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A klasszikus talajdefiníciók a mikrobiális biomasszát 
nem tekintik a talaj részének. 
 
Környezettani szempontból a talaj megújuló erőforrás, 
alapvető tulajdonsága pedig a multifunkcionalitás. 
 
Környezetvédelmi célú definíció  (219/2004 
Kormányrendelet) szerint a „talaj alapvető 
tulajdonsága a termékenység, és ami ásványi 
részecskékből, szerves anyagból, vízből, levegőből és 
élő szervezetekből áll”.  



A mikrobióta funkciója a talajban 

Máthé Ágnes Réka 2013 

A mikrobióta szerepet játszik a talaj kialakulásában 
 
Fenntartja a talaj szervesanyag-forgalmát 
 
Tápanyagot biztosít 
 
A mikrobióta mennyiségi és/vagy minőségi vizsgálata 
alkalmas a talaj minőségének meghatározására. 
 



A mikrobiális biomassza 
meghatározásának vizsgált 

módszerei: 
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Direkt számlálás 
 
Fumigáció (CFI, CFE) 
 
Foszfolipid-zsírsav meghatározás (PLFA) 
 
ATP extrakció 
 
Szubsztrát Indukált Respiráció (SIR) 



Direkt számlálás 
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Alapja: A mikroorganizmusok festéssel láthatóvá válnak, így 
mikroszkópos vizsgálattal meghatározható a számuk, ebből 
pedig becsülhető a térfogatuk is. 

 
Előnye: Nem igényel komoly műszerezettséget, eredményül 
könnyen értelmezhető biomassza térfogatot ad. 

 
Hátránya: az alkalmazott átszámítási faktor és számlálás függ 
a vizsgálatot végző személytől. 



Fumigáció - történeti kitekintés I 
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Fumigáció kezdetei: 
STÖRMER már 1908-ban megfigyelte, hogy a biociddal kezelt 
talajokban a kezelés után a növények fokozott növekedése volt 
megfigyelhető.  A jelenség okaként három dolgot feltételezett: 
1. a növények nagyobb fokú növekedését a biocidos 
talajkezelés után a felszabaduló többlet nitrogén okozza 
2. ez a többlet nitrogén az elpusztult mikroorganizmusok 
szervezetéből származik 
3. a talajkezelés után a baktériumok „megnövekedett 
elterjedése” figyelhető meg, amik lebontják az elpusztult 
baktériumok szervezetét, és ebből származik a felszabadított 
nitrogén 



Fumigáció - történeti kitekintés II 

Máthé Ágnes Réka 2013 

 
JENKINSON 1966-ban 14C izotópos vizsgálattal 
bizonyította STÖRMER 1908-as elméletét. 
 
Az 1970-es évektől elterjedtebb lett a fumigáció. 
 
A kloroform bizonyult a legjobban alkalmazhatónak a 
fumigálás során. 
 
 
 



Fumigáció 
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Alapja: Fumigációs módszer alkalmazása során a talajmintákat 
valamilyen biocid anyaggal (leggyakrabban kloroformmal) 
kezelik.  
 

CFI (Kloroform fumigációs inkubációs módszer) esetében az 
előkészített talajmintákat a nem fumigált talajból vett 
mintákkal beoltják, és inkubálják, miközben az eredeti 
mikroközösség lebontja az elhalt sejteket. A lebontás során CO2 
és NH4-N szabadul fel, ez alapján határozzák meg a mineralizált 
C- és N mennyiségét.  
 

CFE (Kloroform fumigációs extrakciós módszer) esetében a 
fumigált mintákat extrahálják, roncsolják, majd redox 
visszatitrálással megkapják a szerves széntartalmat.  

 
 



Fumigáció 

 

Előnye: A mérések eredményeként közvetlenül a biomassza C-, 
N-, vagy más elemtartalmát kapjuk meg. 

