti eredmények) 

Use of EPN agains different Lepidoptera species 

Leggyakrabban vizsgált 
nematoda fajok:  

• Steinernema caspocapsae 

• Steinernema feltiae 

 Lepidoptera fajok: 

• Cydia latiferreana  

• Diaphania hyalinata 

•  Diaphania nitidalis 

• Helicoverpa armigera 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

EPN species:  

• Steinernema caspocapsae 

• Steinernema feltiae 

Lepidoptera species: 

• Cydia latiferreana  

• Diaphania hyalinata 

•  Diaphania nitidalis 

• Helicoverpa armigera 
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Cydia latiferreana 
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Lárva 

Kártétel 

Imágó 

• Amerikai mogyorómoly 
• Élőhely: Észak- Amerika fasorokon 
• Évi 1 nemzedéke alakul ki 
• Az imágók nyáron repólnek,a  levelekre 
egyesével helyezik a tojásokat 
• Lárva berág a mogyoróba és ott fejlődik 
• Lárva a talajban, vagy talajfelszín 
közelében telel 
• A bábnak kokont készít 
• Kedvelt tápnövény: 
Corylus avellana L. 
• Veszélyes kártevő! 
  

 

(Forrás: www. findicki.net) 
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Cydia latiferreana 
 

• Vizsgált EPN: Steinernema carpocapsae 

• Szabadföldi és laboratóriumi tesztek párhuzamosan 

• A mogyorómoly lárváin és bábjain tesztelték a S. carpocapsae 
hatékonyságát 

• A kijuttatást tavasztól őszig végezték 

•   Kijuttatott nematóda mennyisége:40-150 IJ/cm2  

•  Kijuttatott lémennyiség: 75- 190 ml / m2 

• A  lárva mortalitás 50- 75% volt, a hidegebb tavaszi és őszi 
időszakban magasabb mortalitás 

• A permetlé mennyiségének növelése nem eredményez 
szignifikáns növekedést 
 

 Source: Chambers, U.;  Bruck,  D. J.; Olsen, J. and Walton, W. M. (2010): Control of Overwintering 
Filbertworm (Lepidoptera: Tortricidae) Larvae with Steinernema carpocapsae. Journal of Economic 
Entomology 103(2):416-422. 

 
22
9 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

23
0 

Helicoverpa armigera  
(Gyapottok bagolylepke) 

Imágó 

(Fotó: Carmichae, A.)  

Lárva 

(Fotó: Csóka, Gy.)  

Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

•Jelentős polifág kártevő 
•A tápnövény generatív részét 
fogyasztja 
•2-3 nemzedéke fejlődik ki egy 
évben 
•Báb alakban a talajban telel 
•Jelentős a migrációs hajlama 
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Helicoverpa armigera lárvákon végzett kísérletek: 

 

• Laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálatok 

• Több, mint 200 lárvát vontak be a kísérletbe 

• Felhasznált EPN fajok: S. feltiae, S. carpocapsae törzsekkel 

Eredmények:  

• Közel 100%-os mortalitás 

• A legfiatalabb lárvákan a legeredményesebb 

• Eredményes fertőzéshez elengedhetetlen a magas 
légnedvesség (RH= 80%) 

 
Source: Glazer, I.; Navon, A. (1990): Activity and Persistence of Entomoparasitic Nematodes 
Tested Against Heliothis armigera (Lepidoptera: Noctuidae).  Journal of Economic 
Entomology, 83: 5, 1795-1800. 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

(Fotó: Pavin, C., 2008)  

Diaphania hyalinata 

(Fotó: Lisa, A., 2011)  

Diaphania nitidalis 

Elterjedés:  
Észak- és Dél- Amerik, valamint  a 
Karib- térségben 
Cucurbitaceae család növényein fordul elő 
Jelentős kártevő!!! 

