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IEVADS

Mikrobioloģija ir zinātne, kas pēta vissīkāko dzīvo būtņu —

mikroorganismu morfoloģiju, bioķīmiju, fizioloģiju, augšanu, attīs-

tību, to mainību un iedzimtību. Visu mikroorganismu kopējās pazī-
mes ir to ļoti niecīgie izmēri. Ar neapbruņotu aci mikroorganismi
nav saskatāmi, jo to lielums ir tikai daži mikrometri vai pat mikro-

metra daļas.* Vissīkāko mikroskopisko formu — vīrusu — lielums

mērāms nanometros**.

Mikroorganismu pasaule ir ārkārtīgi daudzveidīga, un tajā ap-
vienotas ļoti atšķirīgas dzīvas būtnes. Daļai no tām piemīt augiem
raksturīgas īpašības, piemēram, ciets šūnapvalks, daļai —

dzīvnie-

kiem raksturīgas īpašības, piemēram, kustīgums v. c. Ir arī tādas

formas, kurām nepiemīt ne augu, ne dzīvnieku īpašības. Tās ir it

kā starpposms starp šīm lielākajām dabas valstīm vai arī starp
dzīvo un nedzīvo dabu.

Vairums mikroorganismu ir baktērijas —
viens no galvenajiem

mikrobioloģijas pētījumu objektiem. Zinātnes nozari, kas nodarbo-

jas ar baktēriju pētīšanu, sauc par bakterioloģiju.
Baktērijas ir vienšūnu organismi ar apaļu, cilindrisku vai

izlocītu formu. Pa lielākai daļai tās vairojas, šūnai daloties.

Aktinomicētēm atšķirībā no pārējām baktērijām ir garas

zarotas pavedienveida šūnas, kas atgādina mikroskopisko sēņu mi-

cēliju (sk. ielīmes IV att.).
Pie mikroorganismiem pieskaita arī mikroskopiskās sē-

nes, kuru ķermeni veido zaroti vienšūnas vai daudzšūnu pave-
dieni (micēlijs). Tās vairojas ar bezdzimumsporām un dzimum-

sporām. Mikroskopiskās sēnes agrāk pieskaitīja pie augu valsts, bet

tagad tās izdalītas atsevišķā valstī. Liela un praktiski svarīga grupa
ir vienšūnas sēnes — raugi. Zinātnes nozari, kas nodarbojas ar

mikroskopisko sēņu pētīšanu, sauc par miкоlо ģij v.

Atsevišķa zinātnes nozare ir virusoloģija, kas pēta ultra-

mikroskopiskās formas
— vīrusus un fāgus. Sīs dzīvās

* 1 milimetrs (mm) =1000 mikrometru (um).
**

1 iim=looo nanometru (nm); 1 nm= 10 angstremu (A).
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būtnes galvenokārt ir dažādu slimību ierosinātāji augiem, dzīvnie-

kiem un cilvēkam.

Mikroskopiski izmēri ir ari dažiem vienšūņiem (Proiozoa) un

aļģēm. Pēdējā laikā pie mikroorganismiem pieskaita ari zilaļģes
(ciānbaktērijas), jo tām ir baktērijām līdzīga uzbūve un īpašības,

piemēram, spēja saistīt gaisa slāpekli, izdalīt antibiotiskās vie-

las v. c.

Mikroorganismi dabā izplatīti visur. Daļa no tiem, iekļuvuši cil-

vēka, augu un dzīvnieku organismā, tur pavada visu dzīves ciklu*
dodot saimniekorganismam labumu vai arī nodarot ļaunumu. Lielā

daudzumā tie atrodas augsnē, produktos, apdzīvo ūdenstilpes un

sastopami gaisā, kā ari uz priekšmetiem, kas ir ap mums.

Kaut gan mikroorganismi ir ļoti mazi, tiem ir ārkārtīgi liela

nozīme dabā un cilvēka dzīvē. Mikroorganismi piedalās vielu apritē
dabā, kura nepārtraukti norisinās uz mūsu planētas. Tie noārda

sarežģītus savienojumus, kuri veidojas augu un dzīvnieku orga-

nismā, kā arī sintezē visdažādākās vielas.

Mikroorganismi ir nozīmīgi ari cilvēka uzturā. Pienskābes bak-

tēriju darbības rezultātā veidojas skābie piena produkti — rūguš-

piens, kefīrs, siers un citi, kā arī ieskābst dārzeņi — gurķi, kāposti.

Mikroorganismus izmanto fermentu, vitamīnu un citu bioloģiski
aktīvu vielu sintēzē.

Tādi dabas produkti kā kūdra, akmeņogles, nafta arī ir veidoju-
šies mikroorganismu darbības rezultātā.

Apmēram trešdaļa no visiem mikroorganismiem bojā produktus,
izraisa lauksaimniecības kultūraugu un dzīvnieku slimības, rada

ciešanas un atnes nāvi miljoniem cilvēku, izraisot infekcijas slimī-

bas. Pateicoties mikrobioloģijas zinātnes attīstībai, pašlaik ir izpē-
tīti gandrīz visi infekcijas slimību izraisītāji un atrastas metodes,
kā ar tiem cīnīties, lietojot antibiotiskās vielas, vakcīnas un se-

rumus.

Sevišķi svarīga nozīme mikroorganismu darbībai ir lauksaimnie-

cībā. No augsnes mēslošanas, tās apstrādes, meliorācijas, kaļķoša-
nas, laistīšanas un citiem faktoriem ir atkarīga augsnes mikroflo-

ras darbība, kas savukārt nosaka augsnes ražību. Atmosfēras slā-

pekļa saistītāju baktēriju izpēte ir devusi šodien lauksaimniecībā

plaši lietoto bakteriālo preparātu — rizotorfīnu, kas ievērojami ceļ

tauriņziežu ražību.

Mikroorganismi plaši tiek izmantoti arī lopkopībā neaizvietoja-
mās aminoskābes — lizīna ieguvē, augu zaļmasas skābēšanā un

citu vērtīgu lopbarības produktu ražošanā.

Noteiktas mikroorganismu grupas izmanto piesārņotu ūdenstil-

pju attīrīšanā. Atsevišķi mikroorganismi tiek sekmīgi izmantoti ģe-
nētikā un selekcijā par modeļorganismiem, pētot mainības un iedzim-

tības likumības.

Mūsdienās strauji attīstās kosmiskā mikrobioloģija, kas pēta
kosmiskā starojuma ietekmi uz cilvēka mikrofloru, dažādu mikro-

organismu grupu attīstību un darbību kosmosā un daudzus citus

jautājumus.



Mikroorganismus var izmantot atkritumproduktu noārdīšanai un

biogāzes ražošanai. Mikrobioloģiskie preparāti tiek izmantoti lauk-

saimniecībā kaitēkļu apkarošanai. Sī metode salīdzinājumā ar ķī-
misko pesticīdu lietošanu nenodara ļaunumu faunai un florai un

nepiesārņo apkārtējo vidi.

Viens no mikrobioloģijas virzieniem ir lauksaimniecības

mikrobioloģija, kuras pamatu apgūšanai paredzēta šī grā-
mata.

Mikrobioloģijas priekšmeta pirmajā daļā — vispārīgajā mikro-

bioloģijā jāiegūst priekšstats par atsevišķu mikroorganismu uzbūvi,
piemērotību videi un to enerģijas unvielu maiņas procesu īpatnībām.
Sevišķa vērība jāveltī atsevišķu mikroorganismu grupu mijiedarbī-
bai, jo tā nosaka mikrofloras darbību dabā un ir pamatā bioloģis-
kajiem procesiem augsnē, ūdenī, lopbarībā un citur.

Speciālās mikrobioloģijas daļā apskatīti agronomiskajā praksē

svarīgākie mikrobioloģiskie procesi, kas būtībā ir pamatā agroteh-
niskās tehnoloģijas izstrādāšanā. Jāņem gan vērā, ka dabā ikvienā

mikroorganismu asociācijā ir apvienotas ļoti dažādas fizioloģiskās
grupas, no kurām speciālās mikrobioloģijas daļā apskatītas galve-
nās un norādīti galvenie virzieni un svarīgākie faktori, kas ir no-

teicošie mikroorganismu darbībā. Tas ari norāda, ka speciālās mik-

robioloģijas daļa ir izprotama tikai pēc vispārīgās daļas apgūšanas.
Ar katru dienu mūsu valsts tautsaimniecībā svarīgāku vietu

ieņem mikrobioloģija. Lauksaimniecības mikrobioloģija pēta augšņu
auglības un lauksaimniecības kultūraugu ražības problēmas, meklē

jaunas izejvielas biotehnoloģijas bāzes izveidošanai, iegūst produk-
tīvus mikroorganismu celmus dažādu lauksaimniecībai nepieciešamu
preparātu un mikrobioloģiskās sintēzes produktu ražošanai.

