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Abstract: Plant Extracts: An Alternative to Chemical Pesticides. We investigated the 

fungistatic effect of methanol extracts from three different cultivars of onion (Allium 

cepa L.) on the growth of fytopathogenic fungi by the diffusion plate method. The 

extracts effectively inhibited the growth of all the tested fungi. In testing the antifungal 

activity, we observed a significant effect of yellow peel onion extracts on the growth of 

Fusarium culmorum, more than 88% of the standard TMTD effect. Fungistatic effect of 

these extracts on the growth of F. graminearum was 50% of the standard TMTD effect. 

Quantifiable effect of the extracts from fresh peels of yellow and red onions on F. 

avenaceum was 58 % of the standard TMTD effect. The extracts prepared from dry 

hardcore of all cultivars had larger inhibition zones than the extracts from fresh 

hardcore. The extract obtained from fresh red hardcore onion exerted a remarkable 

effect on F. avenaceum, about 67% of the TMTD effect. The extracts form onions were 

fungistatically active on the tested strains of Fusarium, however, the different effect was 

observed in the extracts from peels and hardcore of onion cultivars.  
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ÚVOD  

 

Závažným polutantom životného prostredia sú agrochemikálie. 

Agresívne sú najmä pesticídy, ktorých akumulácia v pôde vytvára riziko ich 

prieniku do potravinového reťazca. Problematika kontaminácie životného 

prostredia a ohrozenia ľudského zdravia pesticídmi sa stala natoľko závažná, že 

Európsky parlament prijal v októbri 2007 „Tematickú stratégiu trvalo 

udržateľného využívania pesticídov“ (Klinda a kol. 2008) a v januári 2009 

súbor legislatívnych opatrení týkajúcich sa využívania pesticídov. Ako uvádza 

MŽP SR v Správe o stave životného prostredia z roku 2003 (Klinda a kol. 

2004), spotreba pesticídnych látok použitých na území Slovenskej republiky 

bola v roku 2003 3579,8 ton v zložení herbicídy (59 %), fungicídy (16 %), 

insekticídy (6 %) a ostatné pesticídne látky (19 %). Naviac je zjavné, že 

spotreba týchto látok narastá. Spotreba fungicídnych látok sa zvýšila z 572,5 t  
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v roku 2003 na 757 t v roku 2007 (Klinda a kol. 2004, 2008). Rast spotreby 

agrochemikálií môže mať zásadne negatívny dopad na kvalitu životného 

prostredia ako aj bezpečnosť potravín.  

Tento problém je v zásade možné riešiť zavádzaním ekologického 

hospodárenia, aplikovaním biotechnológií do poľnohospodárstva alebo 

využívaním takých prostriedkov, ktoré majú požadovanú biologickú hodnotu a 

nezaťažujú životné prostredie. Posledné zmienené riešenie odzrkadľuje dôvod 

rastúceho záujmu o použitie sekundárnych metabolitov rastlín s rôznymi 

biologickými účinkami. 

Závažným faktorom je aj tá skutočnosť, že rezistencia fytopatogénov 

voči pesticídom má narastajúcu tendenciu. Na základe uvedených faktov sa 

v poslednom období orientuje veda na výskum chemických látok s biocídnym 

účinkom prírodného pôvodu, ktoré sú v životnom prostredí degradovateľné 

a môžu byť aplikované v integrovanej ochrane rastlín.  

Sekundárne metabolity v rastlinách sa vyznačujú rôznorodosťou 

chemických štruktúr. Ich výskyt sa obvykle viaže na špecifické organely 

rastlinnej bunky. Sú významnou súčasťou adaptačných pochodov pre interakciu 

rastliny s prostredím, osobitne ako odpoveď pri obrane organizmu proti 

mikrobiálnym patogénom, hmyzu, ochrana pred UV žiarením (Wink 1999, 

Lešová, Šturdíková 1999, Bourgaud 2001, Theis a Lerdau 2003). Sekundárne 

metabolity sú produkované iba určitými skupinami organizmov, ako sú rastliny 

a mikroorganizmy (Demain 1990). Mnohé sekundárne metabolity boli 

izolované ako biologicky účinné látky, ktoré našli svoje uplatnenie aj pri liečení 

rôznych chorôb, ako aditíva do potravín alebo ako biopesticídy. Počtom 

chemických látok najvýznamnejšie skupiny sekundárnych metabolitov s 

takýmto účinkom sú izoprenoidy, polyfenoly a z dusíkatých látok najmä 

alkaloidy.  

Získanie uvedených chemických látok z rastlín je založené na ich 

izolácii za optimálnych podmienok a ich čiastočnej purifikácii (Delaporte a kol. 