Elterjedés:  
Észak- Amerika déli része 
Cucurbitaceae család növényein fordul elő 
Jelentős kártevő!!! 
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Diaphania hyalinata és D. nitidalis lárvákon végzett kísérletek: 

• Laboratóriumi körülnények között végzett vizsgálatok 

• Felhasznált EPN fajok: S. feltiae, S. carpocapsae törzsekkel 

• A mortalitást 24, 36 és 48 óra után vizsgálták 

• Cardiochiles diaphaniae (Hymenoptera: Braconoideae) parazitoid és 
nematódával egyszerre is fertőzték a lárvákat 

• Eredmények:  

• Közel 100%-os mortalitás 

• a legfiatalabb lárvákan a legeredményesebb 

• Eredményes fertőzéshez elengedhetetlen a magas légnedvesség (RH= 80%) 

• Keresztfertőzés esetén a parazitoidok életben maradtak 
 

Source: Shannag, H. K.; Capinera J. L. (2000): Interference of Steinernema carpocapsae (Nematoda: 
Steinernematidae) with Cardiochiles diaphaniae  (Hymenoptera: Braconidae), a parasitoid of 
melonworm and pickleworm (Lepitoptera: Pyralidae). Envirolmental Ecol. 29 (3), 612-617. 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Tripszek elleni biológiai védekezés 
Biological control against Thrips species 

Thrips tabaci (Dohánytripsz) 
Tripsz (Frankliniella  sp.) kártétele gyapoton 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Tripszek elleni biológiai védekezés 
Biological control against Thrips species 

Franklinella occidentalis 
(Nyugati virágtripsz) 

Franklinella occidentalis 
kártétele 
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Tripszek elleni védekezés lehetőségei : 

Kémiai védekezés csak zárt térben!! 

Kombinált biológiai védekezés: 

• Lombozaton lárvák ellen: ragadozó 
atka, ragadozó poloska. 

 

Talajban: EPN (Nemaflor)! 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

pete 

lárva 
(lomb) 

nympha 
(lomb) 

nympha 
(talajban) 

Imágó 

Tripszek fejlődésmenete 
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Vegyszeres védekezés a nyugati 

virágtripsz ellen: 

Problémák: 

1. Életciklus: 

• Rejtetten élnek a szárban, virágban 

• A peték a növényi szövetekben 

• Késői L2, prepupa, báb a talajban 

 2. Nagy szaporodóképesség miatt 
többszöri kezelést igényel 

 3. Eleve rezisztens számos 
inszekticiddel szemben 

 4. Zavarja más üvegházi károsítók 
elleni biológiai növényvédelem 
sikerét a vegyszerek alkalmzása 

23
7 

Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 

23
8 

A lombon való védekezés: 

• Célzottan a lombevő (L1-L2) 
életszakaszban 

 

Természetes ellenségek bevetése: 

• Ragadozó poloskák 

• Ragadozó atkák 

 

Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Biológiai védekezés a nyugati virágtripsz ellen 
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Nehezen kivitelezhető a 
védekezés, mert: 

 

1. Mozgékonyak az adultak 

2. Gyorsan szaporodnak 

3. Alacsony a kár küszöbérték 
dísznövényekben   

 

ALTERNATÍV BIOLÓGIAI MÓDSZERT 
KELLETT KIDOLGOZNI!!! 

 

23
9 

Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
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Biológiai védekezés a nyugati virágtripsz ellen 
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• Bab növényre virágcserépben 
tripszeket helyezünk 
 
2 hét múlva: 

•  Vizet (kontrol) vagy  

• EPN szuszpenziót öntünk a 
virágcserép talajára 
(Steinernema sp.) 

• 3 nap múlva levágjuk a 
növényekeket, cserepeket 
eltávolítjuk 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Biológiai védekezés a nyugati virágtripsz ellen 
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Felvételezés: 

Naponta számoljuk a kirepülő 
tripszeket ezzel a szerkezettel!!! 

Eredményesség. 82%-os hatékonyság! 
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Biológiai védekezés a nyugati virágtripsz ellen 
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• Sciarid legyek ellen 
gombapincékben 

• Sciarid legyek ellen 
virágkertészetben 

• Tripszek ellen 
virágkertészetben 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Biológiai védekezés Sciarid legyek ellen 
Steinernema fajok alkalmazása az integrált növényvédelemben 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Biológiai védekezés Sciarid legyek ellen 

• Szaporítóházakban, 
üvegházakban komoly 
kártevő. 