Bez vispusīgām zināšanām par mikroorganismu dzīves veidu

nav iespējams veikt izvirzītos uzdevumus, ko nosaka PSRS ekono-

miskās un sociālās attīstības pamatvirzieni 1986.—1990. gadam un

laika posmam līdz 2000. gadam un PSRS Pārtikas programma

mikrobioloģijas attīstībā, lai apmierinātu lauksaimniecības vajadzī-
bas pēc mikrobioloģiskajiem produktiem.
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I

VISPĀRĪGĀ MIKROBIOLOĢIJA

MIKROBIOLOĢIJAS VĒSTURE

Jau ilgi pirms mikroorganismu atklāšanas cilvēcei bija zināmi

procesi, kuri notiek mikroorganismu darbības rezultātā
— vīnogu

sulas rūgšana, piena sarūgšana, maizes cepšana ar skābu

ieraugu v. c. Cilvēce visā savas attīstības vēsturē līdztekus mikro-

organismu labvēlīgai darbībai bija pakļauta arī to nelabvēlīgai
ietekmei. Mikroorganismi nāvējoši iedarbojas uz cilvēka organismu,
izraisot dažādu infekcijas slimību epidēmijas. Senajā literatūrā

(3730.—2400. g. p. m. ē.) jau ir aprakstītas tādas lipīgas slimības

kā lepra, bakas, mēris.

Senās Grieķijas un Romas ārstu un dabas pētnieku Hipokrāta
(460.—377. g.'p. m. ē.), Plīnija Vecākā (23—79), Galēna (129—

200) un citu autoru darbos bija izteiktas hipotēzes, ka infekciju sli-

mību izraisītāji ir neredzamas dzīvas būtnes (contagium vivum).
Ģeniālais tadžiku domātājs Avicenna (980—1037) uzskatīja, ka

daudzu slimību izraisītāji ir ar aci nesaskatāmas sīkas būtnes, ku-

ras izplatās ar gaisu un ūdeni.

Tikai XVII gs., attīstoties optikai, bija iespējams ielūkoties nere-

dzamo būtņu pasaulē. Pirmo teleskopu izgudroja Galileo Galilejs

(1608), nedaudz vēlāk (1609—1610) — arī mikroskopu.

Angļu zinātnieks R. Huks radikāli uzlaboja mikroskopa konstruk-

ciju un ieviesa trešo — fokusējošo lēcu, ar kuru bija iespējams
veikt smalkus zinātniskus pētījumus. R. Huks mikroskopēja augus

un korķa audos atklāja regulārus veidojumus, kurus nosauca par

šūnām, un savus vērojumus aprakstīja grāmatā «Mikrogrāfija»
(1665). Tā bija likti pamati dzīvo organismu šūnuzbūves teorijai.
Itāļu dabas zinātnieks P. Micheli (1679—1737) aplūkoja mikroskopā
un aprakstīja sēņu sporas.

Lai gan pirmie mikroskopi jau tika izmantoti zinātniskos pētī-
jumos, tomēr nevienam no šiem pētniekiem neizdevās ieraudzīt

mikroorganismus. Tas izdevās viņu laikabiedram holandietim A. Lē-

venhukam (1632—1723). A. Lēvenhuks bija aizrāvies ar lēcu izga-
tavošanu un slīpēšanu. Ar šīm lēcām viņš ieguva palielinājumu pat
līdz 200 —270 reizēm un 1676. gadā ieraudzīja dzīvās būtnes, kuras
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nosaucapar «animalcules viva» — dzīviem dzīvnieciņiem. Savā grā-
matā «Arcana naturae» (Dabas noslēpumi) A. Lēvenhuks ne tikai

aprakstīja redzētās lodveida, stabiņveida un izlocītās baktērijas,
bet arī precīzi tās uzzīmēja. Viņš aktīvi nodevās šiem pētījumiem
un mikroskopā aplūkoja dažādu izmeklējamo materiālu — zobu ap-

sūbējumu, sastāvējušos lietus ūdeni, ekskrementus un dažādus augu

uzlējumus. Tajā viņš saskatīja kustīgas un nekustīgas dzīvas būt-

nes, kuras šodien varam pieskaitīt pie baktērijām, vienšūņiem, rau-

giem un mikroskopiskajām sēnēm. A. Lēvenhuks visu mūžu veltīja
šo sīko būtņu izzināšanai un par saviem novērojumiem ziņoja Lon-

donas Karaliskajai biedrībai, kas toreiz bija svarīgs zinātnes centrs

Eiropā. Apmēram 50 gadu laikā tika nosūtītas vairāk nekā 170

zinātniska satura vēstules.

Krievijas valdnieks Pēteris I, atrodoties Holandē, apciemoja
A. Lēvenhuku, lai iepazītos ar viņa pētījumiem un mikroskopu. No

1716. gada Pēterburgā Zinātņu akadēmijas darbnīcās sāka izga-
tavot mikroskopus. Šajā darbā panākumus guva tādi mikroskopu

izgatavošanas meistari kā I. Be|ajevs, I. Kuļibins v. c.

A. Lēvenhuka atklājumi deva impulsu daudziem zinātniekiem

mikropasaules izpētē, jo zinātnieki nespēja izskaidrot rūgšanas, pū-
šanas procesu būtību, noskaidrot infekciju slimību izraisītāju dar-

bību.

Krievu ārsts D. Samoilovičs (1744—1805) pētīja aktuālus mēra

epidemioloģijas un profilakses jautājumus, aprakstīja mēra izcel-

šanās iemeslus un ārstēšanu. Lai izvairītos no saslimšanas ar mēri,

viņš ieteica ievadīt organismā novājinātus slimības izraisītājus.
Nozīmīgu ieguldījumu tālaika zinātnes attīstībā deva krievu

ārsts M. Terehovskis (1740—1796). Viņš pētīja ārējo faktoru

ietekmi uz mikroorganismu darbību, izsekoja baktēriju attīstības

un dalīšanās procesus.

Pagājušajā gadsimtā daudzi zinātnieki nodarbojās ar baktēriju
attīstības un daudzveidības izskaidrošanu. Aktīvs polimorfisma vir-

ziena pārstāvis bija K. Negeli (1817—1891), kurš uzskatīja, ka

baktērijas izmaina savu veidu (formu) atkarībā no ārvides fakto-

riem un viens veids viegli pāriet citā. Tātad baktēriju forma nav

konstanta. F. Kons (1828—1898) — monomorfistu virziena pār-
stāvis — uzskatīja, ka katrai baktēriju sugai, tāpat kā citiem dzī-

viem organismiem, ir sava noteikta forma.

Tālākā zinātnes attīstība apstiprināja F. Kona uzskatu parei-
zību un atklāja, ka pleomorfisms (dažāda šūnu forma) ir novēro-

jams tikai atsevišķām baktēriju sugām, kurām ir dažādas attīstī-

bas stadijas.
Sevišķi nozīmīgi atklājumi mikrobioloģijā notika XIX gs. otrajā

pusē. Tie saistīti ar rūpnieciskā kapitālisma uzplaukumu, dabas

zinātņu un tehnisko zinātņu attīstību. Jau XIX gs. pirmajā pusē
bija atklāti un izpētīti dažu infekcijas slimību izraisītāji. XIX gs.

otrajā pusē uzlabojās mikroskopu kvalitāte, pilnveidojās mikrosko-

pēšanas tehnika. Sajā laikā galvenā uzmanība tika veltīta mikro-

organismu bioķīmisko un fizioloģisko procesu izzināšanai.
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levērojamus pētījumus veica L. Pastērs, I. Mečņikovs, R. Kohs,
S. Vinogradskis v. c. Ārkārtīgi svarīgus atklājumus mikrobioloģijā
izdarījis franču ķīmiķis un bakteriologs L. Pastērs (1822—1895).
Viņa pētījumus raksturo augsta precizitāte, bet secinājumus — domu

skaidrība un loģiskums. 1856. gadā viņš pamatoja pienskābās rūg-
šanas bioloģisko raksturu un gadu vēlāk atšifrēja spirta rūg-
šanas būtību. L. Pastērs ar pārliecinošiem eksperimentiem (1860)
pieradīja dzīvības spontānās «pašrašanās» teorijas nepareizību.
Par anaerobiozes pētījumiem L. Pastērs 1861. gadā saņēma Fran-

cijas Zinātņu akadēmijas prēmiju un Londonas Karaliskās biedrī-

bas medaļu. Tālākā dzīves posmā L. Pastērs pievērsās pētījumiem,
kas saistīti ar vīna un alus bojāšanās izraisītāju atklāšanu, un no-

skaidroja zīdtauriņu kāpuru slimību izraisītājus. Sākot ar 1881. gadu,
viņa darbs saistās ar vakcīnu iegūšanu pret dažādām infekcijas
slimībām

— trakumsērgu, Sibīrijas mēri v. c. Šie pētījumi lika pa-
matus jaunai zinātnes nozarei

— imunoloģijai.
Par vienu no medicīniskās mikrobioloģijas pamatlicējiem līdzās

Pastēram jāuzskata vācu bakteriologs R. Kohs (1843—1910).
Viņš atklāja un izpētīja Sibīrijas mēra, tuberkulozes un holeras

izraisītājus, izstrādāja mikroorganismu tīrkultūru iegūšanas metodi,
kuras pamatā ir koloniju izveidošanās blīvā barotnē. Viņš pirmais
izmantoja blīvās barotnēs un izstrādāja bakterioloģisko preparātu
krāsošanas metodes, kuras lieto vēl šodien.

