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A talaj sokszínű biológiai folyamatai

• Mikroorganizmusok szerepe a talajban

• Szervesanyag átalakulása

• Nitrogén körforgalom

• Szén körforgalom

• Foszfor körforgalom

• Kén körforgalom



Mikroorganizmusok szerepe és jelentősége 
a biogeokémiai folyamatokban

• A mikroorganizmusok a bioszféra minden részében jelen 

vannak

• Jelentős szerepet játszottak a talaj kialakulásában

• Segítségükkel mennek végbe a szerves anyagok 

szervetlenné történő átalakulása

• Biztosítják az elemek körforgalmát a szerves – szervetlen, 

szervetlen – szerves anyagok között, valamint az 

átalakulás során az energiaáramlást.



A mikroorganizmusok szerepe a talajban

A talaj biotára vonatkozóan megfogalmazható,
hogy a „ Föld biológiai motorja”, ez azt is jelenti,
hogy kulcsfontosságú szerepet játszanak az

ökoszisztémában.



A mikroorganizmusok szerepe a talajban

Ezek a kulcsfontosságú szerepek:

Részt vesznek a szerves anyagok lebontásában (cellulóz,
hemicellulóz, poliszacharidok, szénhidrogének, lignin, stb.),
ezáltal energiát szolgáltatnak azoknak a heterotróf
mikroorganizmusoknak, amelyek felelősek más tápanyagok
átalakításában, pl. nem szimbiotikus N2-kötés, protein és
aminosav bontás, valamint a különböző ásványi anyag
mineralizációjában és átalakításában szerepet játszó
mikrobáknak (P, S, Fe, K, Ca, Mg, Mn, Al, Zn, Se,) Roper
and Ophel-Keller, 1997).



A mikroorganizmusok szerepe a talajban

• A talaj szerves anyaga mintegy közvetlen produktuma
a komplex biológiai aktivitásnak, melynek „résztvevői”
a növények, a mikroorganizmusok, az állatok, valamint
számtalan abiotikus faktor. A talaj szerves anyaga döntő
fontosságú a talajtermékenység szempontjából.

• Alapvető és döntő fontosságú funkciója a biotának a
növények tápanyag-szolgáltatásában betöltött szerepe.



A talaj mikrobiális biomasszája
A mikrobiális biomassza (MB) a talajban a talaj szerves

anyagának élő komponensei közül a mikrobák tömegét
jelenti.

A biomasszára vonatkozó néhány általános megjegyzés:
• mennyisége nagyobb hűvösebb, nedves területen, mint melegebb, de

száraz régióban,
• finomabb textúrájú, agyag talajban nagyobb, mint durva textúrájú

homokos talajban (azonos klimatikus viszonyok között),
• relatíve magas érték közepes szerves anyag tartalmú talajban is, az

erősen mállott tropikus agyagtalajban (Oxisols), mivel a mikrobiális
frakció adja a teljes C-mennyiség jelentős részét,

• relatíve magas érték vulkáni hamu talajában (Andosols), ahol allofán
agyag található, mert az agyag stabilizálja a nagy mennyiségű szerves
anyagot, ezzel párhuzamosan a mikroba sejteket is,

• viszonylag alacsony a szerves talajokban, a magas szerves anyag
tartalom ellenére (Sparling, 1997).



Szervesanyag átalakulása

Szerves anyagok átalakítása: lebontó és építő
mikrobiális folyamatok és a kapcsolódó biokémiai
folyamatok.

Lebontás során: a mikrobák a szerves vegyületeket
kisebb egységekre szabdalják, illetve széndioxiddá
és vízzé alakítják.



Szervesanyag átalakulása
A lebontásnak három fázisa van:

a.) a biokémiai fázis – a szövetek elhalása után,

kémiai folyamatok: hidrolízis és oxidáció

következménye: keményítő – egyszerű cukrok
fehérje – peptidek és aminosavak
lignin – kinonok, fenolok
gyűrűs vegyületek oxidálása

b.) mechanikai aprítás: mezo-, makro- és megafauna



Szervesanyag átalakulása
c.) enzimes lebontás egyszerű vegyületekre (heterotróf 

szervezetek) aerob körülmények között: CO2, H2O, NO3
-, 

NH4
+, H2PO4

-, SO4
2-, Ca2+, Mg2+ és a szabaddá vált 

mikroelemek,

anaerob körülmények között: CH4, NH4
+, aminok, egyszerű

savak, toxikus gázok: H2S, etilén képződik.