• A lárvák a gyökereket,a 
csíranövények, palánták 
szárát, a metszett 
részeket és a fiatal 
növényeket károsítják. 

• Életciklus: 
28 nap, 19 °C-on.  

• Idejük nagyobb részét 
talajban töltik. 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Sciarid legyek kártétele virágkertészetekben 

• A rövid életciklus és 
gyors szaporodás  
miatt már kis fertőzés 
esetén is nagy a kár! 

 

• Amikor az első néhány 
adult légy megjelenik, 
peték százai 
fejlődnek!! 
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Biológiai védekezés Sciarid legyek ellen 

Bal kép: 
      S. feltiae IJ sciarid lárvát 

támad. 
Jobb kép:  
      S. feltiae sciarid lárvában 

szaporodik. 
 
• S. Feltiae a  sciarid legyek 

természetes parazitája. 
• A megtámadott légyárva 3 nap 

alatt elpusztul. 
• Hat hétig szabályoznak az 

utódok. 
• Egy cadaverben 4000 IJ lehet. 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
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Biológiai védekezés Sciarid legyek ellen 

Nemaplus (S. feltiae) 

 

0.5 millió/nm  olyan 
hatékony, mint : 

• 5 g / m2 karbofurán, 
vagy 

•  2 t/ m2  0.1 %-os 
eflubenzuron. 

 

(Kísérleti adatok a 7. és 
25.napokról.) 
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Biológiai védekezés Sciarid legyek ellen 

• Németorságban független 
intézetekben és 
kísérletekben 
bizonyították, hogy a 
Nemaplus átlagosan 
hatékonyabb a kémiai 
növényvédő szereknél!!! 

• Az európai üvegházak 
piacán a Nemaplus csatát 
nyert!!! 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Biológiai védekezés Sciarid legyek ellen 
Alkalmazástechnikai kérdések 

• Az öntözővízzel célszerű 
kijuttatni. 

• Hagyományos locsolók, 
permetező-gépekkel. 

• Vetés,- vagy palánta-ültetés 
után. 

• Egyszeri alkalmazás 6 hetes 
védelmet nyújt.  

• 8 -28 °C között működik. 
• A készítmény 

hűtőszekrényben 6 hétig 
tárolható!!! 
 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 
 

 

 

25
0 

 

 

 

 

Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Biológiai védekezés Sciarid legyek ellen gombapincékben 

 

Gombapincékben  
 a sciarid legyek 

ellen természetes 
parazitáik a  

S. feltiae 
nematodák 

bevethetőek!!! 



TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

 
 

 

 

25
1 

 

 

 

 

Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Biológiai védekezés Sciarid legyek ellen gombapincékben 

• Gombatelepeken és pincékben 
okozzák a legtöbb kárt. 

• Rövid életciklusának (28 nap, 19 
oC) kis scierid légy populáció is 
nagy károkat tud okozni, mert 
gyorsan szaporodik. 

• Második és harmadik 
nemzedékük okozza a legtöbb 
kárt. 
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Biológiai védekezés rovarkártevők  ellen 
Biological control of Insect pest pests 

Biológiai védekezés Sciarid legyek ellen gombapincékben 

• Dimilin: az egyetlen kémiai 
növényvédőszer, ami 
gombapincékben 
engedélyezett. 

• S. feltiae jobb terméshozamot 
eredményezett, mint a 
dimilin!!! 
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EPN IPARI ELŐÁLLÍTÁSA – EPN PRODUCTION 

Összefoglalás 

A fő problémák: 

• A nematoda inokulumok lassú 
növekedése 

• A baktérium fázisváltásából 
adódó gondok: a spontán 
megjelenő szekunder sejteken 
a nematodák nem tudnak 
fejlődni, szaporodni.  

• A fejlesztés célja e gondok 
minimalizálása volt.  

• A fejlesztések sikere 
jelentősen csökkentette az 
előállítási költségeket (Ralf-
Udo Ehlers). 

