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Izvleček
Namen raziskav je bil ovrednotiti učinkovitost biotičnega pripravka Votivo na osnovi bakterije
Bacillus firmus za zaščito rastlin paradižnika ob napadu rastlinskih parazitskih ogorčic
koreninskih šišk rodu Meloidogyne. Raziskave so pokazali na zmožnost bakterij B. firmus, da
vsaj v določeni meri zavirajo razmnoževanje ogorčic koreninskih šišk. Pripravek Votivo, ob
uporabi po navodilih proizvajalca (nanašanje pripravka na seme), ni nudil ustrezne zaščite pred
ogorčicami. V primerjavi s kontrolnim obravnavanjem (napad z ogorčicami brez ukrepanja) in
obravnavanjem Votivo nismo zaznali statističnih razlik. V primeru povečane količine bakterij B.
firmus (nanašanje pripravka na seme in dodatno zalivanje rastlin) pa je bil dosežen primeren nivo
zaščite, saj nismo zaznali razlik v primerjavi s kemičnim pripravkom Velum. V obeh
obravnavanjih je bila napadenost koreninskega sistema zaradi ogorčic zmanjšana za približno od
50 - 65% glede na kontrolne rastline.
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Uvod
Ogorčice koreninskih šišk (RKN) povzročajo največ škode v Sloveniji v zaprtih prostorih, saj za
svoj razvoj potrebujejo toplo okolje. Najbolj nevarne so vrste, katere uvrščamo v tropsko skupino
rodu Meloidogyne in imajo širok nabor gostiteljskih rastlin, med katere spadajo vse pomembnejše
zelenjadnice, ki jih gojimo v plastenjakih; parazitirajo tako eno kot dvokaličnice. Zatiranje
ogorčic koreninskih šišk je težavno, še posebno, če je pridelovalec vključen v ekološko pridelavo
zelenjave. RKN je mogoče zatirati z različnimi tipi kemičnih nematicidov, ki jih povečini
uvrščamo med fumigante, karbamate ali organofosfate. Mnogi kemični nematicidi niso več v
uporabi zaradi visoke toksičnosti, nadomeščajo jih nove generacije učinkovin kot so fluopiram,
sekundarni metaboliti bakterij (avermektini) ter bionematocidi na osnovi gliv (Pochonia
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chlamydosporium, Myrothecium verrucaria, Purpureocillium lilacinus, Trichoderma spp.,
Metarhizium spp.) in bakterij (Pasteuria spp., Bacillus spp.).
Z namenom, da bi preizkusili učinkovitost biotičnega pripravka Votivo (Basf) na osnovi bakterije
Bacillus firmus smo v mikroparcelah izvedli poskus za ovrednotenje za zaščito rastlin
paradižnika ob napadu rastlinskih parazitskih ogorčic vrste Meloidogyne luci.

Metode
Na rastlinah paradižnika smo v l. 2017 izvedli lončni poskus. Ob zaključku poskusa smo iz
vzorčenih koreninskih grud izolirali jajčeca ogorčic. Izolacijo jajčec iz napadenih korenin smo
izvedli po Hussey in Barker-jevi metodi (1973) ter po prirejeni metodi McClur-ja in sod. (1973).
Izolirana jajčeca v vodni suspenziji smo prešteli pod stereolupo. Podatek nam je omogočil
ovrednotiti stopnjo reprodukcije ogorčic z izračunom reprodukcijskega faktorja (Rf), ki je
razmerje končne populacije ogorčic glede na začetno populacijo. Rf kontrol smo primerjali z Rf,
doseženimi v obravnavanjih. Bistveno nižji Rf od negativne kontrole, bi tako kazal na učinkovito
delovanje pripravka.
V l. 2018 smo opravili poskus na mikro parcelah v kontroliranih karantenskih razmerah, na
lokaciji Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova ul. 17, Ljubljana. Pripravek smo aplicirali
po navodilih proizvajala ter učinkovitost primerjali s kemičnim tretiranjem s pripravkom Velum
Prime (proizvajalec Bayer CropScience AG, aktivna snov fluopiram) in z obravnavo brez
tretiranja.
V letu 2019 smo poskus na mikro parcelah ponovili, za razliko od prejšnjega leta, smo povečali
dozo pripravka Votivo, s čimer smo hoteli izmeriti potencialni učinek bakterij B. firmus za
varstvo pred ogorčicami koreninskih šišk. Poleg nanosa bakterijskih spor na seme ob sejanju smo
tudi dodatno zalili rastline paradižnika z 2 x 1010 CFU spor bakterij B. firmus I-1582/rastlino ob
presajanju na mikroparcelo. Podoben pristop vnosa bakterij B. firmus na okuženo zemljišče je bil
že uporabljen v raziskavah na paradižniku (Terefe in sod., 2009) in je v določenih državah (npr.
Izrael) tudi uporabljen v praksi.
Zdravstveno stanje koreninskega sistema smo ob zaključku poskusa določili ali z določitvijo
reprodukcijskega faktorja (Rf) ali z oceno ogaljenosti. Ocena ogaljenosti v območju od 0 do 10
nam opiše jakost napada, pri čemer stopnja 0 pomeni neprizadete korenine, stopnja 10 pa pomeni
najhujšo prizadetost koreninskega sistema.
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Slika 1: Ocena stopnje pojavnosti koreninskih šišk (Zeck, 1971).