Jāatzīmē krievu biologa I. Mečņikova (1845—1916) ieguldī-
jums mikrobioloģijas attīstībā. Viņš izstrādāja mācību par orga-

nismu neuzņēmību pret infekcijas slimībām, t. i., organismu imuni-

tāti. Viņš atklāja leikocītu lomu organisma aizsargspēju uzturē-

šanā — fagocitozi un izstrādāja mācību par mikroorganismu
antagonismu. I. Mečņikovs daudz uzmanības veltīja organisma
priekšlaicīgas novecošanās iemeslu noskaidrošanai un atklāja pien-
skābo baktēriju pozitīvo darbību šī procesa aizkavēšanā.

levērojamais krievu zinātnieks D. Ivanovskis (1864—

1920), pētot tabakas mozaīkas slimību, konstatēja, ka pastāv vēl

sīkākas formas par baktērijām, t. i., filtrējošās formas — vīrusi.

Tie ir ļoti sīki bezšūnu organismi. Pēc tabakas mozaīkas vīrusa at-

klāšanas daudzi zinātnieki pierādīja, ka vīrusi izraisa daudzas

infekcijas slimības dzīvniekiem, augiem un cilvēkam. Ar D. Iva-

novska atklājumiem sākās jaunas mikrobioloģijas nozares — viru-

soloģijas attīstība, kas sevišķu vērienu ieguva XX gs. sākumā.

levērojamais krievu bakteriologs N. Gamaleja (1859—1949)

pirmo reizi aprakstīja parādību, ka īpašu vielu iedarbībā, kuras

viņš nosaucapar bakteriolizīniem, notiek baktēriju kultūru lizēšanās

(izšķīšana). Viņš daudz strādāja, lai noskaidrotu dažādu infekcijas
slimību izcelšanās cēloņus, pētīja imunitāti, baktēriju mainību,
tuberkulozes ārstēšanas metodes un izstrādāja profilaktiskus paņē-
mienus pret tīfu, bakām, mēri un citām slimībām. Vēlāk tika atklāti

baktēriju vīrusi, kurus nosauca par bakteriofāgiem. Kanā-

diešu mikrobiologs F. d'Erells atklāja dizentērijas nūjiņas bakterio-

fāgu. Pateicoties elektronmikroskopijas sasniegumiem, tika noteikti
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fāgu izmēri, uzbūve, organizācija un konstatēts, ka vienai baktēriju
sugai var būt vairāki tai specifiski bakteriofāgi.

Jauni atklājumi šajā laika posmā ir ari augsnes mikrobioloģijā.
1888. gadā holandiešu mikrobiologs M. Beijerinks no tauriņ-
ziežu sakņu gumiņiem tīrkultūrā izdalīja baktērijas, aprakstīja to

attīstības ciklu un nozīmi atmosfēras slāpek|a saistīšanā. Tāpat
viņš izdalīja no augsnes brīvi dzīvojošo atmosfēras slāpek|a saistī-

tāju baktēriju —
Azotobacter chroococcum.

Lielu ieguldījumu augsnes mikrobioloģijas attīstībā ir devis

krievu mikrobiologs S. Vinogradskis (1856—1953). Viņš at-

klāja hemosintēzes procesu, kas piemīt sēra, dzelzs un nitrificējošām
baktērijām. To var uzskatīt par vienu no visievērojamākajiem atklā-

jumiem XIX gs. mikroorganismu fizioloģijas jomā. S. Vinogradskis
no augsnes izdalīja un aprakstīja anaerobo slāpekļa saistītāju bak-

tēriju Clostridium pasteurianum, pētīja aerobos augsnes mikroorga-
nismus, kas piedalās celulozes noārdīšanā. Lieli sasniegumi viņam
ir arī jaunu barotņu un pētījumu metožu ieviešanā mikrobioloģijas
praksē.

V. Omeļjanskis (1867—1928) nodarbojās ar augsnes mik-

rofloras ekoloģijas jautājumiem. Viņš sīki izpētīja un aprakstīja
anaerobos celulozes noārdītājus mikroorganismus augsnē.

S. Kostičevs (1877—1931) veica pētījumus par augu palieku

pārveidošanos humusā, norādot uz to, ka šajā procesā liela nozīme

ir mikroskopiskajām sēnēm. S. Kostičevu var uzskatīt par Vissavie-

nības Lauksaimniecības mikrobioloģijas zinātniskās pētniecības in-

stitūta dibinātāju (Ļeņingradā).
Rūgšanas un elpošanas procesu ķīmiskā izpētē daudz jaunu

atziņu devuši zinātnieki S. Kostičevs, V. Butkēvičs, V. Šapošņikovs
un N. Jerusaļimskis.

Liela nozīme ir G. Nads оn a pētījumiem par mikroorganismu
iedzimtību un mainību. G. Nadsonu var uzskatīt par padomju mik-

robiologu skolas pamatlicēju, kurā ar panākumiem strādāja tādi mik-

robiologi kā akadēmiķis A. Imšeņeckis, PSRS ZA korespondē-

tājloceklis N. Кrasiļ ņiк о v s un M. Mci sēlis, profesori
A. Krišs, V. Kudrjavcevs v. c. Lieli nopelni augsnes mikro-

bioloģijas attīstībā ir Maskavas K. Timirjazeva Lauksaimniecības

akadēmijas pasniedzējiem N. Hudjakovam (1866—1927),
M. Fjodorovam (1898—1961), PSRS ZA akadēmiķim E. Mi-

šustinam.

Mikrobioloģijas attīstībā Latvijā lieli nopelni bija akadēmiķim

Augustam Kirhenšteinam (1872—1963). Plašus pētījumus
viņš veicis tādās zinātnes nozarēs kā imunoloģija, vitaminoloģija
un higiēna. A. Kirhenšteinam bija izcilas organizatora spējas. Strā-

dājot Latvijas universitātes Lauksaimniecības fakultāte, viņš
1919. gadā nodibināja Mikrobioloģijas institūtu, bet 1923. gadā —

serumstaciju, kurā izgatavoja dažādus biopreparātus. Ta kalpoja
par pamatu 1946. gadā nodibinātajam LPSR Zinātņu akadēmijas

Mikrobioloģijas institūtam, kurš tagad nosaukts A. Kirhenšteina

vārdā.
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Profesors Alfrēds Kalniņš (1895) ir viens no tuvākajiem
A. Kirhenšteina līdzgaitniekiem, piedalījies Mikrobioloģijas insti-

tūta dibināšanā, kurā organizēja tehniskās mikrobioloģijas sektoru.

No 1940. līdz 1971. gadam viņš vadīja Augu fizioloģijas un mikro-

bioloģijas katedru Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Profesoru

A. Kalniņu var uzskatīt par augsnes un daļēji arī tehniskās mikro-

bioloģijas pamatlicēju Latvijā. Viņš pētīja mikroorganismu morfo-

loģiju, fizioloģiju un seroloģiskās īpašības, kā arī to izraisītos pro-

cesus: spirta rūgšanu, lignina un celulozes sadalīšanu, linu mēr-

cēšanas bioķīmiskos un mikrobioloģiskos procesus. Plaši pētījumi
profesoram A. Kalniņam ir par atmosfēras molekulārā slāpekļa
saistīšanu.

MIKROBIOLOĢIJAS PĒTĪJUMU PRIEKŠMETS

Mikrobioloģija apskata mikroorganismu uzbūvi, formu, enerģi-
jas un vielu maiņas procesus, mikroorganismu izplatību un darbību

dabā un perspektīvās iespējas tos izmantot tautas saimniecībā. Mik-

roorganismiem, izņemot vīrusus, ir šūnas forma, un to enerģijas
un vielu maiņas procesu pamatā ir fizikas un ķīmijas likumi. Tie

visā savā darbībā ļoti cieši saistīti ar apkārtējo vidi, un tāpēc arī

mikroorganismu darbībā ikviens process jāapskata laikā un telpā.
Lai prognozētu daudzveidīgo norišu virzību tādās heterogēnās

vidēs kā augsne, lopbarība un līdzīgās, jāizmanto augstākās mate-

mātikas metodes un iespējas.
Augsnes mikroflorai pieskaitāmas arī vienšūnas aļģes, tāpēc

mikrobioloģija ir ļoti cieši saistīta ar botāniku. Vielu uzņemšanā
un to pārveidošanā mikroorganismu un augu šūnās ir daudz iden-

tiska, un daudzus procesus apskata augu fizioloģijas un bioķīmijas
priekšmetos.