2004, Peng a kol. 2006) tak, aby bola zachovaná stabilita a biocídny efekt 

preparátu. Nárast rezistencie voči syntetickým pesticídom je tiež stimulom 

k hľadaniu nových biopesticídov. Biopesticídy sú špecifické biologické 

prostriedky boja proti chorobám rastlín, a na rozdiel od pesticídov postihujú len 

cieľového škodcu a blízko príbuzné druhy. Používaním kombinácie 

biologických a tradičných prípravkov pre kontrolu škodcov pestovatelia zvyšujú 

nielen produktivitu poľnohospodárskej výroby ale znižujú aj náklady 

pestovania. 

Jednou z možností ako bojovať proti pôvodcom rastlinných chorôb sú 

rastlinné metabolity s antibakteriálnymi a antifungálnymi vlastnosťami. Z častí 

rastlín, napríklad vonkajších sukníc, šupiek, cibule kuchynskej, u ktorých je 

dokázaná prítomnosť látok s antimikrobiálnym účinkom, možno získať rastlinné 

pesticídy, ktoré budú schopné v budúcnosti aspoň čiastočne nahradiť syntetické 

pesticídy. 
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HUBOVÉ CHOROBY (MYKÓZY) 

 

Patogénne huby napádajú ktorúkoľvek časť rastliny a vyvolávajú 

charakteristické príznaky choroby, od lokálneho poškodenia až po odumretie 

celého hostiteľa. Huby napadajúce rastliny z pôdy môžu vyvolať nádorovitosť 

koreňov (Plasmodiophora brassicae), hľúz (Synchytrium endobioticum), 

hniloby koreňového systému (Aphanomyces, Pythium), hniloby cibulí a hľúz 

(Rhizoctonia, Sclerotium, Sclerotinia), padanie rastlín (Fusarium, Phytium). 

Najviac je rastlina napádaná pri klíčení a vzchádzaní. Významné fytopatogény v 

potravinovom reťazci človeka, vyvolávajúce infekciu obilných zŕn, sú 

zaraďované hlavne do troch rodov: Aspergillus, Penicillium a Fusarium (Pitt a 

kol. 2000; Doohan a kol. 2003). 

 

Antifungálna aktivita látok rôznych druhov rodu Allium 

Antimikrobiálnu aktivitu má široké spektrum rastlinných druhov. 

Významnú antifungálnu aktivitu vykazuje rod Allium. Inhibičná aktivita 

extraktov získaných z rôznych druhov Allium proti vláknitým hubám popísali 

viacerí autori. Alicín, tiosulfonáty, polyfenoly a ďalšie zlúčeniny majú 

fungistatické účinky proti Aspergillus niger, A. flavus, A. fumigatus, A. 

alutaceus, A. terreus, Rhodotorula nigricans, Penicillium italicum, P. 

cyclopium, P. chrysogenum, Cladosporium macrocarpum (Harris a kol. 2001) 

Fusarium moniliforme, Sclerotinia sclerotiorum (Coventry a kol. 2002, Auger a 

kol. 2004), niektoré vláknité huby rodu Fusarium a Botrytis cinerea (Wang a 

Ng, 2004). Podobne zlúčenina ajoén, ktorý je derivátom alicínu, získaný z 

cesnaku etanolovou extrakciou má inhibičný účinok na A. niger, Candida 

albicans a Paracoccidioides  brasiliensis (Naganawa a kol. 1996). Yoshida a 

kol. (1987) preskúmali, že ajoén získaný z cesnaku poškodzuje bunkové steny 

vláknitých húb. Bol tiež preskúmaný antifungálny účinok esenciálnych olejov 

cibule a cesnaku. Esenciálne oleje z červenej cibule a cesnaku vykazovali silný 

inhibičný účinok proti A. niger (Benkeblia 2004). Fistulosin, zlúčenina 

izolovaná z cibule preukázala fungicídny účinok proti niekoľkým hubovým 

patogénom (Phay a kol. 1999). Na obsah účinných zlúčenín vplývajú rastové 

podmienky rastliny (Benkeblia 2004). 

 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Vonkajšie suknice (šupky), resp. dužina troch druhov cibule kuchynskej 

boli pokrájané na drobné kúsky a vysušené 1hodinu pri teplote 50˚C. Následne 

boli zhomogenizované v mixéri ETA 0010. Takto pripravený materiál sme 

uskladnili v uzavretej tmavej nádobe pri laboratórnej teplote a následne použili 

na prípravu extraktov.  

