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MIKROBIOLOGIAI FOLYAMATOK GYEPEK TALAJAIIAN
Kcitai
Summary

In this paper we summarised the most important microbial processes in the soil of
pasture, grassland and meadow on the base of special literature.
In soil more than 4000 species live and take part in the biogeochemical cycle. About
30-40 elements are flowing in the hydro-, pedo- and atmosphere from abiotic
environment to living organisms and vice versa. The heterotrophic organisms
decompose the organic matter from which originate the mineral materials
(mineralization). The microbes claim the mineral materials for their function therefore
take them up (immobilization).
Grassland is a specific biotop for microbes as well as lower and higher living beings,
_ Year by year large quantity of roots farm in the soil supporting the grasses one part of
which perishes. The plant remains provide the favourit living condition for those
microbes and earthworms involved in the humification process. Consequently, the
humus content of soil increases and its structure and mineral nutrient supply of plants
also improves.
Besides the most important microbial processes are: oxidative (nitrification) and
reductive (denitrification), fixing (N-fixing) whiling (nitrogen, ammonia) ones.
Finally, we emphased when we choose and use some agroiechnical methods we have to
make an effort the microbial processes contribute to more succesful production directly
or indirectly
Szinte hihetetlen, hogy sem egy taiajtipusr61, sem egy tOrt51 nem allithaljuk azt, hogy
teljes egeszeben ismerjuk a berme 6145 szervezeteket, fajok szerinti esszetetelet. Ez
els6sorban a mikroorganizmusok istneretere vonatkoz6 hianyossagainknak
tulajdonithato. Ennek re.szben az a magyarizata, hogy nem minders raikroorganismust els6sorban bakteriumot es mikroszkopikus gombat tudunk taptalaj on kitenyeszteni, Az
elektronmikroszkOp pedig kOzvetlen nem alkalmazhato ilyen vizsgalatok ca j fir a . Az is
elOfordul, hogy a mikrobak eddigi ismereteink alapjan nem sorolhatOk be
rendszertanilag, bar erre vonatkozaan a molekularis biologiai kutatisok belathatatlan
tivlatokat nyitottak. Tovibbi neherseget jelent, hogy a mikroba populaciak faj szerinti
osszetetele sem aliandO az id6 ftAggvenyeben. Term6szetesen a mikrobak dominans lajait
ismerjiik, de azok egy reszenek pontos rendszertani helye, meghatarozisa kornoly
fclszereiest, specialis szakismeretet igeuyel (SZABO 1989). Az emlitettek ellenere a
talajban 616 szervezetek fajszamat tobb mint 4000-re becsalik (FOLEICY 1988).
Korabbi dolgozatunkban mar rendszerezetten ismertettiik a 14.1ajban 616 szervezetek
fontosabb csoportok szerinti el6fordulasat es azok bioma.sszAjat (KATAI 1993). A
talajban elok diverzitasara utalva es a mikrobak szerepenek hangstilyozasa erdekeben az
alabbi adatsor etnelheti3 ki. Egy ret talajaban az el6vilag SO %-at a mikroorganizrnusok
(bakteriumok, sugargombak, mikroszkopikus gombik, alga, protozoonok) alkotjak,
arnig a talajban e16 fauna reszesedese csak 20 %, ebb61 8 % a gyartis f6rgek ei6fordulasi
aranya (SZEKY 1979). Beeslesek szerint a talajban lejatsz6d6 anyag- e- s energiaatalakit6 folyamatok 60-S0 %-a a mikroorganizmusoknak kOszOnheto. A rnikrobak a
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gilisztakkal egyatt aiapvetoen meghatarozziik a talaj biologiai aktivitasat (BRADY
1990).
A rnikrobak mettnyisegen es iisszetetei6n kiviil fontus ismerniink, hogy rnilyen
folyarnatokban, rnily n aktivitassal veszriek reszt a2ok, Jeten dolgozatunk c 1j bogy
Osszefogialva attekintsilk a talajban, ezen beat' fOkent a gyepek, retek, legeldk ta1ajaban
lej atszadO fontosabb inikrobiologiai folyamatokat.
