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Summa ry,
Valuing the total number of bacteria and microscopic fungi of soil samples we found
considerable differences among soil types and .5easons.
The number of microorganisms in the rhizoplane of test plants usually was higher than
the values obtained in soil samples.
Within the soil types there were differences between the result of rhizoplane of two test
plants including the same or dfferent family.
The number of bacteria and microscopic fungi in our samples was higher in autumn
than in summer
There were not considerable differences among the number of genera isolated from the
sail samples and the rhizoplane or among the results obtained summer and autumn_
Independent on the soil types and plant species Fusarium, Alacor and Penicillium
genera were occured in a large percentage that was promoted by the rainy summer and
autumn season.
osszefoglakis
A talajrninicik O.sszcsirciszanulnak es mikroszkopikus gombaszdmanak vizsgcilatakor
talcOtipusonicgat Gs evszakonkent is jelentOs kielanbsegeket tapasztaltunk
A novenyi mintdk rizopkinjtiban a mikroorganizmasok 3z/into ciltalaban magasabb volt,
mint a iataim inkikban kapott ertekek.
Talajtipusokon belul kiikinbsegeket tapasztaltunk a kUlOnbeiza es az azonos csaladba
tartoze5 tesztnovenyek gyokervizsgeilati eredranyei kOzOtt is.
Alintaink.b61 6sszei altakiban nagyobb szamban mutattuk ki a bakteriumokat es a
tnikroszftopikus gombdkai, mint nyciron.
A talczjmiradkbol es a niivenyek rizopldrijdb61 izokilhato nemzetsigek szdmdban,
a nyari es az 6szi vizsgiVatok saran kapott eredrnenyek kOzOtt jelentas kuldnbsegeket
nem tapasztaltunk_ Fl ggetlenia a talajtipusI6i es a nbvenyekfajd:of az egyes minfrikban
jelent5s mennyisegben fordullak eler a Fusarium, Nucor es Penicillium nemzetsegekhez
tartozo mikros.zkopikus gombak, melyeknek az elterjedeset er dominancidjat elosegitette
a csapadekos nyari es oszi idoszak,
evezetes

