Biologická ochrana proti
původcům onemocnění rostlin
Záměrné využívání přirozených nepřátel s cílem
regulace populace škůdců, plevelů a původců
onemocnění rostlin
(Oxfort English Dictionary)


Redukce množství inokula nebo patogenní aktivity
patogena pomocí jednoho nebo více mikroorganismů
s mykoparazitickou nebo antagonistickou aktivitou.
(Prokinová, 1996)

Metody biologické ochrany proti
původcům onemocnění rostlin
1. metody přímé - specifických mikrobiálních antagonistů do půdy nebo jejich aplikaci na nadzemní části
rostlin
2. metody nepřímé - aplikaci organické hmoty do půdy;
stimulaci rostlinných obranných mechanismů
- vzhledem ke složitosti vazeb mezi organizmy v prostředí je toto
členění značně teoretické a jednotlivé metody vykazují řadu
modifikací a vzájemně se prolínají

Přímé metody
Úspěch po záměrné a cílené aplikaci:
•
•
•
•

schopnost mykoparazita udržet se v prostředí
namnožení a následné se šíření mykoparazita v do prostředí
schopnost úspěšně kolonizovat ekologickou niku
působení proti patogenním organismům

- antagonistické projevy mezi mykoparazity zahrnují antibiózu,
kompetici a parazitizmus

Antibióza
• antibióza zahrnuje takové interakce mezi organizmy, jež vyvolávají
tvorbu nízkomolekulárních difúzních látek nebo antibiotik.
• látky jsou produkované jedním organizmem, a díky těmto
metabolitům dochází k úplné destrukci nebo inhibici růstu a vývoje
jiného organizmu
• Gliocladium virens představuje známý příklad antagonistické
houby, která produkuje antibiotikum sehrávající důležitou roli
v biologickém účinku tohoto druhu.
• antibiotika jsou definována jako „organické látky produkované
mikroby, které jsou v nízkých koncentracích škodlivé růstu nebo
metabolickým aktivitám jiných mikroorganismů“

Kompetice
• kompetice je stav, ve kterém je jeden organismus
nadřazený druhému ve smyslu získávání a využívání
nutričních zdrojů nebo ve smyslu omezení přístupu k těmto
zdrojům
• mykoparazit je výrazně vitální, s rychlým růstem a velkou
přizpůsobivostí se podmínkám prostředí
• rychleji kolonizuje niku, čímž zabraňuje přemnožení
fytopatogenních organizmů. Fytopatogenní organizmy
nejsou poté schopny odolat tlaku mykoparazita

Parazitismus
• mykoparazitizmus je definován jako nutriční závislost jednoho
druhu houby na jiném druhu.
• klasifikace mykoparazitů podle jejich mechanizmu účinku na
nekrotrofní (destruktivní) a biotrofní mykoparazity.
Biotrofní mykoparazité parazitují na živých hostitelských buňkách
Nekrotrofní mykoparazité před proniknutím do hostitelských buněk
tyto buňky nejdříve usmrcují

Proces parazitace
(nekrotrofní mykoparazité)
1.

Indukce klíčení
- gradient metabolitů hostitele (chemotaxe)

2.

Harman, 2004

Rozpoznání hostitele
- glykoproteiny (lektiny)
- produkce těkavých a netěkavých metabolitů
(pyridon, pyron, furanon, diterpen)

- produkce enzymů
(1,3ßglukanáza, chitinázy, celulázy, proteinázy)
- oplétání hyf hostitele

- tvorba postraních hyf a haustorií

3.

Vlastní penetrace
- usmrcení hostitele a utilizace živin

Mirelman, 2004

Proces parazitace
(biotrofní mykoparazité)

• penetrují hostitelské buňky
• nezpůsobují degradaci buněčné stěny hostitele nebo smrt
protoplastu
• produkce exotoxinů nebyla zaznamenána
• biotrofní mykoparazit po určitou dobu roste a vyvíjí se na
živém hostiteli, aniž by ho v rané fázi usmrcoval
• hostitel je působením mykoparazita oslaben (pomalejší růst a
vývoj)
• parazitický vztah je fyziologicky vyvážen a mykoparazit se
adaptuje podmínkám prostředí hostitele
• k usmrcení hostitele dochází až po utilizaci živin
• biotrofní mykoparazité - omezené spektrum hostitelů a často
vytváří specifické infekční struktury