 

 

Summary  

Major problems: 

can originate from the delayed or slow 
development of the nematode 
inoculum and from phase variants of 
the symbiotic bacteria that have 
negative effects on nematode 
development  and reproduction. 
Recent scientific progress has helped 
to understand the biological and 
technical parameters that influence 
the process, thus enabling transfer to 
an industrial scale. As a consequence, 
costs for nematode-based products 
could be significantly reduced (Ralf-
Udo Ehlers). 
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EPN nagyüzemi előállításáról – Large scale EPN production  

• Heterorhabditis  és Steinernema EPN 
fajok a kereskedelmi forgalomban 
kapható, iparilag gyártott biológiai 
növényvédő szerek. 

• A EPN fajok szimbiózisban élnek 
Photorhabdus and Xenorhabdus, 
baktériumfajokkal, amelyek természetes 
táplálékul is szolgálnak.  

• Az előállítás-technológia lényege, hogy 
először a baktériumot növesztjük ki, 
majd beoltjuk nematodákkal. 

• A nematodák tömegtenyésztése kényes 
folyamat, ahol figyelembe kell venni a 
két eltérő faj növekedési paramétereit, a 
nematodák oxigén-igényét és 
szaporodásmódját.  

• Hosszú évek eredményeként a 
technológia készen van. 

• Heterorhabditis and Steinernema are 
commercially used to control pest 
insects. They are symbiotically 
associated with bacteria of the genera 
Photorhabdus and Xenorhabdus, 
respectively, which are the major food 
source for the nematodes.  

• The biology of the nematode–
bacterium complex is described,  

• Cultures of the complex are pre-
incubated with the symbiotic bacteria 
before the nematodes are inoculated.  

• Whereas the inoculum preparation 
and preservation of bacterial stocks 
follow standard rules, nematodes 
need special handling. 
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EPN IPARI ELŐÁLLÍTÁSA – EPN PRODUCTION 

• A technológia továbbfejlesztés az 
előállítási költségek csökkentését 
célozza. Ez azért lehetséges, mert a 
baktérium számára sokféle ipari-
mezőgazdasági hulladék-anyag 
lehet C és N forrás. 

•  A technológiák pontosan le vannak 
írva, beleértve a bioreaktor 
működésének különféle 
paramétereinek a és a nematoda 
hozamnak az összefüggéseit is. 

• Egysejtű és soksejtű, eltérő fejlődési 
dinamikájú élőlények közös 
kultúrájának speciális szabályai 
vannak.   

Media development is mainly directed towards cost 
reduction, as the bacteria are able to metabolize a 
variety of protein sources to provide optimal 
conditions for nematode reproduction. The process 
technology is described, discussing the influence of 
bioreactor design and process parameters required 
to obtain high nematode yields. As two organisms 
are grown in one vessel and one of them is a 
multicellular organism, the population dynamics 
and symbiotic interactions need to be understood in 
order to improve process management. Major 
problems can originate from the delayed or slow 
development of the nematode inoculum and from 
phase variants of the symbiotic bacteria that have 
negative effects on nematode development  and 
reproduction. Recent scientific progress has helped 
to understand the biological and technical 
parameters that influence the process, thus 
enabling transfer to an industrial scale. As a 
consequence, costs for nematode-based products 
could be significantly reduced (Ralf-Udo Ehlers). 
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Néhány kereskedelmi kprábban forgalomban lévő  EPN készítmény – Earlier 
commercial products.  E-nema (R.-U. Ehlers’s) von the competition 
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(Forrás: Fischl, G. (2000): 
Biol.növényvédelem) 
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HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK - HYMENOPHERA 

HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK 

 

• Semleges, potenciális 

kártevő 

• Növénykártevő 

• Parazita, parazitoid, a 

biológiai 

növényvédelem 

potenciális eszköze 

HYMENOPTHERA 

 