Mikroorganismos, kā vienšūnas organismos, arī to ģenētiskās
informācijas glabātuve ir vistuvāk apkārtējai videi un tās faktoru

iedarbība ir vistiešākā. Tāpēc, zinot ģenētikas likumsakarības un

metodes, rodas plašas iespējas jaunu, perspektīvu mikroorganismu
celmu ieguvē.

Novērtējot ikvienu mikrobioloģisko procesu, vispirms jācenšas
izprast to cēlonību — kādēļ mikroorganismi noārda attiecīgo vielu,
saista vai pārveido noteiktas molekulas un ko tie no tā iegūst savas

šūnas dzīvības procesu nodrošināšanai. Dabā ļoti bieži vispirms un

galvenokārt saskatām procesu un nosaucam to pēc kāda mikroorga-
nismu šūnai neizmantojama produkta uzkrāšanās (pienskābes,
sviestskābes, nitrātu v. c), bet tās būtībā ir tikai sekas. Lai izzi-

nātu un apzināti virzītu mikrobioloģiskās norises, ir jāizprot to

cēlonība, un vairumā gadījumu tā saistās ar mikroorganismu ener-

ģijas ieguves procesiem.
Mūsu priekšstatos noteicošais ir daudzšūnu organisma, auga

vai dzīvnieka modelis, un, vadoties no tiem, arī parasti cenšamies

izskaidrot visas pārējās dzīvās dabas norises. Mikroorganismu



iedarbībai, kaut arī šūnas enerģijas un vielu maiņas norises vai-

rumā gadījumu ir identiskas, tomēr ir raksturīgas savas īpatnības,
kuras jāņem vērā, novērtējot mikrofloras ietekmi konkrētos vides

apstākļos.
1. Mikroorganismi ir ļoti mazi un nav saskatāmi ar neapbru-

ņotu aci, bet tajā pašā laikā tie ir sevišķi plaši izplatīti dabā.

2. Vienšūnas organisma darbīgā citoplazma ir visciešākā sa-

skarē ar apkārtējo vidi, un tāpēc tie ļoti ātri reaģē uz dažādām

tās faktoru izmaiņām.
3. Daži mikroorganismi sakarā ar citoplazmas olbaltumvielu uz-

būves īpatnībām ir spējīgi darboties arī šķietami ekstrēmos apstāk-
ļos, piemēram, 100 °C temperatūrā, vidē ar pH 1 v. tml. Tādas spē-
jas arī nodrošina mikroflorai kopumā ļoti plašu darbības diapazonu
dažādos apkārtējās vides apstākļos.

4. Mikroorganismu dažādu enerģijas avotu izmantošanas iespē-
jas ir ievērojami plašākas nekā augstākiem organismiem. Tie spē-
jīgi izmantot dažādu starojumu kvantus, kā arī organisko un mi-

nerālo savienojumu oksidēšanās enerģiju.
5. Mikroorganismiem ir ļoti plašas iespējas izmantot dažādus

savienojumus galveno organogēno elementu — oglekļa un slāpekļa

ieguvei. Nav liela kļūda, ja pieņem, ka mikroflorai kopumā ir pie-
ejami visi dabā sastopamie savienojumi, kuri satur minētos ele-

mentus.

6. Mikroorganismu dabā ir ļoti daudz, un to skaits ir ļoti dina-

misks. Piemēram, 1 g augsnes var saskaitīt vairākus miljardus
mikroorganismu un optimālos apstākļos to šūnas var dalīties ik pa

15—20 minūtēm. Tajā pašā laikā ļoti mazie mikroorganismi kopā
sastāda ievērojamu dzīvās un ļoti darbīgās citoplazmas masu, pie-
mēram, uz 1 ha aramkārtā tā sasniedz s—lo t ar ļoti lielu aktīvo

kopējo virsmu (vairāki kvadrātkilometri).
7. Dabiskā vidē

— augsnē, ūdeņos, kūtsmēslos, lopbarībā un

citur
—

daudzi un dažādi mikroorganismi darbojas kopīgi — aso-

ciācijās. Šādās kopās, apvienojot katras atsevišķas sugas spējas,
ievērojami paplašinās mikrofloras kopējās potenciālās iespējas dar-

boties konkrētos apkārtējās vides apstākļos. Tas sevišķi spilgti
izpaužas, noārdot grūti izmantojamus savienojumus — celulozi,

trūdvielas, plastmasas, pesticīdus v. c.

Analizējot un novērtējot mikrofloras darbību dabiskās vidēs,

jāņem vērā, ka tās nav tīrkultūras, bet mikroorganismu asociācijas
ar visām iepriekš apskatītajām īpatnībām. Tās pārzinot un mērķtie-
cīgi izmantojot, var efektīvi izmantot mikrofloras potenciālās iespē-
jas lauksaimnieciskās ražošanas intensitātes paaugstināšanā. Tur-

pretī nepareizas rīcības rezultātā mikroorganismu darbība var

novirzīties pavisam citā un bieži vien no agronomiskā viedokļa nevē-

lamā virzienā. Piemēram, nesablīvējot pietiekami zaļmasu, skābba-

rības gatavošanā pārsvaru sākumā ņem aerobie mikroorganismi,
un tā rezultātā pasliktinās skābbarības kvalitāte.

Mūsdienu zinātniski tehniskais progress, lietojot gēnu inženieri-

jas metodes, paver plašas iespējas jaunu mikroorganismu formu

11
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ieguvei ar specializētiem vielu mainas variantiem. Tādus mikro-

organismus plaši izmanto biotehnoloģijā, lai ražotu dažādus citiem

organismiem nepieciešamus savienojumus (vitamīnus, aminoskābes,
hormonus v. c), uzlabotu lopbarības kvalitāti, bagātināturūdas utt.

Ņemot vērā mikrobioloģisko procesu dinamiku un daudzveidību,
biotehnoloģiskās ražošanas iekārtas nav iedomājamas bez mikro-

procesoru tehnikas un elektronisko skaitļotāju lietošanas.

Mērķtiecīgi izmantojot mikroorganismu daudzveidību un to

plašās vielu maiņas procesa iespējas, praksē mikroorganismus sek-

mīgi lieto fotosintēzes produktu transformācijā. Tie, izmantojot ogļ-
hidrātus, sintezē olbaltumvielas, aminoskābes un citus savienoju-
mus, kas ļoti nepieciešami dzīvniekiem. Visu procesu pamatā tomēr

ir enerģētiskā bilance. Tas arī pilnā mērā attiecināms uz mikro-

bioloģiskajām norisēm. Salīdzinājumā ar dzīvnieku organismu mik-

roorganismi savu šūnu citoplazmu sintezē ar ievērojami augstāku
lietderības koeficientu, tomēr daļa enerģijas zūd, izdaloties apkār-
tējā vidē siltuma veidā. Tas arī nosaka mikroorganismu darbības

ekonomiku bioenerģētikas līmenī.

BAKTĒRIJU ŠŪNAS FORMA, UZBŪVE UN VAIROŠANĀS

Vairums mikroorganismu ir vienšūnas organismi. Vienšūnas

organismu šūnu var pielīdzināt daudzšūnu organismam, jo mikro-

organismu šūnā visas daudzšūnu organisma orgānu funkcijas veic

speciāli veidojumi — organellas. Katrai organellai piemīt no-

teiktas funkcijas. Piemēram,kā kustību organellas baktērijām kalpo
viciņas. Nukleoīds, mezosomas un citas organellas ir analogi atbil-

stošiem organoīdiem augstāko organismu šūnās. Sīs kopējās pazī-
mes norāda uz vienšūnas organismu līdzību ar daudzšūnu orga-
nismu atsevišķām šūnām.

EIKARIOTI UN PROKARIOTI

Visus organismus pēc to šūnu organizācijas var iedalīt divās

grupās, no kurām vienai raksturīga augstāka attīstības pakāpe, bet

otrai
—

zemāka. Mikroorganismus, kuru šūnā ir ar membrānu at-

dalīts kodols, sauc par eiкаri оti c m (gr. eu — labi, karuon —

kodols). Mikroorganismus, kuru šūnā kodolviela ir primitīvāka —

nukleoīda veidā, sauc par prokariotiem.
Mikroorganismu šūnu struktūru varēja izpētīt, tikai pateicoties

elektronmikroskopiskajām un citām mūsdienu modernajām metodēm

(ielīmes I att.).
Galvenās atšķirības starp eikariotu un prokariotu šūnām ir šā-

das. Prokariotu šūnām ir vienkāršāka uzbūve nekā eikariotu šūnām.