Az elOszervezetek fejlOdesehez sztlks4es elemek kortii 30-40 (kOzillok a
legfontosabbak a C., N, H, 0, S. p) a biogeok6iniai cikluson keresztill Aramiik a hidro-, a
lito- es az atmoszferaban. A biogeokemiai ciklus megjeli5les azt is kifejezesre jattatj a,
hogy az elemek egy korforgalomban ararnlanak:
• az elettelen kornyezetbol az 616 szervezetek fele es vissza, vagy
• a szerves kOtosbn1 a szervetienbe es vissza,
inikozher az oxidaeios fokuk is vAltozik. Az elemek kOrforga1maban az eloszervezetek, a
geolOgiai kOrnyezet es tiszta kemiai folyamatok egyarant reszt vesznek (SZABO 1986).
Az Cikoszisztemakban az anyag kOrforgaloni azonban nem valaszthat6 el az energia
ararulasatO1, arnely egyirinyii es visszafordithatatlan,
A tuirkeratizikik;saran a talaj 5PeCifikilS (lx must} es nem specifikus szerves anyagai,
a talajban elo heterotrOf szervezetek kozremilkOdeseve1 lebomlanak es felszabadul a
szerves vegyilletek energiaja is. Amig aerob kortilmenyek kozott szendioxid, viz,
valamint. a novenyek szamara felvehet6 asvanyi anyagok anunibniurn-, ortofoszfat-, nittat, szulfat ionok, Ca, Mg es mikroe1emek (Cu., Zn stb.) keletk_eznek, addig anaerob
viszonyok kOzOtt eisosorban szendioxid es amtnOnia mellett metan, kenhidrogen, szulfid,
ortofoszfal, etilen aminok, valamint egyszerii szerves savak kepzeidnek.
A niikrobak igenylik eletfolyamataikhoz az asvanyi anyagokat (nitrogen, foszfor). A
mineraliz6cioval ellentetes folyarnat az amely sorb az eiemek
Atmenetileg a talajmikrobak sejtjeibe eptilnek be es a novenyek szamara felvehetetlenne
valnak. A unikrobak szervezetebe beeptilt nitrogen vegyifttetek azonban felveteltik utAn
rOvid ido Trullva asvanyosodnak (ROSSWALL 1976. cit. NEMETH 1996).
A humifikaci6 saran a biodineizis hulladekainak egy resze (az elhalt novenyi
rhasadv&nyok, azalldti terniekek, a belsar, a vizelet) atalakui, uj, specifikus szerves anyag
keletkezik, a humusz.
Hurnifikacit5 szernpontjabol a gyeptalajok sajatos, specialis helyzetben vannak. A
retek, legelOk es gyepek vegetacioit alkoti5 fiifelek diisan elagaz6 gyOkerzettel
rendelkezneic. A hajszelgy6kerek U•ralik6vik a kiiibpritiOzi -.) meretil els'Odieges asvanyi
alkotokat (talaj szemoseket) as az aggregaturnokat. A gyikerzet sajatossaga, bogy a
novenyek fejleidesenek kezdetet61 gyokervaladekot (izzadananyt) kepez. Ez a valadek
szenhidratban, szerves savakban, nukleotidokban, aminosavakban, enzimekben es ma's
vegyuletekben rendkiv1i1 gazdag es idealis tApanyag ellatottsigi felteteleket (szubsztratot)
biztosit a mikrob& szamara. Itt, az tigynevezett rizop1anban aLar szazszorosara,
ezerszereshe novekedhet a mikroorganizmusok szama (SZABO 1989. A vegetaeios
idOszakba.n a novenyek fejI6desevel parhuzamosan, egeszen a viragzasig nOvekszik a
gyokervaladek kepzadese es a rizoplan mikroba popuiaciainak mennyisege. A viragzis
ut.An csokken, mind a gyOkerizzadmanyok kepz6dese, mind a mikrobAk szama.