Rezultati
Poskus 2017
Lončni poskus smo izvajali v rastni komori (A) in tudi v rastlinjaku (B). Vsako obravnavanje
smo izvedli v 4 ponovitvah, vsako biološko ponovitev je predstavljala ena rastlina paradižnika v
samostojnem loncu. Skupno število rastlin na ponovitev poskusa je bilo 20 (2 × 20).
Obravnavanja: 1. Votivo komercialna formulacija (B. firmus I-1582); 2. Formulacija spor B.
firmus I-1582 (izolat iz Votivo); 3. Formulacija spor B. firmus ZZV12-4809; 4. Pozitivna
kontrola Velum Prime (K+, nematicid); 5. Negativna kontrola (K-, brez tretiranja); Rezultati
poskusa kažejo na zmožnost bakterij B. firmus, da vsaj v določeni meri zavirajo razmnoževanje
ogorčic M. luci. Glede na variabilnost v masi korenin med posameznimi biološkimi ponovitvami
se zdi najbolj smiselna uporaba parametra »Število jajčec na gram koreninske mase«. Prisotnost
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bakterij B. firmus v rizosferi je v poskusu pomenila od 21,6 do 58,3% zmanjšanje števila jajčec v
primerjavi s kontrolo v ponovitvi poskusa A, ter 31,2 do 54,5% zmanjšanje v primerjavi s
kontrolo v ponovitvi poskusa B.
Obravnavanja:
1.
Votivo komercialna formulacija (B. firmus I-1582)
2.
Formulacija spor B. firmus I-1582 (izolat iz Votivo)
3.
Formulacija spor B. firmus ZZV12-4809 (izolat iz MB)
4.
Pozitivna kontrola Velum Prime (K+, nematicid)
5.
Negativna kontrola (K-, brez tretiranja)
Slika 2: Število jajčec M. luci na gram koreninske mase v lončnem poskusu v rastni komori (A)
in v rastlinjaku (B).

Poskusi v mikro-parcelah
- Rastna sezona 2018
Uspešnost zaščite smo ovrednotili z vizualno oceno korenin po skali za ogaljenost korenin ob
koncu rastne sezone. Napadenost korenin v obravnavanju Votivo je bila ocenjena s povprečnim
indeksom 5,4; v obravnavanju Velum 0,5; v kontrolnem obravnavanju pa z 6,0. Ugotovili smo,
da je pripravek Velum rastlinam nudil zadovoljivo zaščito, medtem ko pripravek Votivo rastlin ni
zaščitil pred ogorčicami. V primerjavi s kontrolnim obravnavanjem in obravnavanjem Votivo
nismo zaznali statističnih razlik.
- Rastna sezona 2019
Uspešnost zaščite smo ovrednotili z vizualno oceno korenin po skali za ogaljenost korenin ob
koncu rastne sezone. Napadenost korenin v obravnavanju Votivo je bila ocenjena s povprečnim
indeksom 4,7; v obravnavanju Velum 4,5; v kontolnem obravnavanju pa z 8,0. Ugotovili smo, da
Votivo rastlinam nudi enak nivo zaščite kot kemični pripravek Velum (med obravnavanji ni
statističnih razlik). V primerjavi s kontrolnim obravnavanjem je uporaba pripravka Votivo
zmanjšala napadenost korenin za približno od 50 - 65% glede na kontrolne rastline.
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Slika 3: Rezultati napadenosti korenin paradižnika ob koncu rastne sezone poskusov v mikroparcelah v letu 2018 in 2019.
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Slika 4: Napadenost korenin v kontrolnem obravnavanju (A), Velum (B) in Votivo (C).
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Diskusija in zaključki
Rezultati raziskav kažejo na zmožnost bakterij B. firmus, da vsaj v določeni meri zavirajo
razmnoževanje ogorčic koreninskih šišk. Prisotnost bakterij B. firmus v rizosferi je v lončnem
poskusu pomenila od 21,6 do 58,3% zmanjšanje števila jajčec v primerjavi s kontrolo v ponovitvi
poskusa v rastni komori, ter 31,2 do 54,5% zmanjšanje v primerjavi s kontrolo v ponovitvi
poskusa v rastlinjaku.
Poskusi v mikro-parcelah pa so pokazali, da pripravek Votivo, ob uporabi po navodilih
proizvajalca (nanašanje pripravka na seme), ni nudil zadostne zaščite pred ogorčicami. V
primerjavi s kontrolnim obravnavanjem (napad z ogorčicami brez ukrepanja) in obravnavanjem
Votivo nismo zaznali statističnih razlik. V primeru povečane količine bakterij B. firmus
(nanašanje pripravka na seme in dodatno zalivanje rastlin s 2 x 1010 CFU spor bakterij B. firmus
na rastlino) pa je bil dosežen primeren nivo zaščite, saj nismo zaznali razlik v primerjavi s
kemičnim pripravkom Velum. V obeh obravnavanjih je bila napadenost koreninskega sistema
zaradi ogorčic zmanjšana za približno od 50 - 65% glede na kontrolne rastline.
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