Prokariotu šūnu aptver citoplazmatiskā membrāna, bet šūnas orga-
nellas nav norobežotas no citoplazmas ar membrānu, un tādēļ ne-

veidojas noslēgti sekundāri nodalījumi. Prokariotu šūnā nav nofor-



13

meta kodola, un kodolviela (dezoksiribonukleīnskabe) no citoplaz-
mas nav atdalīta ar membrānu.

Prokariotu šūnās nav mitohondriju, plastīdas un endoplazmatiskā
tīklojuma. Mitohondriju funkciju veic mezosomas. Pie prokariotiem
pieskaita baktērijas un zilaļģes, kuras pēdējā laikā biežāk sauc par

ciānbaktērijām.
Atšķirībā no prokariotiem eikariotu šūnās ir sekundāri nodalī-

jumi. Tajās ir noformēts kodols ar noteiktu hromosomu komplektu,
milohondriji, hloroplasti, plastīdas un citas ar divslāņu membrānu

norobežotas struktūras. Citoplazmatiskā membrāna norobežo proto-
plastu no ārpuses un veido endoplazmatisko tīklojumu, šūnā ir ribo-

somās, vakuolas, Goldži komplekss un citas organellas. Pie eikario-

tiem pieskaita mikroskopiskās sēnes, raugus, aļģes (izņemot zil-

aļģes), augu un dzīvnieku šūnas.

BAKTĒRIJU FORMA UN IZMĒRI

Baktēriju forma. Prokariotu (baktēriju) valstī morfoloģisko
formu nav visai daudz (1. att.). Izplatītākās baktēriju formas ir

lodveida jeb sfēriskā (koki), nūjiņveida jeb cilindriskā, izlocītās

formas
— vibrioni, spirillas un spirohetas, zarotās (mikobaktērijas,

aktinomicētes), bet nedaudzas baktērijas ir pavedienveida.
Lodveida formas mikroorganismi pēc dalīšanās paliek kopā un

veido dažāda veida šūnu sakopojumus. Ja dalīšanās notiek tikai

vienā plaknē, veidojas šūnu pāri (diplokoki) vai ķēdītes (strepto-
koki). Ja dalīšanās notiek divās savstarpēji perpendikulārās plak-

nēs, koki sakopojas pa četriem (tetrakoki). Ja šūnas dalīšanās no-

tiek secīgi trijos savstarpēji perpendikulāros virzienos un šūnas pēc
dalīšanās paliek savstarpēji savienotas, veidojas pareizas formas

«paciņas» (sarcīnas) vai sfēriskas kolonijas. Ja šūnas dalās dažā-

dās plaknēs nevienmērīgi, veidojas nenoteiktas formas šūnu sako-

pojumi (stafilokoki).
Nūjiņveida mikroorganismiem šūnas garuma un platuma attie-

cības var būt dažādas. īsu nūjiņu garums tikai nedaudz pārsniedz
platumu, un tāpēc tās dažkārt grūti atšķirt no kokiem. Izlocītās

baktērijas atšķiras pēc locījumu skaita: spirillām ir vairāki izlocī-

jumi, bet vibrioni izskatās kā komata formā izliektas nūjiņas. Da-

žām baktērijām atkarībā no attīstības stadijas ir slēgta vai vaļēja
gredzena forma (Microcglus sugas) —

toroīdi. Baktērijām, kas

vairojas pumpurojoties, ir raksturīga šūnu izaugumu veidošanās,
kuru skaits var svārstīties no viena līdz astoņiem un vairāk. Dažas

baktērijas ir vārpstveidīgas ar ļoti tieviem, smailiem galiem. Ir ari

zvaigžņveida formas šūnas. Dažu grupu prokariotiem raksturīga
vāja (propionskābes baktērijām, mikobaktērijām) vai labi izteikta

zarošanās (aktinomicētēm). Dažu baktēriju forma atkarībā no attīs-

tības stadijas var mainīties (pleomorfisms), piemēram, korinebaktē-

rijām novēro nūjiņveida, koku vai vāji zarotu formu. Visas nūjiņ-
veida baktērijas pēc šūnu dalīšanās var izvietoties noteiktās
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1. att. Prokariotisko organismu pamatformas (pēc Lindnera, 1978):
А — mikrokoki; В — stafilokoki; С — sarcīnas; D — īsas nūjiņas; £ — garas nūjiņas; F —

nūjiņu ķēdītes; G — pavedienveida baktērijas; И — vibrioni; / — spirilias; / — spirohetas;
К — vārpstveida baktērijas; L

— mikoplazmas.
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attiecībās cita pret citu. Izšķir 3 dažādus grupējumus: 1) baktērijas
izvietojas neregulāri pa atsevišķai šūnai; 2) šūnas izvietojas pa

pāriem — diplobaktērijas vai diplobaciļi un 3) šūnas izvietojas
dažāda garuma ķēdītēs — streptobaktērijas vai streptobaci|i.

Prokariotu šūnu apņem stingrs šūnapvalks. Sūnas ārējā forma
ir iedzimstoša pazīme. So pazīmi ņem vērā baktēriju klasifikācijā.
Vienai daļai baktēriju (spirohetas, miksobaktērijas v. c.) šūnap-
valks ir samērā elastīgs, tādēļ šūnu forma noteiktās robežās var

mainīties, t. i., izlocīties. Ir pazīstami arī prokarioti bez šūnapvalka,
piemēram, mikoplazmas un L-formas. Mikoplazmas sastopamas dabā,
un vairums to ir patogēnas cilvēkam un dzīvniekiem. L-formas iegūst
eksperimentāli, iedarbojoties uz baktēriju šūnu ar kādu ķīmisku
vielu, kas noārda baktēriju šūnapvalku vai kavē šūnapvalka obli-

gāto komponentu veidošanos. Siem organismiem raksturīgs spilgti
izteikts pleomorfisms.

Baktēriju izmēri. Baktēriju šūnas ir ļoti sīkas, un tās iespējams
saskatīt tikai mikroskopā. Nūjiņveida baktēriju vidējais lineārais

lielums ir 0,5—3 pm, dažām sugām līdz 10—15 pm. Sūnu diametrs

vidēji ir 0,2—1,0 utn. Baktēriju šūnu lielums var būt ļoti atšķirīgs.
Piemēram, sērbaktērijas Beggiatoa gigantea pavediens sasniedz

55 pm, spirohetas šūnas garums —
500 pin. Pašas sīkākās no zinā-

majām baktērijām ir mikoplazmas, kuru diametrs ir tikai 0,12—

0,15 pm.

Lodveida baktēriju (koku) diametrs vidēji svārstās no 0,5 līdz

1,5 pm, un to tilpums aizņem apmēram 1 pm
3.

Dažreiz baktēriju forma un izmēri var mainīties temperatūras,
osmotiskā spiediena un citu apkārtējās vides faktoru iedarbībā, tos

var ietekmēt kultūras vecums, barotnēs sastāvs v. c. Visnoturīgākā
forma ir kokiem, nūjiņas bieži izmaina savu garumu.

BAKTĒRIJU ŠŪNAS UZBŪVE

Daļu baktēriju no ārpuses apņem kapsula, kas ir irdenas, gļotai-
nas masas slānis (2. att.). Pēc ķīmiskā sastāva kapsula parasti ir

polisaharīdu, retāk
— polipeptīdu vai proteīdu dabas, 98% no kap-

sulu masas ir ūdens. Makrokapsulu slāņa biezums var vairākkārt

pārsniegt šūnas diametru, mikrokapsulām diametrs ir mazāks par
0,2 pm, un tās gaismas mikroskopā nav saskatāmas. Kapsula pa-

sargā baktēriju šūnu no apkārtējās vides iedarbības: mehāniskiem

bojājumiem, izžūšanas, ķīmisko vielu iedarbības, rada papildus os-

motisko barjeru, kavē bakteriofāgu iekļūšanu. Ir pierādīts, ka bak-

tērijas, kuras veido kapsulas, var attīstīties tādā vidē, kurā bezkap-
sulu baktēriju augšana ir ierobežota.