Klasifikace mykoparazitů podle hostitelsko-parazitických interakcí

Nekrotrof
kontaktní

mykoparazit rostoucí v úzkém kontaktu s hostitelskými
hyfami, aniž by do nich penetroval

invazivní

hyfy mykoparazita penetrují do hyf hostitele, rostou
v nich a způsobují jejich nekrózu a rozklad

haustoriální

proniká do hyfy hostitele pomocí krátkých hyfálních větví
(haustorií)

vnitrobuněční

penetruje do hyfy hostitele a obnažený protoplast ze
stélky mykoparazita proniká do napadené cytoplazmy

fúzující

stěny hyf hostitele a parazita se v místě dotyku těsně
spojují, hyfa hostitele není hyfou parazita zjevně
penetrována, ale vytvářejí se mezibuněčné kanálky
propojující protoplasty hostitele a parazita

Biotrof

Nepřímé metody
• aplikace organické hmoty do půdy, díky níž se zvyšuje mikrobiální aktivita
půdy a tím dochází k podpoře působení antagonistů nebo mykoparazitů
• stimulaci rostlinných obranných mechanismů proti jednotlivým patogenům
předchozí inokulací rostlin avirulentními nebo hypovirulen-tními (slabě
patogenní) kmeny fytopatogenních organizmů
• oslabené kmeny nemají schopnost vyvolat onemocnění rostliny nebo mají
tuto schopnost natolik sníženou, že k napadení nedojde ani při splnění všech
podmínek pro vznik infekce
• rostliny mají potenciální nebo faktickou schopnost využívat různé přirozené
obranné mechanizmy, které limitují infekci patogenem
• obranné mechanismy rostlin mohou být indukovány biotickými a některými
abiotickými faktory (tzv. elicitory)
• biotickými elicitory mohou být jak vlastní patogenní a nepatogenní
organizmy, tak i jimi produkované metabolity

Současné využití mykoparazitických hub
Ampelomyces quisqualis
Coniothyrium minitans
Fusarium oxysporum
nonpathogenic
Gliocladium catenulatum
Gliocladium spp.
Gliocladium virens
Phelbia gigantea

Phytophthora palmivora
Pythium oligandrum
Talaromyces flavus
isolate V117b
Trichoderma harzianum
T. harzianum & T. polysporum
T. harzianum & T. viride
Trichoderma spp.
Trichoderma viride

Ampelomyces quisqualis Ces. ex Schlecht.
(Coelomycetes)

Bipreparát
AQ-10™

firma
Ecogen

Cílový patogen
Powdery mildew

Typ
Hyperparasit

Stát
USA

COLONIE – pomalu rostoucí, ze začátku růstu jsou hyalinní později tmavnou, žluto- hnědé
Zbarvení, hyfy jsou přehrádkované, mycelium vzdušné
PYKNIDY – tvoří se povrchově na/v/kolem hyf i mladých kleistotecií padlí, oddělené,
Kulovité, protáhlé až hruškovité, 40-90(-105) x (10-)20-50(-65) µm, světle žluté, později
Žlutohnědé, tlustostěnné, netvoří pouzdra
http://www.agro.ar.szczecin.pl/~jblaszkowski/Mycota/Ampelomyecs%20quisqualis.html

Ampelomyces quisqualis Ces. ex Schlecht.

Biopreparát firma
AQ-10™
Ecogen

Cílový patogen
Powdery mildew

Typ
Hyperparasit

Stát
USA

KONIDIE – hyalinní, velmi elipsoidní válcovité, (4.5-)6.8(-10.5) x (3.0-)4.1(-6.0) µm.
HOSTITELÉ– houba asociována s 65 druhy 8 rodů, řádu Erysiphales,
2 druhy Microsphaera, 8 druhů Sphaerotheca, 2 druhy Podosphaera, and jeden druh
Oidium, Phyllactinia, a Uncinula
http://www.agro.ar.szczecin.pl/~jblaszkowski/Mycota/Ampelomyecs%20quisqualis.html

Fusarium oxysporum Fo47
(nepatogenní kmen)

Biopreparát

firma

Cílový patogen

Typ

Stát

Biofox C
Fusaclean

SIAPA, Natural Plant
Protection

Fusarium oxysporum, Fusarium
moniliforme on basil, carnation,
cyclamen, tomato

Seed treatment or soil
incorporation

Itálie, Francie

Nepatogenní kmen Fo47 Fusarium oxysporum je kompetičně silnější druh, získává živiny
stejné jako patogenní organismy, kolonizuje kořeny a zároveň stimuluje obranné
mechanismy v rostlině (indukuje systémovou rezistenci)
http://aem.asm.org/cgi/content/full/72/2/1523?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=hy
phae&searchid=1&FIRSTINDEX=580&resourcetype=HWFIG