A gyeptalaj okban valtozatos osszetetelii mikroflor6t tat ,funk, melynek fontos szerepe
van a talajban icjitszado anyag- 6 energia Atalakito folyamatokban. Ennek a
niticrofiaranak a mennyiseget es iisszetetelet KATAI (1980) szerint mintegy 64%-ban
fontosabb fizikai, k•rnial talajtulajdonsagok (nedvessegtartalorn, pH, AL-oidhato foszfor
es kaliurn, humusztartalorn, szervetlen nitrogenformak es sotartalorn) hatarozzak meg. A
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ralajtulajdonsAgok meliett hathst fejt ki az adott talajt borito novenyzet osszetetele es
fejiettsegi ailapota is (ADLER et al., 1997). Egy korA:ibi Depkiserlet sorah a k -t1IOnboz6
fidelek mikrollOrajat vizsgalva jelenti5s killonbsegeket tapasztaItunk az eitero fajok
rizoplAnianak mikroszkopikus gombaszaragban es gombaosszetetelthen (KATAI et at,
1998). KAZANCEVA et at (1986) megOapitottik, hogy az evelb ftivek stabilizaljak a
talaj miksollOrijat, valarnint a fiivek aIatt aktfvabbak a milu -obiolOgiai es hiokomiai
folyamatok.
KiserIetilnkben azt vizsgaltuk, hogy a kalOnbozO &veptalajokon. illetve az azokon
kivaiasztott ket-ket Ii6venyfaj rizopianjaban hogyan vaItozott az osszcsiraszam, valainint
a rnikroszkopikus gornbak Willa es osszetetele.
Anyag es modszer
A kiserletben het talajtipust es tnintaveteli terifietankent ket-ket teztn6veny rizoplArtjat
vizsgaftuk (1. tahlazat). Az egyes novenyfajok kivaiasztasandi az eisodleges szempont a
novenytarsula'sban val6 dominancia volt. A mintavetelt k& alkaiornmal vegeztuk et
1999. nyaran (Julius ) es if•szen (oktOber). A talaj es a novenyek rizopIanjanak (TEPPER,
1976; cit SZEGI, 1979) osszes bakterium- es mikroszkopikus gornhasza.mat
lemezOnteses madszerrel hatarortuk meg, bakteriumok anisleves agar) eseteben 10 5 es
106, gornhakngl (pepton-gliikoz agar) 10 2 6s 103 higitAsbi51. Az elofordufO
mikroszkopikus gombakat nerazetsegi szinten val6 meghatarozask BARNETT et al.
(1972) es DONISCH et al. (1980) alapjan v-egeztiik.
Eredmenyek ertekele.se
A tdajmintik juniusi osszcsira_sza. manak vizsgalatakor a legaiacsonyobb
bakteriurnsiamot a szoloncsAk-szolonyec, rnig a leg -rnagasabb erteket a r6ti szolonyec
tiptishOl izolaltuk (1. tablazat). Az osszel elvegzett vizsgaIatok soran a bakteritanszarn
szinten a szoloncsak-szolonyec talajban mutatkozott a legkisebbnek, annak ellenere,
bogy az a nyaron melt ert6khez k6pest btszorosere nOvekedett. A legtobb bakteriumot a
iapos reti talajbal izolaltuk, erteke haromszorosa volt a harom hOnappal korahbari kapott
osszcsiraszamnak_
A talajtipusok es a tesztnOvenyek rizoplanjanak osszesiraszamat osszehasonlitva
mind a nyari, mind az oszi mintavetelkor azt tapasztaltuk, hogy 3Z aztatott gyijkerek
osszcsiraszama 0:1talaban magasabb, mint a talajban Inert ert6kek (pelddul a humuszos
homok (I), a sztyeppesedb reti szolonyec, (10), a szoloncsak-szoIonyec (13) talajok es
tbsztnOvenyeik eseteben). A Iegnagyobb bakteriumszAmot nygmn a Plwatago en.(2.for,
osszel pedig a Plantago lanceolala rizoplanjedban kaptunk.
orgy taia3tipusori be_.11 a ket tcsitt -6,i6ny baktdiurilsiattailak vizsgaiatakor •Szint6n
mntatkortak ki116nbsegek. Eck a kiilbnbsegek adadhatnak abb61, hogy a vizsgdlt
novenyek mAs--mas csaladokba tartoznak, de egyertelr4 sorrendet az egyes csaladok
kozott Osszcsirazain tekinteteben nern tudtunk Ugyanakkor az oktaberi reti
csernozjomo;51 t6rten6 mintaveteInel a yeti ecsetpdzsit OsszcsiraszAina majdnem
haromszorosa volt a vele azonos csalAdha tartozo sovany perje baktriumszainanak.
Az 1999. evi atlagosnaI csapadekosabb nyar, illetve a talajok nyari es aszi
nedvessegtartalma kozotti kis killanbseg ellenere az Oszi rnintavetelkor az egyes talaj es
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nbvenyi mintabol nagyobb szarnban mutattunk ki bakteriumokat. Az 1. tiblazatban
felt-ante-11a a ket vizsgalati idOpontban kapott eredrrienyek aranyat (oktOberi
eredrne'nyijdnius eredm6ny).
A talajtfpusok mikroszkopikus gombaszamat vizsgAlva (1. tabldzat) jtillusban
legalacsonyabb erteket a szoIoncsai-siolonyec talajban mertunk, nifg a r6ti csernozjom
talajb6l nagy szamban izolaituk ezeket a mikroorganizmusokat. Ezzel szemben az
oktoberi mintavetelkor a szoloncskk-szolonyec talaj gombasz6ma laugroan rnagas, a reti
csernczjom talajtfpuse pedig igen alacsony volt a tdbbi talajtipushoz viszonyftva.
A juliusi mint& mikroszkopikus gombaszarnanak ertekeiesekor kitunik, bogy a
novenyek rizopldnjanak gombaszama nevi rninden esetben haladja meg a talaj
gombaszarnat, sot red szolonyec talajban e7_ a parameter nagyobb, mint a kit
tesztnovenye- AL oktOberi vizsgAlati eredmenyek viszont mar a bakteriumszamhoz
hasonloan alakultak, a novenyek rizopldnja61 tdbb mikroszkopikus gombat tudtunk
izolalni. A tesztnovenyeket osszehasonlitva magasabh gombaszamot nyaron a Poa
triviatis, Osszel a Festuca pseudovina rizoplanjabari talaltunk. Az Osszel mintazon
novenyek kC zul kiernelendo a k5zismerten allergen hatasd Ambrosia elatior, melynek
rizoplhja tartalmazta valamennyi tesztne5v6ny kortiI a legkevesebb mikroszkopikus
gombat.
Talajtipusokon beitil hason16 megallapkist tehetunk, mint a fentiekben, azaz
ktIonbsegeket mutatnak a kplonblizo vagy afar az azonos csalklba tartozo novenyek
gybk6rvizsgalati eredmenyei, de valamely torvenyszeriiseg levonasahoz tovabbi
vizsgalatok sztiksegesek.
A nyari es az Osz.i vizsg6latok eredmenyeit elemezve megallapithatjuk, hogy a
mikroszkopikus goinbak szAma - hasonl6an a bakteriumszamhoz okt6berben magasabb
volt.
A tni flak osszcsira- es mikroszkopikus gombaszarnanak vizsgalata mellett
nemzetsegi szinten meghatarortuk a gornhaflora Osszetetelet. A talajmintakb61 es a
novenyek rizoplanjabal izolalhat6 nemzetsegek szamdba ► jelentOs kfflonbsegeket nem
tapasztaltunk, illetve a nyari es az Oszi vizsgalatok eredmenyei is kOzel azonosak voltak.
Fuggetleniii a talajtipustol es a novenyek fajat61 az egyes mintakban jelentos
mennyisegben fordultak el6 a Fusarium. (4,8-91,7%), a Mucor (4,6-6,6%) es a
Peniciilium (5,2-91,8%) ncmzetseghez tartozo gombak. Ezeknek a nemzetsegeknek az
elterjedes6t es dominanciajat elosegitette a csapadekos nyari es oszi idOszak, A
gombaflOrdb6lkimutattuk [nee az Aiternaria (L8 23,7%), az. Aspergillus (0,9-2.0,5%). a
Doratotnyces (2,1 22,2%), a Titanic°la (8,5-12,99 ), a Rhizomucar (1,7-6,3%), a
Rhizopus (4,0-40,6%), a Scopulariopsis (6,5%), a Trichocladjurn (19,0-19,1%), a
Trihodenna (3,4 48,8%) es a Verticilii wn (4,2-6,1%) nemzets6geket is
-

-

-
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