 
 

Hátránya: A CFI lassú, a CFE  
munkaigényes , de TOC (összes szerves 
szén) analizátorral 
könnyíthető. 
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PLFA 
Foszfolipid-zsírsav meghatározás 
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Alapja: A mikrobák sejtmembránja foszfolipidet, ez pedig 
hosszú szénláncú zsírsavakat tartalmaz. A foszfopilid 
mennyisége arányos a sejtek felületével. A foszfolipid 
mennyiségének meghatározásával becsülhető a biomassza 
tömege. 
 

Előnye: A módszer előnye, hogy a mennyiségi analízisen kívül  
minőségi meghatározást is lehetővé tesz. 
 

Hátránya: kinyerhető foszfolipid mennyiségét befolyásolja a 
talaj szervesanyag-tartalma. A foszfolipidek mennyisége fajon 
belül eltérhet, így a mikrobaközösség 
meghatározása pontatlan lehet. 



ATP extrakció 
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Alapja: Az adenozin-trifoszfát (ATP) az élő sejtekben 
univerzálisan megtalálható, energiaátvitelért felelős vegyület. 
Kinyerésével és mérésével becsülhető a mikrobiális aktivitás, ez 
alapján pedig a mikrobiális biomassza mennyisége is. 

 
Előnye: Az ATP extrakciós módszer nagyon gyors, és rendkívül 
érzékeny. 
 

Hátránya: költséges. 

 
 



SIR 
Szubsztrát indukált respirációs módszer 
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Alapja: A mikroközösség aktivitásának változása a talaj 
respirációjának változásával jár, az adagolt szubsztrát 
mennyisége alapján észlelt aktivitásnövekedésből becsülhető a 
biomassza mennyisége. 

 
Előnye: Egyszerűen és gyorsan kivitelezhető. Egyaránt 
alkalmas a savanyú és nagy mennyiségű szerves anyagot 
tartalmazó talajok mérésére. 
 

Hátránya: költséges berendezést igényel.  Könnyen túlbecsüli 
a biomassza-C mennyiségét. 

 
 



Módszerek összehasonlítása I 
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Szempontok: 
 
Tekintettel arra, hogy a módszerek alkalmazhatósága 
talajfüggő, valamint a kapott eredmények csak korlátozottan 
hasonlíthatóak össze, gyakorlati szempontok alapján végeztem 
összehasonlítást. 

 
Alapfeltételezés, hogy érdemi talajminőség monitoringot csak 
jelentős számú minta ismételt vizsgálatával lehet végezni. 

 
A figyelembe vett szempontok ezért: műszerigény, 
vegyszerigény, munkaigény, mérés időszükséglete. 



Módszerek összehasonlítása II 
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Eredmény: 
1. SIR, ATP extrakciós 
2. Direkt számolási, CFE, PLFA 
3. CFI  

Módszerek Műszerigény Vegyszerigény Mérés időtartama Munkaigényesség Összegzés

Direkt 

számolási 3 2 2 1 8

CFI 1 3 1 2 7

CFE 

titrálással 3 2 2 1 8

CFE TOC 

analizátorral 1 3 2 2 8

SIR 1 3 3 2 9

ATP 3 1 3 2 9

PLFA 2 3 2 1 8

1. Nagy műszerigény 1. Nagy vegyszerigény 1. Lassú 1. Munkaigényes

2. Közepes műszerigény 2. Közepes vegyszerigény 2. Közepesen gyors 2. Kevésbé munkaigényes

3. Kis műszerigény 3. Kis vegyszerigény 3. GyorsJelmagyarázat

5. ábra  Összefoglaló táblázat



Módszerek összehasonlítása III 

Máthé Ágnes Réka 2013 

 
Értékelés, összefoglalás: 
 
SIR módszert az összehasonlítás az első helyre 
rangsorolta. 
 
Ezt a módszert alkalmazzák Magyarországon a 
Talajinformációs és Monitoring Rendszer keretében 
vett minták vizsgálatára. 
 



 

Köszönöm a figyelmet! 


