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A   kerti   kakukkfű   egy   világszerte   ismert   gyógy- és   fűszernövény.   Általános   antimikrobiális  
tulajdonságainál  fogva  az  utóbbi  években  a  növényvédelmi  célú  felhasználás  kutatása  előtérbe  került.  
Jó  in vitro és  in vivo hatékonysága  (Gál,  2010;;  Hochbaum  és  Nagy,  2013;;  Hochbaum  és  mtsai,  2013)  
ellenére  a  felhasználás  korlátozó  tényezője  lehet  az  esetenként  tapasztalható  növénykárosító  hatás.  A  
kakukkfű   illóolaj-összetételét   tekintve   nagy   változatosságot   mutat,   amelynek   alapján   eltérő  
kemotípusokat   különíthetünk   el.   Munkánk   során   célul   tűztük   ki   három   kerti   kakukkfű   kemotípus  
(timolos,   karvakrolos   és   α-terpineol/   α-terpinil   acetátos) illóolajának   és   kivonatainak   kórokozó  
gombára   valamint   tesztnövényre   gyakorolt   hatásának   összehasonlítását   laboratóriumi   körülmények  
között.   A  Botrytis cinerea Pers.   modell   kórokozóra   a kemotípusok   légszáraz   növényi   darálékának,  
vizes   kivonatának   és   illóolajainak   hatását   értékeltük   mérgezett   agarlemez   módszerrel.   A   micélium  
növekedését   az   illóolajok  gátolták   a   legnagyobb  mértékben,   amelyet   a  növényi  darálék  gátló  hatása  
követett.   A   leghatékonyabb   általában   a   legmagasabb   fenolos   monoterpén   összetevőt   tartalmazó  
timolos   kemotípus   (timol:   71,05%)   volt.   Kisebb   gátlást   adott   az   alacsonyabb   fenolos   monoterpén  
tartalmú  karvakrolos   (karvakrol:  16,21%,  α-terpinil  acetát:  80,46%, α-terpineol: 13,24%)  kemotípus.  
A  kórokozó  fejlődését  legkevésbé  az  α-terpineol/  α-terpinil  acetátos  kemotípus  (α-terpineolt: 19,96%, 
α-terpinil  acetát:  74,27%)  gátolta.  Megfigyeléseink  szerint  a  gombagátló  hatás  erőssége  elsősorban  a  
fenolos  monoterpén   tartalommal   függ  össze.   Irodalmi   adatok   alapján   (pl.  Kordali   és  mtsai,   2008)   a  
magas   monoterpén   tartalmú   illóolajok   a   növényekre   fitotoxikusak   lehetnek.   A   kemotípusok  
növénykárosító  hatását  laboratóriumi  körülmények  között  ellenőriztük  ‘Május  királya’  és  ’Téli  vajfej’  
fejessaláta   magvak,   az   illóolajokat   eltérő   koncentrációban   tartalmazó   nedves   szűrőpapíron,   végzett  
csíráztatásával.  A  növényekre  gyakorolt  hatást  a  magas  karvakrol  tartalmú  görög  oregánó  illóolajának  
hatásával  is  összehasonlítottuk.  Az  illóolajok  közül  alacsony  koncentrációban  (0,03%)  csak  a  timolos  
kemotípus   gátolta   szignifikánsan   (p<0,05)   a   salátamagvak   csírázását.   A   0,1%-os   koncentrációban   a  
timolos   kemotípus   (az   oregánóhoz   hasonlóan)   teljes   gátlást   adott,   a   karvakrolos   kemotípus  
szignifikánsan  (p<0,05),  az  α-terpineol/  α-terpinil  acetátos  kemotípus  nem  gátolta  a  magvak  csírázását.  
A   legmagasabb   (0,3%)   koncentrációban   az   α-terpineol/   α-terpinil   acetátos   kemotípus   kivételével  
minden   illóolaj   teljes   gátlást   adott.   A   növényi   darálékon   a   saláta   magvak   csírázása   mindhárom  
kemotípus   esetében   szignifikánsan   (p<0,05)   eltért   a   kontroll   magvak   csírázásától.   A   kemotípusok  
között   e   tekintetben   nem   tapasztaltunk   különbséget.   A   vizes   kivonatnak   nem   volt   szignifikáns  
(p>0,05)  hatása.  Eredményeink  alapján  a  kerti  kakukkfű  timolos  kemotípusa  rendelkezik  a  legerősebb  
antifungális   hatással   (feltehetően   magas   fenolos   monoterpén   tartalma   miatt),   ugyanakkor   illóolaja  
laboratóriumi  körülmények  között  erősen  növénykárosító  hatású.  A  növényvédelmi  célú  felhasználás  
érdekében  a  kemotípusok  további  vizsgálata  (pl.  spóracsírázásra  gyakorolt  hatás)  szükséges. 

 
A   kutatás   a   TÁMOP   4.2.4.A/1-11-1-2012-0001   Nemzeti   Kiválóság   Program   című   kiemelt   projekt  
keretében   zajlott.   A   projekt   az   Európai   Unió   támogatásával,   az   Európai   Szociális   Alap  
társfinanszírozásával  valósul  meg.   

 