Fusarium oxysporum Fo47
(nepatogenní kmen)

Confocal laser scanning microscopy analysis of the phytopathogenic Fusarium oxysporum f. sp.
radicis lycopersici (visualized as green) and the biocontrol strain Fusarium oxysporum Fo47
(visualized as red) tagged differentially with autofluorescent proteins during colonization of the
tomato root surface. ß-glucuronidase gen - green fluorescent protein (GFP) gene or the DsRed2 gene

Pythium oligandrum Dreschler
Chromista, Oomycota

Použití do řepky olejky proti fómové a sklerociové hnilobě (Phoma
lingam a Sclerotinia sclerotiorum), červená hniloba jahodníku,
fytoftorová hniloba jahodníku, plíseň šedá, fytofto-rová hniloba
jahodníku, plíseň maková, helminthosporióza máku, plíseň
okurková
Platná registrace přípravek: POLYVERSUM
oospory v koncentraci 1x106 - 107 g-1 se 70% klíčivostí umístěné na anorganickém nosiči

Peronosporomycota (Oomycota)
Cysta klíčí hyfou

Pythium
10°C

20°C

Sporangium
klíčí hyfou

Phytophtora Peronospora

Zástupci rodu Trichoderma
● Jsou vláknité (mitosporické; deuteromycota) houby
● Napadají celou řadu fytopatogenních hub
● Vyskytují se běžně u kořenů i volně v
půdě (nejvíce v půdách s dostatečnou
zásobou humusu – kompost, les, skleníkové
substráty)
● Mají výborné saprotrofní schopnosti a
jsou příležitostnými dekompozitory
rozkládající se biomasy
● Produkují řadu fungitoxických
enzymů – jsou to také antagonistické houby

Trichoderma harzianum Rifai

Zástupci rodu Trichoderma
• produkují látky, které vedou k lokální nebo systemické
rezistentní reakci
• vytvářejí avirulentní symbiotické vztahy s kořenovým systémem rostlin (nejedná se ale o mykorhizu)
• kolonizace kořenů zlepšuje růst a rozvoj kořenové soustavy,
odolnost rostlin k abiotickým stresům a příjem a využití živin
(Cu, P, Fe, Mn, Na) a N.
• zvýšení výnosu může být v běžných agrotechnických
podmínkách o 5%; výrazněji se projeví ve stresových
podmínkách
• jsou nebezpečné pro komerční pěstírny hub (zejména
žampionů)

Komerční preparáty rodu Trichoderma
Druh

Biopreparát

Firma

Cílový patogen

Gliocladium
spp.
Gliocladium
virens

GlioMix™

Kemira Agro Oy

Soil pathogens

SoilGuard12G™

Thermo Trilogy

Antagonista

USA

Trichoderma
harzianum

RootShield™
BioTrek 22G™
Supresivit™
T-22G™, T22HB™
Trichodex™

BioWorks,
Wilbur-Ellis,
Borregaard

Půdní patogeni, padání
klíčních rostlin Pythium
spp., Rhizoctonia solani,
Půdní patogeni-Pythium,
Rhizoctonia, Verticillium,
Sclerotinia

Parasit,
Kompetitor

USA
Evropa

Makhteshim

Botritis cinerea

Mykoparasit

Israel

Binab™

Bio-Innovation

Tree-wound pathogens

Mykoparasit

U.K.,
Sweden

Trichopel™
Trichojet™
Trichodowels™
Trichoseal™
Promot™
Trichoderma
2000
Biofungus
Trieco

Agrimm
Technologies

Armillaria, Botryoshaeria

New
Zealand

J.H. Biotech
Mycontrol, Ltd.
De Ceuster

Rhizoctonia solani,
Sclerotium rolfsii, Pythium
spp., Fusarium spp.

USA,
Belgie

Ecosense Labs

Rhizoctonia spp., Pythium
spp., Fusarium spp.,
Fusarium wilt

India

Trichoderma
harzianum
Trichoderma
harzianum &
T.polysporum
Trichoderma
harzianum
& T. viride
Trichoderma
spp.

