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Efekt działania drożdży Metschnikowia sp. jako czynnika biokontroli po 2 tygodniach przechowywania
truskawek w warunkach chłodniczych. A – próba przed przechowywaniem; B – próba po działaniu czynnika
biokontroli; C – próba bez czynnika biokontroli
 nia i rejestracji pierwszych mikro-

organizmów jako potencjalnych
czynników biokontroli. Poznanie
sposobu działania antagonistycznego daje możliwość doskonalenia aktywności i efektywności
działania czynników biokontroli.
Badania naukowców z PŁ

Istnieje zatem duża szansa
rozwoju rynku dostępnych, bezpiecznych, a przede wszystkim
skutecznych naturalnych środków ochrony roślin. Skuteczność
biopreparatów musi być potwierdzona w testach laboratoryjnych
i testach polowych, na dużej ilości
roślin lub produktów rolnych.
Kolejnym ważnym wyzwaniem
jest dobór odpowiedniej formuły
preparatów, zapewniającej szerokie spektrum działania.
Wśród stosowanych metod
biologicznej kontroli rozwoju
chorób pochodzenia grzybowego
na uwagę zasługuje wykorzystanie
drożdży niekonwencjonalnych,
np. z rodzajów Metschnikowia
i Yarrowia. Badania prowadzone
w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej dotyczą poszukiwania
skutecznych antagonistycznych
szczepów drożdży i bakterii pochodzących z roślinnych nisz
ekologicznych. Określone zostają
ich mechanizmy działania, m.in.
konkurencja o składniki pokarmowe i przestrzeń, wydzielanie związków o działaniu antybiotycznym,

produkcja enzymów litycznych lub
indukowanie swoistej odporności
w tkankach rośliny zaatakowanej
przez fitopatogeny. Badania dotyczą wpływu czynników biologicznych zarówno na hamowanie
chorób przechowalniczych owoców i warzyw, jak i na kondycję
rodzimej pszczoły miodnej. Część
badań jest realizowanych w ramach projektów finansowanych
przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W przyszłości będzie również
realizowany projekt dotyczący
działania polowego wyselekcjonowanych czynników biokontroli
w ochronie roślin uprawnych.
Trwają intensywne badania nad
opracowaniem odpowiedniej

formuły skutecznego biopreparatu, który spełniałby wszystkie
wymagania stawiane tego typu
produktom.
Obiecująca przyszłość
Rozwój wiedzy biotechnologicznej z pewnością pozwoli na
pełną identyfikację wyselekcjonowanych czynników biokontroli,
wyjaśnienie mechanizmów ich
działania, monitorowanie rozwoju i efektywności, co z kolei
może przyczynić się do przyspieszenia procedur rejestracyjnych
biopreparatów. Przy akceptacji
konsumentów oraz spełnieniu
uwarunkowań prawnych istnieją
szanse na zastosowanie takich
mikroorganizmów jako biologicznych środków ochrony roślin. n

Jak patentujemy
Politechnika Łódzka znajduje się w ścisłej czołówce
wynalazczości wśród polskich szkół wyższych. Stale
rośnie liczba zgłoszonych wynalazków i uzyskanych na
nie patentów.
W ostatnim rankingu opublikowanym przez Urząd Patentowy za 2019
r. naukowcy z PŁ zajmują 3. miejsce pod względem liczby uzyskanych
praw do wynalazków i wzorów użytkowych oraz 4. lokatę w tej klasyfikacji za ostatnie sześć lat (2013-2019). Politechnika Łódzka znajduje
się na 5. miejscu pod względem liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów
użytkowych, jak również w klasyfikacji ogólnej za lata 2013-2019.
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