• Neutral or potentially 
harmful 

• Plant parasite 

• Insect oparasite or 
parasitoid, a potential 
tool of biological pest 
control  
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KÖZÖNSÉGES DARÁZS – WASPS - 

aerial yellowjacket sárgamellényű 
darázs 
Dolichovespula arenaria (Fabricius) 
Descriptor: Adult(s) 
Description: Foraging at  
flowers in late summer. 
Image location: Northhampton, 
Massachusetts, United States  
Image type: Field  
Photographer Information 
Name: Whitney Cranshaw 
Organization: Colorado State 
University  
Country: United States 5025005 aerial 
yellowjacket Dolichovespula arenaria 
Whitney Cranshaw, Colorado State 
University, Bugwood.org 768x512 
Approved 
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Afrikai méh  Africanized honey bee  

Apis mellifera adansoni Latreille, 
1804 
Descriptor: Feature(s)Description: 
very agressive colony located in a 
tree of Anacardium occidentale. As 
the colony is naked, the yield is very 
low as they are disturbed by many 
pests.Image location: Tossota, 
District of Djidja, Republic of Benin, 
Benin. Igen agresszív, a méh kas fán   
Image type: Field Photographer’s  
Name: Felicien Amakpe 
Organization: Cercle nature et  
éveloppement CENAD NG0 
Country: Benin5430605 Africanized 
honey bee Apis mellifera adansoni 
Felicien Amakpe, Cercle nature et 
développement CENAD NG0, 
Bugwood.org 768x512 Approved 
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LEVÉLDARÁZS – SAWFLY - KÁRTEVŐK 

Africanized honey bee  
Apis mellifera adansoni Latreille, 1804 
 
Leírás: Description: Minden egyes szarv 
2 kg méz gyűjtőhelye. Each giant comb 
can produce up to 2kg of honey. 
Üvegből és agyagból készültek 
Kenyában. 
Kenyan top bare hive made in 
 mixture of grass and cley 
Image location: District of Djidja, Benin  
Photographer Information 
Name: Felicien Amakpe 
Organization: Cercle nature et 
développement CENAD NG0. Country: 
Benin 5430604 Africanized honey bee 
Apis mellifera adansoni Felicien Amakpe, 
Cercle nature et développement CENAD 
NG0, Bugwood.org 768x512 Approved 
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HANGYAFÉLÉK – FORMICA HANGYABOLY 

Allegheny mound ant  
Formica exsectoides Forel 
Alleghany hangyák - hangyaboly 
Descriptor: Feature(s) 
Description: mound in field 
Image location: Huron National Forest, 
Michigan, United States  
Image type: Field  
 
Photographer Information 
Name: Steven Katovich 
Organization: USDA Forest Service  
Country: United States1479005 Allegheny 
mound ant Formica exsectoides Steven 
Katovich, USDA Forest Service, 
Bugwood.org 768x512 Approved 
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HANGYÁK – FORMICA SP 

ants  
Formica sp. Linnaeus, 1758 
 
Descriptor: Adult(s) 
Description: With aphids 
Image location: United States  
Image type: Field  
 
Photographer Information 
Name: David Cappaert 
Organization: Michigan State University 
2107022 ants Formica spp. David Cappaert, 
Michigan State University, Bugwood.org 
768x512 Approved 
 
Country: United States 
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HANGYÁK 

ants - hangyák 
Formica sp. Linnaeus, 1758 
Host: karner blue (Plebejus melissa 
(W.H. Edwards)). Gazdanövény:  
Descriptor: Larva(e) -lárvák 
Description: late instar; photo 
taken 29 June 1993 
Image location: United States  
Image type: Field  
Photographer Information 
Name: Catherine Herms 
Organization:  
The Ohio State University  
Country: United States1561017 
ants Formica spp. Catherine 
Herms, The Ohio State University, 
Bugwood.org 768x512 Approved 
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HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK HYMENOPTHERA 

Agaonid wasp  
Eupristina verticillata Waterston, 1921 
Aganoid darázs 
Descriptor: Adult(s) 
Description: 000928 33 adult male female 
ex Ficus microcarpa fruit 
Image location: Hamakuapoko, Maui, 
Hawaii, United States  
Image type: Laboratory 
 