Dažkārt kapsula vienlaicīgi aptver vairākas šūnas un saista tās

savā starpā, kā, piemēram, Azotobacter chroococcum kapsulas. Sādā

veidā apvienotas šūnas ar kopēju kapsulu sauc par zoogleju.
Dažiem saprofītiskajiem mikroorganismiem intensīvi kapsu-

las veidojas barotnēs ar bagātīgu cukura nodrošinājumu un
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2. att. Prokariotu šūnas uzbūve:

/ _ nukleoīds; 2 — mezosoma; 3 — tilakoīdi; 4 — hromatofori; 5 — vakuolas; 6 — ribosomās:
7 — tauku pilieni; S — poli-fl-oksisviestskābes granulas; 9 — polisaharidu granulas; 10 —

citoplazmatiskā membrāna; // — šūnapvalks; 12 — citoplazma; 13 — viciņas.
3, 4 ir tikai fotosintezejošām baktērijām.

nepietiekamu slāpekļa daudzumu, bet citām sugām kapsulas veido-

jas pazeminātas temperatūras apstākļos.
Šūnapvalks — svarīgs un obligāts baktēriju šūnu struktūrele-

ments (izņemot mikoplazmas un L-formas), kas kapsulveidotājām
baktērijām atrodas zem gļotām, bet baktērijām, kurām nav kapsu-
las, ir tiešā saskarē ar apkārtējo vidi. Šūnapvalks nosaka šūnas

formu, bet zināmā mērā ari elastību kustoties, šūnapvalks pasargā
šūnas iekšējo saturu no mehānisko un osmotisko spēku
no ārpuses, ņem dalību šūnas dalīšanās un augšanas procesos. Šūn-

apvalku var ievainot, iedarbojoties ar ultraskaņu, lizocīmu vai

smailu adatu; tā rezultātā šūnas saturs izplūst un iegūst lodveida
formu.

Šūnapvalka biezums svārstās no 0,01 līdz 0,04 pm un sastāda

5—50% no šūnas sausnas. Šūnapvalkā ir poras, un tām vijas cauri

kanālu sistēma ar pārrāvumiem. Pie citoplazmatiskās membrānas

šūnapvalks saistās ar īpašiem cauruļveida tiltiņiem.
Pēc ķīmiskā sastāva un uzbūves baktēriju šūnapvalki ir atšķi-

rīgi. Uz to pamatojas baktēriju krāsošana pēc Grama. 1884. gadā
dāņu zinātnieks Grams, krāsojot baktērijas ar kristālvioleto un ap-

strādājot ar jodu, novēroja, ka veidojas krāsains komplekss. Ja šā-

das mikroorganismu šūnas apstrādā ar etilspirtu, tad daļai baktē-

riju šūnas atkrāsojas, bet citām paliek iekrāsotas zili violetā krāsā.

Ņemot vērā šo baktēriju īpašību, tās iedala grampozitīvās
(spirta šķīdumā krāsu nezaudē) un gramnegatīvās (at-
krāsojas) .

Citoplazmatiskā membrāna ir obligāta šūnas sastāvdaļa. Tā

cieši pieguļ pie šūnapvalka un aptver šūnas citoplazmu. Citoplaz-
matiskajā membrānā atrodas 8—15% šūnas sausnas. Tajā ir

50—70% olbaltumvielu un 15—30% lipīdu. Membrānas sastāvā kon-
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statēts ari neliels daudzums ogļhidrātu un RNS. Citoplazmatiskās
membrānas biezums svārstās no 7 līdz 10 nm. Tā ir baktēriju šū-

nas osmotiskā barjera, kura nosaka vielu iekļūšanu šūnā un izkļū-
šanu no tās. Citoplazmatiskā membrāna ieliecas (invaginācija)
šūnas iekšienē; tā rezultātā veidojas speciāli veidojumi —mez о so-

ma s, kuras izpilda mitohondriju un citas funkcijas. Uz citoplaz-
matiskās membrānas koncentrējas gandrīz visi baktēriju fermenti

—

fermenti, kas nodrošina enerģijas un vielu maiņu, slāpekļa
saistīšanu un citus procesus. Citoplazmatiskā membrāna ņem da-

lību arī šūnapvalka un kapsulu sintēzē, sporu veidošanā un šūnu

dalīšanās procesā.
Citoplazma ir šūnas saturs, ko ietver citoplazmatiskā membrāna.

Baktēriju šūnu citoplazmā ir kodolaparāts un dažādi ieslēgumi. Cito-

plazmas ķīmiskais sastāvs var mainīties atkarībā no baktēriju

sugas un vecuma. Citoplazma ir pusšķidra, viskoza koloīdu sistēma.

Ribosomās citoplazmā ir sīķu granulu veidā, to izmēri

20—30 nm. Tās sastāv (apmēram uz pusēm) no olbaltumvielām un

RNS. Ribosomās notiek olbaltumvielu sintēze. Baktēriju šūnās to

daudzums atkarībā no olbaltumvielu sintēzes intensitātes var būt

5000—50 000.

Fotosintezējošo baktēriju citoplazmā atrodas speciāli veido-

jumi —
tilakoīdi. Sēra purpurbaktērijām to ir ap 40—50% no

šūnas masas. Tilakoīdi sastāv no olbaltumvielām un lipīdiem, tie

ir saistīti ar citoplazmalisko membrānu un satur fotosintēzes pig-
mentus, fermentus un nodrošina fotosintēzes procesu.

Sūnas citoplazmā ir ieslēgtas dažādu formu un izmēru gr a nu-

1a s. Granulās esošie savienojumi kalpo mikroorganismu šūnā kā

enerģijas un uzbūves rezerves vielas. Tās veidojas labos baktē-

riju barošanās apstākļos un var tikt izmantotas, barības vielām pie-
trūkstot. Baktēriju šūnās visbiežāk atrodas glikogēna vai granulo-
zes granulas.

Daudzas baktērijas kā rezerves vielu uzkrāj polimēru, kas sastāv

no p-oksisviestskābes. Citās mikroorganismu šūnās uzkrājas volu-

tīns un tauku pilieni. Volutīna granulas veido polifosfāti, kas kalpo
šūnās par enerģijas un fosfora avotu. Parasti volutīna granulas ir

samērā lielas un veidojas, ja barotnē bagāta ar glicerīnu un ogļ-
hidrātiem.

Sera baktēriju šūnas uzkrājas sers, kas rodas, oksidejoties ser-

ūdeņradim, un kalpo par enerģijas avotu.

Citoplazmas matriksa sastāvā ietilpst šķīstošās olbaltumvielas,

dažādi fermenti, RNS, pigmenti. Tādi savienojumi kā ogļhidrāti,
aminoskābes un nukleotīdi nosaka mikroorganismu šūnas osmo-

tisko potenciālu.
Citoplazmā šūnas centrā izvietojas kodolviela nukleoīda

veidā. Parasti tā atrodas šūnas centrālajā daļā. Nukleoīds sastāv

no gara DNS pavediena, kas savienots gredzenā un satīts kamolā.

Dažkārt to sauc par baktēriju hromosomu. Nukleoīda fun-

kcija — šūnas īpašību nodošana nākamai paaudzei.
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BAKTĒRIJU KUSTĪBAS UN SPORAS

Viciņas. Da|ai baktēriju piemīt kustību spēja, un to nodrošina

viciņas (trihas). Viciņas ir tievi diegveida pavedieni (to diametrs
10—30 nm, garums 3—12 цт), kuri piestiprināti citoplazmā pie
bazalajam granulām. Viciņas sastāv no olbaltumvielas flagellīna.
Viciņas ir apmēram pusei nūjiņveida un izliekto baktēriju un ne-

daudzām lodveida baktērijām. To skaits ir atkarīgs no baktēriju
sugas. Piemēram, spirillām (Spirillum) ir 5—30 viciņas, vibrioniem
(Vibrio) — I—3 viciņas, bet nūjiņveida baktērijām — Proteus vul-

garis un Clostridium tetani to daudzums svārstās no 50 līdz 100.

Viciņas raksturīgas jaunām šūnām. Šūnām novecojot, tās zūd. Daž-

kārt viciņas var nolūzt, iedarbojoties dažādiem mehāniskiem vai

ķīmiskiem faktoriem. Baktēriju šūnas kļūst nekustīgas, bet uz to

dzīvotspēju tas neatstāj nekādu iespaidu.
Atkarībā no viciņu izvietojuma baktērijas var iedalīt 4 grupās:

monotrihas
— baktērijas ar vienu viciņu; amfitrihas —

viena vai vairākas viciņas abos šūnas galos; lofotrihas —

vairākas viciņas vai to pušķis vienā šūnas galā; peritrihas —

viciņas izvietotas pa visu šūnas ķermeni, un to ir daudz (3. att.).

3. att. Prokariotu viciņu izvietojums (pec K. Lindnera, 1978)
А — monotrihs; В — lofotrihs; С — amfitrlhs; D — peritrihs.

Baktērijas pārvietojas, viciņām rotējot. Spirohetas kustas

svārpstveidīgi, izlokoties visam ķermenim šūnas gareniskās ass vir-

zienā. Savukārt miksobaktērijas pārvietojas, slīdēdamas pa cietu

substrātu, pateicoties izdalītajām gļotām.
Fimbrijas (pili) ir īsas tievas bārkstiņas, kuru diametrs ir

s—lo5—10 nm, garums 0,3—4 pm. Fimbrijas nav saistītas ar baktēriju
kustību, un tās ir gan kustīgām, gan nekustīgām baktērijām.

Ar fimbriju palīdzību baktēriju šūnas saistās cita ar citu, pie-
stiprinās pie substrāta. Pilnībā to funkcija nav noskaidrota.