V práci boli použité extrahovadlá: destilovaná voda, metanol, etylacetát, 

lekárenský benzín. Zhomogenizovanú hmotu sme extrahovali rozpúšťadlom 
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v pomere 1:20 po dobu 1 hodiny pri teplote cca 70 C pod refluxom. Zmes sme 

zcentrifugovali, následne sme na vákuovej odparke odparili rozpúšťadlo pri 

teplote kúpeľa 60 C a odparok sme rozpustili v metanole. Takto pripravené 

extrakty sme použili na testovanie antifungálnych účinkov. 

Na stanovenie antifungálnej aktivity extraktov z  Allium cepa L. sme 

použili platňovú difúznu metódu, pri ktorej sme merali veľkosť inhibičnej zóny 

vytvorenej okolo nerezových cylindrov. Na Petriho misky so 

stuhnutými médiami sme nanášali 1ml mikrobiálnej suspenzie, ktorú sme po 

celom povrchu agaru sterilne rozotreli. Na Petriho misku sme položili sterilné 

kovové cylindre, do ktorých sme aplikovali 30 μl extraktu. Fytopatogénne 

vláknité huby sme kultivovali pri teplote 20 ± 2°C. 

Veľkosť inhibičných zón sme sledovali po dobu 6 dňoch kultivácie. 

Ako kontrolu sme použili metanol, etylacetát a etanol, ktoré sme aplikovali do 

cylindrov o množstve 30 μl. Na porovnanie biocídnych účinkov sme použili 

tetrametytiuramdisulfid (TMTD), ktorého 1,2% roztok v acetóne sme aplikovali 

do cylindrov v množstve 30 µl. 

Izoláty vláknitých húb Alternaria sp., Botrytis sp., Fusarium 

graminearum, F. culmorum, F. avenaceaum poskytol Výskumný ústav 

rastlinnej výroby z Piešťan ako čisté kultúry vo forme kolónií na Petriho 

miskách. F. solani CCM F-552 bol zakúpený z Českej zbierky 

mikroorganizmov Masarykovej univerzity v Brne. Získané izoláty boli na 

katedre biotechnológií FPV UCM preočkované na Petriho misky. Vláknité huby 

Alternaria sp. a Botrytis sp. boli kultivované na Sabouraudovom agare, huby 

rodu Fusarium  na zemiakovo-glukózovom agare s polovičným obsahom živín 

(½ PDA) pri teplote 20± 2°C po dobu 6 dní. Po narastení kolónií boli 

fytopatogénne vláknité huby použité na prípravu mikrobiálnej suspenzie, resp. 

uskladnené pri teplote 6 ± 2 °C. 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Vplyv použitého extrahovadla na antifungálne účinky extraktov 

z vonkajších sukníc žltej cibule sme testovali na vláknitých hubách: Alternaria 

sp., Botrytis sp., F. culmorum. Extrakty sme testovali ihneď po príprave a do 

cylindrov sme aplikovali extrakt v množstve 30 l. Potvrdil sa fakt, popísaný 

Wangom a Ngom (2004), ako aj ďalšími autormi (Coventry a kol. 2002, Auger 

a kol. 2004), že extrakty cibule majú inhibičné účinky na rast rôznych rodov 

vláknitých húb. Fungistatickú účinnosť vykazovali všetky extrakty, najnižšiu 

sme pozorovali po použití benzínu a destilovanej vody ako extrakčných činidiel. 

V prípade F. culmorum vytvoril metanolový extrakt najväčšiu inhibičnú zónu, 

1,5 cm. Etylacetátový extrakt vytvoril inhibičné zóny o priemere 1cm 

u Alternaria sp. a F. culmorum a 0,8 cm u Botrytis sp. Vzhľadom na stabilitu 

extraktov sme v ďalších experimentoch testovali fungistatický efekt 

metanolových extraktov (tab. 1). 
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Tab.1: Inhibičný účinok extraktov zo šúp žltej cibule na rast Alternaria sp., Botrytis sp.. 

na Sabouradovom agare, Fusarium culmorum na ½ PDA pri teplote 20± 2°C po dobu 6 

dní 

 

Vláknitá huba 
Použité extrahovadlo/inhibičná zóna [mm]

* 

TMTD 
metanol etylacetát benzín voda 

Botrytis sp. 5±0,2 8±0,1 4±0,3 4±0,1 25±0,4 

F. culmorum 15±0,4 10±0,2 3±0,1 4±0,1 17±0,3 

Alternaria sp. 10±0,2 10±0,1 5±0,2 5±0,2 19±0,3 

*
Veľkosť inhibičných zón zaznamenaných v tabuľke je zo 4 paralelných stanovení. 

 
Antifungálne účinky rôznych druhov a pletív cibule sme testovali na 

vláknitých hubách F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceaum, F. solani, 

ktoré sú závažnými patogénmi obilnín (Cumagun a kol., 2004, Hudec, Roháčik, 

2008). Veľkosť inhibičných zón sme zisťovali po 6 dňoch kultivácie pri teplote 

20± 2°C.  