Photographer Information 
Name: Forest & Kim Starr 
Organization: Starr Environmental 
Country: United States5294068 Agaonid 
wasp Eupristina verticillata Forest & Kim 
Starr, Starr Environmental, Bugwood.org 
768x512 Approved 
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Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

LEVÉLDARÁZS – SAWFLY - KÁRTEVŐK 

Abbott's sawfly  
Neodiprion abbottii (Leach) 
Descriptor: Diagram or Graphic 
Image location: United States  
 
Photographer Information 
Name: Randall Blackburn 
Organization:  Intézmény: 
Smithsonian Institution 
Country: United States 1124001 
Abbott's sawfly  
Neodiprion abbottii  
Randall Blackburn,  
Smithsonian Institution,  
Bugwood.org 768x512  
Approved 
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Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

LEVÉLDARÁZS – SAWFLY - KÁRTEVŐK 

Acantholyda sawflies  
Acantholyda sp. Costa, 1894 
 
Descriptor: Feature(s) 
Description: frass 
Image location: Hungary  
Image type: Field  
 
Photographer Information 
Name: György Csóka 
Organization: Hungar5371047  
Acantholyda sawflies - Levéldarázs 
Acantholyda spp.  
Gyorgy Csoka, Hungary Forest  
Research Institute, Bugwood.org  
768x512  
Approved 
y Forest Research Institute 
Country: Hungary  
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TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

LEVÉLDARÁZS – SAWFLY - KÁRTEVŐK 

Acantholyda sawflies  
Acantholyda sp. Costa, 1894 
Fenyő levéldarázs  
Host: Scots pine – Erdei fenyő  
(Pinus sylvestris L.) 
Descriptor: Damage - Kérkép 
Description: Nursery – Faiskola  
Krk szigetén 
Kostanjevica na Krki, Slovenia,  
June 2004 Image location: Slovenia  
Photographer Information 
Name: Maja Jurc 
Organization: University of Ljubljana 
Country: Slovenia2103030  
Acantholyda sawflies Acantholyda 
spp. Maja Jurc, University of 
Ljubljana, Bugwood.org 768x512 
Approved 
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kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

LEVÉLDARÁZS – SAWFLY - KÁRTEVŐK 

Acantholyda sawflies  
Acantholyda sp. Costa, 1894 
 
Host: mugo pine (Pinus mugo 
Turra) Fenyő 
Descriptor: Damage – Kárkép, 
Description: Basovizza,  
Italy 29 June 1993 
Image location: Italy  
Image type: Field - Szabadföld 
Photographer Information 
Name: Andrea Battisti 
Organization: Universita di 
Padova Country: Italy1329065 
Acantholyda sawflies 
Acantholyda spp. Andrea 
Battisti, Universita di Padova, 
Bugwood.org 768x512 
Approved 
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Hiányszakmák és munkaadói 
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Pannon Egyetemen 

GUBACSDARÁZS – SAWFLY - KÁRTEVŐ 

acorn-plum gall  
Amphibolips quercusjuglans (Osten 
Sacken) 
 
Host: northern pin oak (Quercus 
ellipsoidalis E.J. Hill) 
Descriptor: Feature(s) 
Description: Two plum galls formed on 
the outside of an acorn cup, photo 
taken in Sawyer Co., WI. 
Image location: Wisconsin, United 
States  
Photographer Information 
Name: Steven Katovich 
Organization: USDA Forest Service  
Country: United States1398068 acorn-
plum gall Amphibolips quercusjuglans 
Steven Katovich, USDA Forest Service, 
Bugwood.org 768x512 Approved 
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Hiányszakmák és munkaadói 
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HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK - HYMENOPHERA 

HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK 

 

• Rovarparazita vagy 
parazitoid,  

• a biológiai 
növényvédelem 
potenciális eszköze 

HYMENOPTHERA 

 

• Insect parasite or 
parasitoid sőecies, 

• potential tools of 
biological pest control  
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TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