Trichoderma
viride

Typ

Stát
Finsko

T.harzianum versus Fusarium sp.

Demonatrace účinku
T. harzianum na S. sclerotiorum

Demonatrace účinku T. harzianum na R. solani

Komerční preparáty rodu Trichoderma
• Trichoderma harzianum Rifai aggr – spóry PV 5736-89 –
1,4xE10 / 1 g (antagonistická a mykoparazitická houba), minimální
klíčivost 70%
• SUPRESIVIT – proti houbovým chorobám a padání rostlin na
kukuřici, obilninách, řepce, lesních i okrasných dřevinách a zelenině.
Aplikuje se zálivkou, inkrustací, nebo zapravením do substrátu. Je
možné také moření osiva a velice efektivní se ukazuje aplikace na
minerálním hnojivu.
• (doporučuje se i na trávníky – díky účinkům proti houbám rodu
Pythium, Fusarium, Rhizoctonia a houbě Sclerotinia homeocarpa)
• Trichoderma harzianum T-39 (20%)
• TRICHODEX (20 WP) –reg. jen proti plísni šedé na okurkách a révě.

Aplikace preparátů rodu Trichoderma
SUPRESIVIT:
• moření osiva a inkrustace: 0,2 g/100 g osiva 0,02 g/10 g
osiva
• zálivka: 1 - 2 g/m2
• na minerálním hnojivu: 0,5 - 4 g/100 m2
• zapravení do substrátu: 10 g/m3
TRICHODEX
• okurka - 4 kg/ha (0,4 %), 1000 - 1500 l/ha postřikové
kapaliny
• réva - 2 kg/ha (0,2 %), 800 - 1000 l/ha postřikové kapaliny

Coniothyrium minitans Campbell
Coelomycetes
CONTANS WG
kmen CON/M/91-08

proti hlízence obecné
na aromatických a
léčivých rostlinách, luskovinách, hořčici
bílé, řepce olejce, okrasných
rostlinách, tabáku, čekance salátové,
slunečnici roční a zelenině.

• přirozený parazit sklerocií a
mycelia S. sclerotiorum
• identifikaci izolátů napomáhájí
morfologické charakteristiky
kolonií

Pyknospory C. minitans na alginátové
peletě (formulace pro dlouhodobé
uchovávání izolátů)

Dávkování Contans WP
● řepka olejka ozim - 1-2 kg/ha 200-500 l vody /ha, před setím se zapravením do
hloubky 5 cm
● hořčice bílá, řepka olejka jarní - 1-2 kg/ha 200-500 l vody /ha, před setím se
zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.
činitele
● slunečnice roční - 2 kg/ha 200-500 l vody /ha, před setím se zapravením do
hloubky 5cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod. činitele
● čekanka salátová (hlízenka menší, hlízenka obecná) - 5 g 2 l vody /100 kg
kořenů, po sklizni
● zelenina - 2-4 kg/ha 200-1000 l vody /ha, před setím se zapravením do
hloubky 5 -10 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod. činitele
● okrasné rostliny, tabák - 4 kg/ha 200-1000 l vody /ha, před setím se
zapravením do hloubky 5 -10 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem škod.
činitele
● aromatické a léčivé rostliny, luskoviny - 2-4 kg/ha 200-500 l vody /ha, před
setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem
škod. činitele

Životní cyklus Sclerotinia sclerotiorum

Coniothyrium minitans

Detail C. minitans na kultuře S. sclerotiorum rostoucí na povrchu mrkve

Metody detekce a izolace mykoparazitických
hub z půdy
• Základní metody
Dilution plate technique (DPT)
• Metody využívající návnady
Precolonised plate method
Sclerotia bait method (SBT)
• Genetické metody detekce
Cultivation independent method
Cultivation dependent method

Dilution plate technique (DPT)
•
•
•
•
•

metoda postupného ředění
• standardní kvantitativní
metoda isolace
10g půdy + 90ml 0,01% agaru
mikroorganismů
série ředění do 10-6
• nižší citlivost metody ve
0,5 ml suspenze
srovnání s SBT, PPT
slektivní medium: Czapek-dox agar
• selektivní media
+ Triton X100 + aureomycin 20mg/l
• 2 týdny kultivace
• přečištění kultur
Trichoderma spp., Gliocladium spp., Coniothyrium
minitans