A szerves kötésben lévő elemek felszabadulását, ásványi
formákká alakítását mineralizációnak (ásványosodásnak)
nevezzük.

A humifikáció a fontosabb szintetizáló reakciók összegsége.



Nagyrészt az élőlények és a talaj (litoszféra) között zajlik.

A hidroszférának a vízi élőlények, az atmoszférá-nak a
villámlás révén van kisebb szerepe.

Az antropogén hatás ige jelentős.

A NOx probléma nem mennyiségi tétel a nitrogén-
körforgalomban: viszont már kis mennyiségben is súlyos
problémát jelent.

Nitrogén körforgalom





A mikroorganizmusok szerepe a nitrogén 
körforgalomban

1. Ammonifikáció

2. Nitrifikáció

3. Denitrifikáció

4. Biológiai N2-kötés 



Ammonifikáció I.

Végterméke NH3 felszabadul →

a.) fehérjéből
b.) karbamidból
c.) kitinből
d.) humuszból

Aerob, anaerob és fakultatív mikróbák, Bacterium, 
Bacillus, Clostridium, sugárgomba és mikroszkópikus 
gomba



Fehérjék ammonifikációja

• A mikroorganizmusok enzimeivel (proteináz, peptidáz)
történik

• Dezaminálás (nitrogén eltávolítása az aminosavakból
ammónia alakjában)

• Ammonifikálók megtalálhatók talajban, vízben, trágyában



Fehérjék ammonifikációja
Fehérje polipeptid
Polipeptidek szabad aminósavak
az aminócsoport leszakad NH3

Pl.:CH3 – CH  CH3 – CO – COOH+NH3+2H

CH2 + CH3 – COOH + NH3

Obligált aerob: Bacterium, Bacillus, Aspergilus Botrytis, 
Mucor, Rhizopus, Penicillium, Trichoderma

Fakultatív aerob: Proteus, Escherichia
Obligált anaerob: Clostridium

proteináz
proteináz

dezaminálás

NH2

COOH

alanin

H2O

NH2

COOH

glicerin

H2 ecetsav



Karbamid ammonifikációja
• Az emberi és állati szervezet nitrogén anyagcsere

terméke (vizelet 2,4% karbamidot tartalmaz, egy ember
31,5g - emberiség egy nap – 150000t az állatvilággal
együtt – több mint 10 millió t karbamidot ürít.)

• Vizelettel, valamint műtrágya formájában kerül be a
talajba

• A bontást „urobaktériumok” végzik
- Sporosarcina ureae
- Bacillus pasteurii
- Enterobacter fajok (E. aerogenes, E. cloaceae)

NH2
NH2

(NH4)2CO3 → 2NH3 + H2O + CO2

C = O + H2O → (NH4)2 + CO3



Kitin ammonifikáció
Kitin (nitrogén tartalmú poliszacharid) 

gombák sejtfala, rovarok, rákok váza
A felső miocén barnaszén rétegében 25 millió éves kitin 
találtak

Bontja: Bacterium chitinovonum,
Achromobacter, Flavobacterium, 
Aspergillus, Fusarium, 
Mucor, Penicillium, Trichoderma

Kitin   
glükózamin ecretsav katináz enzim

glükóz ammónia



Humusz ammonifikációja

• Kémiai összetétele még ma sem pontosan ismert

• Általában 2-6% nitrogént tartalmaz

• Rendkívül ellenálló anyag

• Lebontását elsősorban mikroorganizmusok végzik

• Baktériumok (Bactoderma, Mycobacterium, Nocardia)

• Gombák (Aspergillus, Trichoderma)



Nitrifikáció

Nitritképző energianyerés:
2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2H2O + 662kJ

Nitritképző: - Nitrosomonos
- Nitrosococcus
- Nitrospira

(NH4)2CO3 + 3O2 → 2HNO2 + CO2 + 3H2O + 620kJ

Nitrátképző: 2HNO2 + O2 → 2HNO3 + 201kJ
- Nitrobacter, 
- Nitrospira



Nitrifikáció

1 mol N2 redukálásához annyi energia szükséges, mint
amennyi 3 mól glükóz oxidációjában keletkezik.

Egyetlen CO2 mol asszimilációja 471 kJ-t igényel.

A talajban 35x több energia szabadul fel, mint amennyi egy
CO2 molekula asszimilációjához felhasználódik. Az
energia hő formájában felszabadul és növeli a talaj
hőmérsékletét.