A ftWelek gyOkerzetenek jelentOs resze elpusztul a vegetacios idoszak vegen es a
gyOkerzet megfijui a kovetkez6 evben, A visszainaradt gyOkermaradvany es az
elObbiekben ernIitett mikrobialis biomassza (amely szubsztrat hiAnyaban elpusztult)
szamottev6en nmeli a talaj szenies-anyag kas -z.letet. Az igy keietkezett szerves-anyagot
,
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most mar e.gy Inds osszetetelii mikroba populdeiO hasznositja majd. Mind inelyebbre
hatol a filfelek gyokerzete, amid vastagabba valik a talaj humuszos szintje. A melyen
gyokerezO es sok humuszt kepz5 gyep noveli a talaj tennekenyseget (vIN-czEFFy
1991)
Reszben a gyokervaladekoknak, revben a hurnusz anvagoknak kOszonheti5en tarteks,
viza116 szerkezet alakulhat ki. FUvek hatisara mar a masodik evben is letrejohet a tartos,
morzsas szerkezet, ainely altar 3-6 evig is megmaradhat (BLACK 1968 cit., GYORE
1984). Olyan novenyeknel, amelyek tart takarialt (filfelek, lucerna) biztositanak a talajon
nagyobb mennyisegben talalhatOk a vizalla morzsak, mint ITlaS nOvenyeknel
(gabanafelek).
A talajszerkezet javitasara iranyulo mikrobiologiai kiserletet azt bizonyitottak, hogy
a mikrobak igen hatekony, termeszetes szerkezetkepzak SKINNER (1986.
tit. SZABO
1989) szerint a vetesfergoba . erdernes beiktatni a fiii.eleket, hiszen alkahnasak a
ta1ajszerkezet javitasara. Ez elsosorban a filvek gazdag haiszalgyakerzetenek es a riagy
mennyisegii gyokervaladekanak kOszbnheto_ A gyep a kedvezotlen adotisagu talajuk
vagy a degradalt szint6k ineliorallisara is alkalmas (VINCZEFFY 1974).
Az ernlitettekbol is kovetkezik, hogy a ftikeverekek alkalmazasa tabszinG elovilag
szarriara biztosit eletfeltetelt, mint a monokultara (KATAL 1996a). A tilkeverekek
hasznalata noveli a talajban el6fordulo eli5lenyek faji diversitisat.
A talajban jelentOsek azoknak a mikrobanak az eitifordulisa is, amelyek az
amm6niurn, nitrit, ken, kenhidrogen, femszulfidok ferrovas vagy hidrogen kerniai
oxidaciiij a saran keletkezett energiat hasznositjak. Ezek a kemolitotrof, autotrof
bakteriurnok tObbek kozeitt a kovetkezO nemzetsbgbe sorolhatOlc Nitrosornonas,
Nitrobacter, Thiobacillus, Ferrobacitlus.
Az oxidaciOs folvamatok kozOtt kiemelkedO szerepe van a nitritikaciOnak, arnely
saran a bakteriuniok az ammOniumet nitriten keresztul nitratta alakitjak. A folyamat
inindket lepese aerob kOrtilmenyek kOzOtt jatszedik le, minel jobh a talaj levegOzottsege,
annal erliteljesebb a nitrifikacio merteke.
A talajban kozonsegesek az olyan mikrobak is, amelyek energia- es anyagcserejehez
kozvetleniil kapcsol6dik a redukcio. Az anaerob erjesztok a szerves savakat, a
denitrifikalok, pedig a nitra.tot redukaljak. A nitrogen es a vas kOnnyen redukal&lik, ha a
mikrobak elfogyasztjak az exigent a talajb61. A nagyobb nedvessegtartaimd gyep talajok
eseteben (reti talajok) fokozottan fell szknolni idoszako% oxigenhintayal, ennek
kOvetkezteben a redukei6s folyamatokkal,
Fixaciet alkalmaval valamely elemi gaz nem gazhalinazallapottiva valik. Ebben a
folyamatban a szabadon 616 (Rhizobium, Clostridium) es szimbionta nitrogenkota
(Azotobacter) bakteriumok egyarant reszt vesznek_ A szabadon e1ok (SZfEICY (1979)
szerint 1-15kg Nihaiev; BRADY (1990) szerint 5-30 kg Nihaiev), de killonosen a
szimbiontak (SZEKY (1979) adata: optimalis kOrtilmenyek ktizott 60 kg iNibaiev;
BRADY (1990) adatai a novenyek fajtajatal ragg45en 30-250 kg Niliaiev kozott
valtortak; ICASPER (1986) feher here alatt 150 kg Whaiev erteket rnert) jelentos
rnertekben gyarapitjak a talaj nitrogen tokejet.