Sporas (endosporas) veido Bacillus, Clostridium, Desulfotoma-
cutum, Sporosarcina, atsevišķas spirillas un dažas citas baktēriju
ģintis. Baktērijas sporas veido tad, kad vidē rodas attiecīgi ap-

stākļi: barības vielu nepietiekamība, pH un temperatūras izmaiņas,
šūnas metabolītu uzkrāšanās pārāk lielā koncentrācijā. Uzskata,
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ka sporas nav sporveidotāju baktēriju obligāta stadija. Ja apstākļi
ir labvēlīgi, tad baktēriju šūnu augšana un attīstība daudzās ģene-
rācijas norisinās bez sporu veidošanās stadijas. Tāpēc sporu vei-

došanos var uzskatīt par baktēriju šūnu piemērošanos nelabvēlī-

giem vides apstākļiem. Vairums baktēriju sporu iztur izžāvēšanu,

ilgstošu vārīšanu. Sporas aiziet bojā ūdens tvaika vidē 120 °C (to
sasniedz, paaugstinot spiedienu) 20 minūšu laikā, kā arī sausā

gaisa 150—160 °C temperatūrā dažu stundu laikā.

Ja sāk veidoties spora, tad noteiktā baktēriju šūnas daļā palie-
linās olbaltumvielu daudzums. Sintezējas īpašs savienojums —

dipikolīnskābe, kuras daudzums var sasniegt 10—15% no

sporas sausnas. Veģetatīvajās šūnās šāds savienojums nav sasto-

pams.

Sporu veidošanās sākumā citoplazma sabiezinās un DNS kon-

centrējas centrā vai vienā no šūnas galiem (4. att.). Apkārt šim

rajonam citoplazma diferencējas un veido primāro iekšējo ap-

valku —int ī nu. Veidojas prospora. Tad sāk formēties ārē-

jais apvalks — ekzīna. Ekzīnas lipoīdveida savienojumi kalpo
par aizsargslāni. Odens un minerālvielas šādam apvalkam grūti
tiek cauri. Prospora kļūst par nobriedušu sporu. Pēc spo-

ras izveidošanās šūnas veģetatīvā daļa atmirst un sairst. Baktēriju
šūnā izveidojas viena spora. Sporu veidošanās process ilgst
1,5—32 stundas. Kaut gan spora satur visus nepieciešamos fermen-

tus, to aktivitāte ir ļoti zema.

4. att. Baktēriju sporu veidošanās (pēc K. Lindnera, 1978).

Sporu izmērs, forma un izvietojums šūnā ir raksturīgs katrai

sugai. Sporas var būt novietotas šūnās dažādās vietās: centrāli,
subtermināli (tuvu pie šūnas gala) un termināli (šūnas galā). Ja

spora aizņem šūnas centru un tās diametrs mazāks vai vienāds ar

veģetatīvās šūnas diametru, baktērijas forma nemainās. Šāda veida

sporas veido Bacillus subtilis, B. anthracis v. c. Ja sporas diametrs

lielāks par veģetatīvās šūnas diametru, tad šūna izplešas un pie-
ņem vālītes formu. Šādas sporas veido Clostridium ģints baktēri-

jas. Miera stadijā sporas saglabājas apkārtējā vidē (augsnē, ūdenī,

augu un dzīvnieku paliekās v. c). Dažreiz baktēriju endosporas
saglabā dzīvotspēju simtiem un pat tūkstošiem gadu. Dzīvotspējī-
gas sporas izolētas no mamutu līķiem un ēģiptiešu mūmijām, kuru

vecumu skaita gadu tūkstošos.
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Nonākot labvēlīgos apstākļos, pēc 3—5 stundām sporas dīgst.
Spora uzbriest (jo uzņem ūdeni), ārējais apvalks fermentu darbī-

bas rezultātā pārgļotojas, kļūst plānāks un pārplīst. No intīnas

veidojas jauns šūnapvalks. Jaunā veģetatīvā šūna nomet sporas

apvalku.
Daži mikroorganismi, piemēram, Azotobacter, aizsardzībai pret

nelabvēlīgiem apstākļiem veido cita tipa izturīgas šūnas — cistas.

BAKTĒRIJU VAIROŠANĀS

Baktērijas parasti vairojas bezdzimumiski, šūnai da-

loties uz pusēm (sk. ielīmes 111 att.). No vienas šūnas rodas

divas šūnas, kuras atkal savukārt dalās. Sāda šūnu dalīšanās lab-

vēlīgos apstākļos var turpināties bezgalīgi ilgi. Vairums baktēriju
dalās šķērsvirzienā. Tūlīt pēc dalīšanās šūnas ir nedaudz atšķirī-
gas. Viena no tām —

mātšūna
—

ir lielāka un kustīgām su-

gām — ar viciņām. Otra šūna — meitšūna — ir mazāka, un

viciņas tai vēl nav attīstījušās. Ir pierādīts, ka katra mātšūna var

dalīties 10—17 reizes, pēc tam tā izstiepjas un lizējas (izšķīst).
Sūnu dalīšanās process sākas ar to, ka vispirms pārdalās nukleo-

īds un starp abām šūnām veidojas divslāņaina citoplazmatiskās
membrānas starpsiena. Tad veidojas šūnapvalks un šūnas nodalās

viena no otras (sk. ielīmes 111 att.).
Miksobaktērijām, azotobaktērijām un vēl citām baktēriju sugām

dalīšanās procesā neveidojas starpsiena, bet baktērija pieņem ci-

para 8 formu un šūnas nodalās viena no otras.

Dažas baktērijas vairojas pumpurojoties, piemēram, Nitro-

bacter sugas. Pumpurošanās procesā vienā no baktēriju mātšūnas

poliem sāk veidoties neliels izaugums —

pumpurs, kas nepār-
traukti palielinās un, sasniedzis mātšūnas izmērus, nodalās no tās.

Pumpurošanās procesam ir zināmas atšķirības no šūnu dalīšanās.

Pumpurošanās rezultātā simetrija saglabājas šūnas garenvirzienā,
un pumpura šūnapvalks sintezējas no jauna, turpretī, šūnām dalo-

ties uz pusēm, daļa no mātšūnas šūnapvalka nonāk meitšūnā. Pum-

purošanās gadījumā mātšūnas ir vecākas, un parasti meitšūnas

morfoloģiskā ziņā ir atšķirīgas.
Mikroorganismu audzi, kura izveidojas, sākotnēji daloties vie-

nai šūnai, sauc par koloniju.
Baktēriju šūnām raksturīga ļoti strauja vairošanās. Laika sprīdi

starp divām dalīšanās reizēm sauc par ģenerācijas laiku.

Ģenerācijas laiks atkarīgs no mikroorganisma sugas, vecuma, barot-

nēs sastāva, temperatūras, vides reakcijas un citiem faktoriem. Lab-

vēlīgos apstākļos optimālā barotnē ģenerācijas laiks svārstās no

20 līdz 30 minūtēm.

Ja vienas sugas mikroorganismus kultivē slēgtā sistēmā šķidrā
barotnē, tad novēro dažādus šīs populācijas augšanas ātrumus.

Baktēriju populācijas attīstības ciklu var iedalīt četrās fāzēs

(5. att.).
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5. att. Mikroorganismu kultūras augšanas līkne:

N — šūnu skaits miljonos 1 ml barotncs; / — laßfāze: 2 — eksponcnciālā fāze

3 — stacionārā fāze; 4 —
atmiršanas iāze.

1. Lagfāze ir pirmā fāze pēc šūnas nonākšanas jaunā ba-

rotnē. Sajā laikā baktērijas pielāgojas jaunajai barotnei, un to vai-

rošanās nenotiek. Lagfāzes ilgumu nosaka kā ārējie, tā iekšējie
faktori. Ārējie faktori ir ne visai piemērots pH, jauns barotnēs sa-

stāvs, kas neatbilst tam, kurā baktērijas bija attīstījušās pirms
tam, v. c. lekšējie cēloņi var būt tādi, ka šūnas nav nobriedušas
dalīšanās procesam, t. i., vecās šūnas nespēj tūlīt dalīties jaunajā
barotnē, jo nav uzkrājušas enerģijas rezerves. Lagfāzes ilgums ir

arī sugas īpatnība. Ja ļoti labvēlīgā barotnē ienestas jaunas, tikko

dalījušās šūnas, tad lagfāze var izpalikt. Lagfāzes laikā šūnās

pieaug nukleīnskābju daudzums un notiek intensīva olbaltumvielu

sintēze. Sūnas palielinās apmēros.
2. Intensīvās vairošanās jeb eksponenciālajā

fāzē baktēriju vairošanās notiek ar katrai sugai raksturīgo pastā-

vīgo ātrumu un šūnu skaits palielinās ģeometriskajā progresijā.
Rezultātā barības vielas tiek intensīvi izmantotas un vidē uzkrājas
toksiski baktēriju vielu maiņas produkti. Rezultātā samazinās bak-

tēriju vairošanās ātrums un populācija pāriet nākamajā fāzē.