Aerob, Gram negatív, kemolitotrófok.



Nitrifikáció
Ökológiai feltétel

- Obligált aerob szervezetek, az agrotechnika javíthatja.

- A hőmérsékletre nem igényesek. Opt. 25-30°C.

- Nedv. 50-60%-a a VK-nak.

- pH < 6 alatt csökken aktivitásuk (a növény NH4
+

formában veszi fel)semleges vagy lúgos tartománynál a
NO3

- kerül előtérbe.

- Érzékeny (az oldható) szerves anyagokra (glükóz)
0,025% gátolja, 0,2% teljesen leállítja a folyamatot

- Gyakorlati jelentősége: N serve (2kloro 6triklór-metil
piridin)



Denitrifikáció
Nitrátredukció: nitrát – nitrit

nitrit – ammónia

Bacillus subtilis 
Pseudomonas fluorescens 
Streptomyces  
Xanthomonas 
Asp. Mucor, Pen.

Közvetlen denitrifikáció:nitrát – nitrogén
Többségük fakultaív anaerob 
szervezetek
A nitrát oxigénjét felhasználja szerves 
vegyületek oxidálására, így szerzik meg 
a létükhöz szükséges energiát.

Nitrát (NO3
-)

Nitrát reduktáz

Nitrit (NO2
-)

Nitrit reduktáz

Nitrit oxid (NO)
Nitrit oxid reduktáz

Dinitrogén oxid (N2O)

N2O-rduktáz

Nitrogén gáz (N2)



Nitrogén kötés

N N

H2H  NH2

HN  NH

4H+

H3N  NH3

2H+

18-24 
ATP 
szükséges

A lóhere gyökerén kialakuló 
gyökér gümők



• Aerobok
– Bacteriumok (Azotobacter, 

Bacillus, Spirillum)
– Cyanobacteriumok

• Anaerobok
– Heterotrófok (Clostridium, 

szulfát redukálók)
– fotoszintetizálók (bíbor)

• Szimbionták
– Pillangósok (lóhere, szója, 

bab, borsó = Rhizobium)
– Nem pillangósok fonalas 

baktériumok (actinomycetes) 
a gyökérhez kapcsolódva; 
pl., Frankia) v. 
cianobaktérium szimbionták Alderliverwort

Nitrogén kötésben résztvevő 
mikroorganzimusok



A szénkörforgalom és a talajok 
mikrobiológiai dinamikája I.

1. Globális szénkörforgalom
• H2O és CO2 → Fotoszintézis → C6H2O6 → Bomlási 

folyamat → H2O és CO2

• Szénforrások: légkör, tengerek, üledékek, vulkánok

• Geológiai üledékek szénkészlete: 65,5 * 106 Gt

• CO2 produkció extrém adatai: 

- Antarktisz 24 mg C/nap/m2

- Kalifornia 33000mg C/nap/m2



A szénkörforgalom és a talajok 
mikrobiológiai dinamikája I.

2. Az ember beavatkozása a szénkörforgalomba
• 20 Gt CO2/év → 5 Gt elemi szén (fosszilis égetéssel)
• Klímaszabályozás
• Téli – nyári oszcilláció (késő nyári min., késő téli max.)
• 600 Gt (szárazföldi vegetáció) + 1500 Gt (talaj holt 

szerves anyaga) / 124 = 17 (év alatt cserélődik)
• Erdőirtás, szárazföld feltörése → 13C-12C arány 

változása
• Üvegházhatás
• Mezőgazdasági és tengerbiológiai következmény

- Búzatermés ↓ rizstermés↑
- Óceánok pH-ja és CaCO3 tartalma ↓



A szénkörforgalom és a talajok 
mikrobiológiai dinamikája

3. Talajok mikrobiológiai dinamikája
• 3 fő miliőtípus - A= Aktív

- D= Decline = Pusztulás
- I= Biológiailag inaktív

• Talajtermékenység fogalma, XX. század hatása

• Cellulózbontás

• Egyéb



Szén tározók Méret: Gt 
atmoszféra 750 
erdők 600
talajok 1.600
óceánok felsőrétege 1.000
óceánok mélyrétege 38.000
fosszilis tüzelőanyagok 5.000

szén 4.000
olaj 500
földgáz 500





Antropogén CO2 emisszió Gt/év

égetések és cementgyártás 5,5

trópusi erdőirtás 1,6

CO2 források – összesen 7,1

atmoszféra-tárolás 3,3
óceánok CO2 felvétele 2,0
erdőtelepítés az É-i fg-ön   0,5
más földi elnyelések (trágyázás,