A fixAci6 ellentetes folyamata a volatilizlicie (elillanas). A talaj a mineralizacio
saran szendioxidot vagy metant veszithet, a denitrifikalok pedig nitrogen es
dinitrogenoxid termelessel csokEenthetik a talaj pitrogenkszlete.t..Azokban a tatajokban,
ahel a pH rnagas az ammonium ionok konnyen arnmaniava alakulnak es az atmoszferaba
,
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janak_ Ez a nitrogen veszteseg szArmazhat a hIgtragyak, szennyvizek, valamint a
szennyvizis7apok heiytelen hasznalatab61 es kovetkeztnenye lehet az okszerdtlen
mcitragyazasnak. A nitrogen veszteseget a N 2-kotb inikrobak enensiliyozzak,
A magasabb renda nOvenyek szimbiotikus egytittelest alakithatnak ki
bakteriumokkal vagy gotnbakkal. A szimbionta nitrogenki5t.6 bakteriumok
pillang6sviragilak gyOkergtimbiben elnek, arnelyek gazdag nitrogdnforrast biztositanak a
gazdanbvenyek szamara, A gazdanOvenyek pedig szerves anyagot juttatnak a mikrobak
szarnara.
A magasabb rendti nOvenyekkel szimbiazisban 616 nnikorrhiza gotnbak szinten szeles
kf..)rben elterjedtek a termeszetben, A termesztett novenyek kOztil nemcsak a gabonafelek
es zOldsegfelek elnek ilyen kolcsbnhatasban a mikrobakkal, hanern a pazsitfiivek is
(MUROMCEV et al. 1986), A kiserleti eredmenyek azt bizonyitjak, bogy a mikorrhiza
gombak jelenlete j avItj a a novt"nyek foszfor ellatottsigit,
A talaj termeszetes kbrnyezete a benne 616 mikrobaknak, amelyek optimalis
felteteleket ig6nyelnek (LYNCH 1983), Mikrobioli5giai szempontb61 a fizikai valtozok
kOzell a hOmersekleten es a nedvessegtartalmon kivul a mechanikai bsszetetel, a
kiilonbbz6 agyagasvanyok aranya, a talaj vizgazdalkodAsa, szerkezete es porus viszonyai
meghataroz6 jelentbsegnek. Fontosabb talajkeiniai tulajdonsagokhoz tartoznak a
kernhainst befolyaso16-, valarnint a szerves a.nyag es az asvanyi rapanyagtartalmaval
osszeffigg6 valtozOk (KATAI 1994).
A legeldi es gyepgazdalkodas soran az alkalmazott agrotechnikai eljarasok (tragyazas,
Onlbzes, melyiazitas, ftikeverekek alkalmazasa, meszezes stb) arra iranyulnak, hogy a
gyep novenyzet szamara kedvezb felteteleket biztositsunk a nagyobb novenyi biomassza
eleresehez. Terrneszetesen ezek a beavatkozasok hatast gyakorolnak a talaj eli5vilagara is
(ICkTA1 1996b), Az agrotechnikai eljarasok kivalasztasanal es okszeru alkaima.zasanal
arra kell torekedniink, hogy a talajmikrobiologiai folyamatok kbzvetlentil vagy kOzvetve
jaruljanak hozza ac eredmenyesebb gazdalkodashoz.
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