Fűrkézsdarázs – atkák elleni potenciális biológiai  védőszer 

aphid parasite  
Aphelinus sp. Dalman, 1820 
 
Host: Russian wheat aphid 
 (Diuraphis noxia (Kurdjumov)) 
Descriptor: Life Cycle  Életciklus 
Description: Mummies of the Russian 
wheat aphid (Diuraphis noxia)  
Orosz búza-atka parazitált múmiák  
parasitization by the wasp Aphelinus. 
Image location: United States   
Image type: Laboratory 
Photographer Information 
Name: Frank Peairs 
Organization: Colorado State University  
Country: United States Life Cycle 5364190 
aphid parasite Aphelinus spp. Frank Peairs, 
Colorado State University, Bugwood.org 
768x512 Approve 
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TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

Fűrkézsdarázs – atkák elleni potenciális biológiai  védőszer 

aphid parasite  
Aphelinus sp. Dalman, 1820 
 
Host: Russian wheat aphid Orosz búza atka 
(Diuraphis noxia (Kurdjumov)) parazitája 
Description: Wasp parasitoid  Darázs  
(Aphelinus sp.) parazita. Célszervezet:  
Russian wheat aphid (Diuraphis noxia), 
with its host. 
Image location: United States Image type: 
Laboratory 
Photographer Information 
Name: Frank Peairs 
Organization: Colorado State University  
Country: United States5364106 aphid 
parasite Aphelinus spp. Frank Peairs, 
Colorado State University, Bugwood.org 
768x512 Approved 
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igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

Fűrkézsdarázs – atkák elleni potenciális biológiai  védőszer 

aphid parasite  
Aphelinus sp. Dalman, 1820 
 
Host: Russian wheat aphid (Diuraphis noxia 
(Kurdjumov)) – Orosz búzaatka  
Descriptor: Adult(s) 
Description:  Aphelinus nr. varipes, a wasp 
parasite of the Russian wheat aphid 
(Diuraphis noxia). Búza-atkát parazitáló 
darázs 
Image location: United States  Image type: 
Laboratory Image view: Dorsal  
Photographer Information 
Name: Frank Peairs 
Organization: Colorado State University  
Country: United States5364100 aphid 
parasite Aphelinus spp. Frank Peairs, 
Colorado State University, Bugwood.org 
768x512 Approved 
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Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

Fűrkézsdarázs – atkák elleni potenciális biológiai  védőszer 

aphid parasite  

Aphelinus sp. Dalman, 1820 
 
Host: Russian wheat aphid (Diuraphis noxia 
(Kurdjumov)) Orosz búza darázs fertőzve 
parazitioddal 
Descriptor: Feature(s) 
Description: parasitized Russian wheat 
aphid 
Image location: United States  
Image type: Laboratory 
 
Photographer Information 
Name: Frank Peairs 
Organization: Colorado State University  
Country: United States1481049 aphid 
parasite Aphelinus spp. Frank Peairs, 
Colorado State University, Bugwood.org 
768x512 Approved 
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Fűrkézsdarázs – atkák elleni potenciális biológiai  védőszer 

aphid parasite  Atka parazita 
Aphelinus sp. Dalman, 1820 
 
Host: Russian wheat aphid (Diuraphis noxia 
(Kurdjumov)) Gazda: orosz búza atka 
Descriptor: Adult(s) Felnőtt egyedek 
Description: imported for Russian wheat 
aphid – Oroszországból 
gabonaszállítmánnyal érkezett 
Image location: United States  Készült: USA 
Image type: Laboratory – Laboratóriumi 
fotó 
Photographer Information 
Fényképezte: Name: Frank Peairs 
Organization: Colorado State University  
Country: United States1481026 aphid 
parasite Aphelinus spp. Frank Peairs, 
Colorado State University, Bugwood.org 
768x512  Approved 

 

 

27
5 

http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=19235
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=19235
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=19235
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=19235
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=19235
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=19235
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=19235
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=19235
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=19235
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=19235
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=19235
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=19235
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=8146
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=8146
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=8146
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=8146
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=8146
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=8146
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=8146
http://www.insectimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=8146
http://www.insectimages.org/browse/autimages.cfm?aut=20028
http://www.insectimages.org/browse/autimages.cfm?aut=20028
http://www.insectimages.org/browse/orgimages.cfm?org=8
http://www.insectimages.org/browse/imgdownJoe.cfm?img=1481026&res=3


TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 
Hiányszakmák és munkaadói 
igényekre épülő képzések 
környezetbarát és fenntartható 
kialakítása, fejlesztése a  
Pannon Egyetemen 

Parazita darazsak- növényvédelem eszközei 

Kártevő: black spruce borer  
Asemum striatum (Linnaeus, 1758) 
Lucfenyő fekete kéreg bogár 

Host: Scots pine (Pinus sylvestris L.) 

Gazda: Erdei fenyő 
Descriptor: Galleries 
Image location: Poland  - 
Lengyelország 
Image type: Field  
 
Photographer Information 
Name: Stanislaw Kinelski 
Country: Poland1258212 black 
spruce borer Asemum striatum 
Stanislaw Kinelski, Bugwood.org 
768x512 Approved 
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PARAZITA DARAZSAK – BIOLÓGIAI KONTROL  ESZKÖZEI 

bark beetle parasite kéregbogár 
parazita darázs 
Rhopalicus tutela (Walker) 
 
Descriptor: Adult(s) 
Image location: Slovenia  
 
Photographer Information 
Name: Maja Jurc 
Organization: University of Ljubljana 
Country: Slovenia 2103032  
bark beetle parasite  
Rhopalicus tutela Maja Jurc,  
University of Ljubljana,  
Bugwood.org 768x512  
Approved 
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Parazita darazsak- növényvédelem eszközei 

bark beetle parasite  
kéregbogár parazita 
Rhopalicus tutela (Walker) 
Host: eight-toothed spruce bark beetle 
(Ips amitinus (Eichhoff, 1871)) 
Description: Bábok - Pupae of  
Rhopalicus tutela paeazitaként él  a bogár 
lárváin - are living parasitically in the larvae 
of Ips amitinus (Eichhoff, 1871), Košenjak 
near Dravograd, 1270-1500 m above sea 
level, Slovenia, 14th July 2003. 
Image location: Slovenia  
Photographer Information 
Name: Maja Jurc 
Organization: University of Ljubljana 
Country: Slovenia 2103025 bark beetle 
parasite Rhopalicus tutela Maja Jurc, 
University of Ljubljana, Bugwood.org 
768x512 Approved 
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Parazita darazsak- növényvédelem eszközei 

bark beetle parasite  
Rhopalicus tutela (Walker) 
Kéreg-bogár parazita 
Host: Gazda: eight-toothed spruce bark 
beetle (Ips amitinus (Eichhoff, 1871)) 
Leírás: Bábok, parzitaként élnek a 
kéregbogár lárváin a norvég lucfenyő 
kérge alatt  12z0 – 1500 m a tenger 
szint felett. 
Description: Pupae of Rhopalicus tutela 
are living parasitically in the larvae of 
Ips amitinus (Eichhoff, 1871) -  under 
the bark of Norwey spruce,  Košenjak 
near Dravograd, 1270-1500 m above 
sea level, Slovenia, 14th July 
2003.Image location: Slovenia 2103031 
bark beetle parasite Rhopalicus tutela 
Maja Jurc, University of Ljubljana, 
Bugwood.org 768x512 Approved 
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Parazita darazsak- növényvédelem eszközei 

bark beetle parasites  
Roptrocerus sp. Ratzeburg, 1848 
Kéregbogár paraziták 

Descriptor: Pupa(e) n- Bábok 
Description: exarate pupa in bark beetle 
gallery. Elhagyott báb kéregbogár járatban 

Southern pine beetle associate.  

Fig. 33. US Forest Service Agriculture 
Handbook 641 
Image location: United States  
Photographer Information 
Name: Gerald J. Lenhard 
Organization: Louiana State Univ 
Country: United States0007020 bark 
beetle parasites Roptrocerus spp. Gerald J. 
Lenhard, Louiana State Univ, Bugwood.org 
768x512 Approved 
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