éghajlati hatások) 
1,3

CO2 nyelők – összesen 7,1



Foszfor körforgalom

• A talajban 95%-ban oldhatatlan szervetlen, vagy szerves 
komplexekben vannak jelen

• Szerves foszforvegyületeket bontják
- Baktériumok (Pseudomonas, Bacillus genusz)
- Gombák (Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, 

Alternaria)
- Élsztők (Saccharomyces, Candida, Rhodotorula)

• Szervetlen foszfátokat bontják
- Pseudomonas, Bacillus, Micrococcus, Mycobacterium, 
Penicillium, Aspergillus nemzetség tagjai 

• A foszfátok oldható formává alakítása a széndioxid és a 
különböző savak hatására következik be





A kén körforgalma

• A természetben jelentős mennyiségben fordul elő szabad
és kötött állapotban

• A talajokban 75%-ban szerves anyagokba beépülve
fordul elő

• Az élethez feltétlenül szükséges

• Szerves kéntartalmú vegyületekből H2S szabadul fel
anaerob körülmények között
- Clostridium sporogenes, Escherichia coli

- Aspergillus, Microsporum



A kén körforgalma
• A kénhidrogént és más redukált kénvegyületeket a

talajokban a Thiobacillusok (Th. thiooxidans, Th. novellus,
Th. denitrificans, Th. ferrooxidans)

• Az elemi ként a Th. thiooxidans kénsavvá oxidálja
• Sok Thiobacillus tioszulfáton szaporodik, miközben

mindkét kénatomot szulfáttá oxidálja
• Pirit oxidációja (Th. thioxidans és Th. ferrooxidans)
• Kénhidrogént kénsavvá oxidálják (Beggiatoa, Thiotrix

fajok)
• A fitolitotróf bíbor és zöld kénbaktériumok a CO2

asszimilációjához H2S-t használnak fel
(Rhodobacteriaceae, Chlorobacteriaceae család tagjai)





Előadás összefoglalása
• Az elemek szervetlen anyagból szerves anyagba, illetve szerves

anyagból szervetlen anyagba történő átalakulása az
anyagkörforgalom.

• Az anyagkörforgalom és az energia áramlás nem választható el
egymástól.

A nitrogén körforgalom számos összetevőből áll, kezdődik a nitrogén
kötéssel, majd szerves nitrogén vegyületek bontása, vagy
ammónifikáció, a keletkezett ammónia oxidációja a nitrifikáció, majd
oxigénmentes körülmények köz9ött a denitrifikáció, mely során N2
keletkezik. Ezekben a folyamatokban számos baktérium és
mikroszkopikus gomba vesz részt.

• A szén szervetlen vegyületekben leggyakrabban CO2 formában
fordul elő, de minden szerves anyag alkotója a szén körforgalom
függ a CO2 elnyelők és a CO2 forrás arányától.

• Egyes foszforvegyületek feltáródását is mikroorganizmusok segítik.
Az elhalt szervezetek mineralizációja során ismét szervetlen S-

vegyületek képződnek. A S-körforgalmába számos
mikroorganizmus vesz részt.



Előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse a nitrogén körforgalom legfontosabb lépéseit!

• Mutassa be a nitrogén körforgalomban részt vevő
mikroorganizmusokat!

• Ismertesse a szén körforgalom legfontosabb állomásait!
• Mutassa be a cellulóz bontásban részt vevő

mikroorganizmusokat!
• Ismertesse a foszfor körforgalom legfontosabb lépéseit, a

körforgalomban részt vevő mikroorganizmusokat!

• Ismertesse a kén körforgalom legfontosabb lépéseit, a
körforgalomban részt vevő mikroorganizmusokat.



Előadásban felhasznált irodalmak

• Kátai J. (szerk.): Talajtan - talajökológia

• Filep Gy.: Talajtani alapismeretek I-II

• Stefanovits P. – Michéli E. (szerk): A talajok jelentősége 
a 21. században 

• Stefanovits P. – Filep Gy. – Füleki Gy.: Talajtan

• Sparling G. P. : Biological Indicators of soil health

• Szabó I. M.: Az általános talajtan biológiai alapjai



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe: 
A talaj biodiverzitás jelentősége, 

vizsgálati lehetőségei

• Előadás anyagát készítették:
– Dr. Kátai János egyetemi tanár
– Dr. Sándor Zsolt tanársegéd
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