Precolonised plate technique
• rovnoměrná inokulace agaru
hostitelem
• celková kolonizace agaru
• zdroj mykoparazitů
část rostliny
půda
• vložení zdroje mykoparazitů na
kolonizovaný agar
• izolace mykoparazitů
Gliocladium spp.
Trichoderma spp.
Pythium oligandrum

• izolace mykoparazitů z půdy
i nadzemních částí rostlin
• mykoparazité s vysokým
potenciálem
• čisté kultury bez selektivních
medií
• selekce mykoparazitů v
závislosti na hostiteli
(Krauss, 2003)

Sclerotia bait technique (SBT)
• sklerotia hub Sclerotinia spp.
(S. sclerotiorum, S. rolfsei….)
• produkce sklerotií: PDA,
přirozený živný substrát
• sklerotia vložena do půdy
• (10g půdy/12 sklerotií)
• přemístění sklerotií na
selektivní medium
• izolace a identifikace
mykoparazitů

• standardní postup izolace
mykoparazitů
• vysoká citlivost metody
• Pythium spp., Gliocladium
spp., Trichoderma spp.,
Coniothyrium minitans

Selektivní media
• TVSM
PDA+40mg/l Gliotoxin + 2mg/l Benomyl+ 0,1%TritonX100 + 50mg/lRifampicin
+50mg/l Rose Bengal

P kmen
PDA + 50mg/l rifampicin + 1,25 mg/l chlorothalonil + 0,6 mg/l thiabendazol

Q kmen
PDA + 50 mg/l rifampicin + 50 mg/l gliotoxin + 0,75 mg/l chlorothalonil
(Howell, 1999)

• TSM
MEA+chloramphenicol + quitozene + captan + metalaxyl
n.propamocarb hydrochlorid

• THSM
0,2g MgSO4 + 0,9g K2HPO4+1,0g NH4NO3 + 0,15g KCL+0,15g rose

Bengal+3g glukosa+20g agar/950 ml vody+0,25 g chloramphenicol + 9,0ml
streptomycin + 0,2g quintozem + 1,2g propamocarb (777g/l)/40 ml vody
(Williams et al., 2003)

Proces hodnocení izolátů
Podmínky

Vlastnosti

• laboratoř/skleník/pole
• kultura definována jako
izolát nebo populace
přirozeného antagonisty
• hodnocení širokého spektra
čistých kultur
• základní princip vývoje
biopreparátu

• hostitelský okruh antagonisty
• test agresivity
(patogenita/antagonismus)
• selekce kmenů s nejvyšší
virulencí
• optimálních podmínek pro
růst a reprodukci antagonisty
(OECD, 1998)

Proces hodnocení izolátů
základní in vitro testy
82 morfologických, fyziologických a biochemických vlastností

• Kolonie
radiální růst
využívání živin
reakce na živná media

• Konidie

produkce
velikost
životaschopnost

• Chlamydospory

produkce
velikost
životaschopnost

•

Inhibiční in vitro testy
RI=100 x (R2 - R1)/R2

R1 - maximální velikost kolonie patogena
R2 - vzdálenost od středu kolonie
patogena k okraji ve směru inokulace
antagonistické houby
(Grondona et al.,1997)

Bioassay
• Simulace přirozených podmínek
• Nejpřesnější systém selekce antagonistických hub
Poměr v množství inokula
Formulace inokula
Čas inokulace patogen/antagonista
Nesterilní podmínky (půda)

Biotest pro půdní patogeny
Obecný
• 515 g písku+otruby (3%w/w)
• 150ml vody
• inokulace houby(suspenze, agarové
bloky)
• inkubovat deset dní
• naplnit sadbovače nesterilní půdou
• 10 opakování u každé varianty
• inokulovat půdu 5% v/v (poměr2,55%)
• zasadit rostliny, sledování vývoje
choroby
• statistické zhodnocení Chi-kvadrát
počet (procento) živých rostlin

Rhizoctonia solanii
• konidiová suspenze antagonisty
1 x107 /ml
• suspenze Rhizoctonia solanii 17,6 x 103
• sterilní substrát + otruby: 0,6%w/w
• 26 ml suspenze patogena
• inokulace osiva antagonistou (105 CFU)
• 20 inokulových semen/sadbovač
• procento živých sazenic ve 4,5,14,30d
• 35 d - počet živých r.
počet odumřelých r.
počet zdravých r.

http://www.agro.ar.szczecin.pl/~jblaszkowski/
Mycota/Trichoderma%20viride.html