Z tabuľky 2 je zrejmé, že významný inhibičný účinok na rast F. 

culmorum vykazoval extrakt pripravený z vysušených vonkajších sukníc žltej 

cibule, viac ako 88 % účinku štandardu TMTD, ktorý je účinnou zložkou 

komerčných pesticídov. Pri porovnaní fungistatického účinku cibuľových 

extraktov na rast F. graminearum sme zaznamenali väčšie inhibičné zóny u 

extraktov pripravených zo  šupiek žltej cibule, kde bola veľkosť  pozorovanej 

zóny 50% účinku TMTD. Z týchto výsledkov predpokladáme, že cibuľové 

šupky zo žltých odrôd obsahujú väčšie množstvo látok s antimikrobiálnym 

účinkom. Extrakty pripravené z vysušenej dužiny červenej, žltej a bielej odrody 

cibule dosahovali väčšiu veľkosť inhibičných zón ako extrakty z čerstvých 

dužín. 

Po testovaní účinkov extraktov na rast F. avenaceum  možno 

konštatovať, že veľké inhibičné zóny vytvorili extrakty pripravené z čerstvých 

vonkajších sukníc červenej a žltej cibule kuchynskej. Veľkosť zón u oboch 

dosahovala 58% účinnosti TMTD. Nulovú inhibičnú zónu mal extrakt 

pripravený z čerstvých šupiek bielej cibule. Pozoruhodný je aj výsledok 

extraktu, pripraveného z čerstvej dužiny červenej cibule, kde bola veľkosť zóny 

až 0,8cm, čo je 67% účinnosti TMTD. 

Vo všeobecnosti môžeme na základe výsledkov konštatovať, že 

extrakty z cibule majú inhibičný účinok na sledované druhy Fusarium, 

rozdielne však pôsobia extrakty z vonkajších sukníc a dužiny jednotlivých 

odrôd.  
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Tab. 2: Veľkosť inhibičných zón metanolových extraktov cibule na rast F. culmorum, 

F. graminearum, F. avenaceum, F. solani. 

 

Extrakt 

Vláknitá huba 

Veľkosť inhibičnej zóny (mm)
* 

Fusarium 

culmorum 

Fusarium 

graminearum 

Fusarium 

avenaceum 

Fusarium 

solani 

Žltá  

šupa 

čerstvá 5±0,2 7±0,3 7±0,4 8±0,2 

vysušená 15±0,4 7±0,2 6±0,3 4±0,2 

Červená 

šupa 

čerstvá 5±0,3 4±0,1 7±0,3 > 1 

vysušená 4±0,2 3±0,2 5±0,1 4±0,1 

Biela  

šupa 

čerstvá 5±0,1 > 1 > 1 2±0,2 

vysušená 7±0,3 5±0,1 6±0,2 2±0,3 

Žltá  

dužina 

čerstvá > 1 3±0,1 3±0,2 4±0,1 

vysušená 2±0,1 4±0,3 5±0,3 4±0,1 

Červená 

dužina 

čerstvá 4±0,1 2±0,2 8±0,1 > 1 

vysušená 5±0,2 5±0,1 5±0,2 5±0,2 

Biela 

dužina 

čerstvá >1 3±0,2 4±0,1 4±0,2 

vysušená 3±0,1 4±0,3 3±0,3 3± 0,3 

TMTD 17±0,3 14±0,2 12±0,2 18±0,2 

*
Aritmetický priemer hodnôt veľkostí inhibičných zón zo 4 paralelných stanovení. 

 
 

ZÁVER 

 

S cieľom stanoviť inhibičný účinok extraktov rastlín vyznačujúcich 

sa biologickou aktivitou, využiteľných pri príprave biopesticídov sme 

v laboratórnych testoch sledovali inhibičný efekt extraktov cibule kuchynskej 

(Allium cepa L.) na rast fytopatogénnych vláknitých húb. Testované extrakty 

vykazovali inhibičný účinok na rast všetkých testovaných vláknitých húb, 

Alternaria sp., Botrytis sp., F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, F. 

solani. Najvýraznejší fungistatický účinok sme zaznamenali pri extraktoch 

z vonkajších sukníc (šupiek) žltej cibule a pri použití metanolu ako 

extrahovadla. Takéto extrakty vykazovali z hľadiska použitia 

v poľnohospodárskej praxi, ako aj vzhľadom na fakt, že tieto sú odpadom  
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v potravinárskom priemysle, zaujímavé výsledky svojou fungistatickou 

aktivitou voči testovaným druhom Fusarium  a môžu byť využité ako 

biopesticídy. 
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