3. Stacionārajā fāzē no jauna radušos šūnu daudzums

un atmirušo šūnu daudzums ir vienāds, tāpēc dzīvo šūnu skaits

zināmu laiku paliek nemainīgs. Kopējais dzīvo un atmirušo šūnu

skaits nedaudz palielinās. Dažkārt šo fāzi sauc par «maksimālo sta-

cionāro fāzi», jo šūnu skaits sasniedz maksimumu.

4. Sūnu atmiršanas fāzē šūnas atmirst straujāk, nekā

veidojas no jauna, jo barības vielas jau ir izmantotas un
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uzkrājušās toksiskas vielas. Strauji samazinās dzīvo šūnu skaits.

Da|ai baktēriju atmirušās šūnas autolizējas.
Sādu mikroorganismu kultivēšanu slēgtā sistēmā, kad barības

vielas netiek pievadītas no jauna un mikroorganismi visu laiku

atrodas mainīgos vides apstākļos, sauc par periodisko kul-

tivēšanas metodi. Sākumā mikroorganismiem barības vielas

ir pārpilnībā, tad tās pakāpeniski samazinās, sāk trūkt un sākas

saindēšanās ar vielu maiņas atkritumproduktiem. Samazinās šūnu

vairošanās ātrums, un iestājas stacionārā fāze. Praksē plaši lieto

mikroorganismu kultivēšanu speciālos traukos
—

fermentato-

rо s, kuros nepārtraukti pieplūst svaiga barotnē un ar tādu pašu
ātrumu aizplūst kultūras šķidrums kopā ar šūnām un vielu maiņas
produktiem. To sauc par caurteces metodi. Ļoti svarīga ir

nepārtraukta barotnēs maisīšana fermentatorā, jo tad traukā visās

vietās ir vienādi apstākji mikroorganismu augšanai. Lietojot šo kul-

tivēšanas metodi, mikroorganismi atrodas eksponenciālajā augša-
nas fāzē. Tādai kultivēšanai ir nepieciešama speciāla sarežģīta apa-

ratūra, bet salīdzinājumā ar parasto kultivēšanu stacionāros ap-

stākļos šai metodei ir daudzas priekšrocības.

MIKROORGANISMU SISTEMĀTIKA

Mikroorganismu vieta dzīvo organismu sistēmā vēl joprojām nav

īsti skaidri noteikta, un tāpēc nepārtraukti notiek mikroorganismu
sistemātikas precizēšana. Augstāko organismu klasifikācija atspo-

guļo to saistību, kas izveidojusies evolūcijas procesā. Turpretī mik-

roorganismu klasifikācija pēc šī principa ir daudz sarežģītāka. Tā-

pēc prokariotu valsts sistemātikā izmanto to morfoloģiskās, bioķī-
miskās un fizioloģiskās īpašības.

Mikroorganismu klasifikācijā tiek izmantoti dažādi jēdzieni.
Sistemātika — organismu daudzveidības teorija, kas pēta or-

ganismu grupu (taksonu) savstarpējās attiecības; klasifikā-

cija — organismu sadalījums pa grupām (taksoniem); takso-

nomija — organismu grupu (taksonu) nosaukšana, to robežu

un savstarpējās pakārtotības noteikšana; taksons — organismu
grupa ar noteiktu vienveidību.

Taksonomiskā pamatkategorija ir suga. Suga ir savstarpēji
tuvu organismu grupa, kam dotajā evolūcijas posmā ir kopīga izcel-

sme, raksturīgas noteiktas morfoloģiskās, bioķīmiskās un fiziolo-

ģiskās pazīmes. Vienas sugas organismi izlases rezultātā ir noro-

bežoti no citām sugām un piemērojušies noteiktai videi. Sugas robe-

žās var notikt ģenētiskā materiāla apmaiņa.
Sugu uzskata par vissīkāko taksonomisko vienību, un tā ir

taksonomiski nedalāma. Sugas apvieno ģintīs, ģintis — dzimtās, dzim-

tas — rindās, rindas — klasēs, klases — nodalījumos un nodalīju-
mus — valstīs.

Katram mikroorganismam ir savs zinātniskais nosaukums, ko

izsaka ar diviem vārdiem latīņu valodā, kā tas izriet no binārās
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nomenklatūras. Pirmais vārds binārajā nomenklatūrā ir ģints no-

saukums, kuru raksta ar lielo burtu un ar kuru raksturo kādu mik-

roorganisma fizioloģisko, morfoloģisko vai citāda veida pazīmi.
Otrs vārds ir mikroorganisma sugas nosaukums, un to raksta ar

mazo burtu. Piemēram, Streptococcus lactis ģints nosaukums rak-

sturo, ka mikroorganisms ir lodveida, daloties veido ķēdīti, bet sugas

īpatnība ir tā, ka baktērija sadala laktozi (lactis).
Mikroorganismu nosaukumus piešķir, vadoties pēc Starptautiskā

baktēriju nomenklatūras kodeksa likumiem, kas ir vienoti vispasau-
les mērogā.

Pašlaik mikroorganismu klasifikācijai ir divi galvenie virzieni.

Pirmā klasifikācijas virziena mērķis — izveidot pro-

kariotu filoģenētisko sistēmu, kas objektīvi atspoguļotu da-

žādu mikroorganismu grupu radniecību, kura izveidojusies evolūci-

jas gaitā. Otram virzienam galvenokārt ir praktisks
mērķis —, lai baktēriju klasifikācija vislabāk noderētu ātrai mikro-

organismu identifikācijai, t. i., lai noskaidrotu mikroorga-
nisma piederību noteiktam taksonam. Sāds princips tiek ievērots

Berdžija baktēriju noteicējā, kura pēdējā izdevuma 1. sējums iznāca

1984. gadā.
Tālāk aprakstītas praktiski svarīgākās prokariotu valsts grupas.

BAKTĒRIJU GALVENĀS GRUPAS

f. grupa. Fotosintezējošās baktērijas. To šūnas sa-

tur noteiktu pigmentu komplektu —
bakteriohlorofilu un

karotinoīdus, un tajās notiek īpašs fotosintēzes process bez

skābekļa izdalīšanās.

2. grupa. Slīdošās baktērijas. Sajā grupā ir 2 rin-

das — Myxobacterialcs un Cutophagales.
Myxobacteriales rindas baktērijām ir elastīgs šūnapvalks, un tās

ar slīdošām kustībām spēj pārvietoties pa cietu substrātu, izlocoties

un mainot formu. Noteiktā attīstības posmā miksobaktērijas veido

augļķermeņus. Veģetatīvās šūnas vispirms vairojas, tad saplūst
kopā un veido ciešu, bezkrāsainu vai koši krāsotu augļķermeni.
Augļķermeņu forma un izmēri ir ļoti atšķirīgi atkarībā no ģints.
Pēc noteikta laika augļķermeņa iekšienē veidojas cistas. Cistas ir

izturīgas pret izžūšanu, bet jutīgas pret temperatūras paaugstinā-
šanos. No cistām veidojas tievas un garas veģetatīvās šūnas.

Miksobaktērijas ir gramnegatīvas, obligāti aerobas, hemoorga-
noheterotrofas un enerģiju iegūst elpojot. Sastopamas augsnē, kūts-

mēslos un citos substrātos. Sūnas satur aktīvus lītiskus fermen-

tus, kuri hidrolizē lielmolekulārus savienojumus — celulozi, hitīnu,

olbaltumvielas, nukleīnskābes un taukskābju esterus. Daudzas mik-

sobaktērijas lizē citu prokariotu un eikariotu šūnas.

Cytophagales rindas baktērijas ir garas vārpstveida šūnas, kas

sastopamas pa vienai vai savienotas pavedienos un pārvietojas,
slīdot pa substrātu. Veido gļotainas kolonijas dzelteni sārtā krāsā.
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Augļķermeņus neveido. Nozīmīgākās ģintis ir Ctjlophaga un Sporo-
cuiophaga. Sporoctjtophaga no Cutophaga ģints atšķiras ar spēju
veidot mikrocistas.

Citofāgas spēj izmantot dažādus polisaharīdus (agaru, celulozi,
hitīnu, cieti, pektīnu, inulīnu v. c). Enerģiju iegūst elpošanas
procesā. Visplašāk izplatītas augsnē.

Beggiatoa un Thioploca ģinšu šūnās konstatē sēru, bet citu

ģinšu šūnās tā nav. So ģinšu sugas veido garus pavedienus, kas

sastāv no ovālām vai cilindriskām šūnām. Pavedieni piestiprināti
pie substrāta, bet Beggiatoa sugas ir kustīgas. Leucothrix sugas

vairojas ar atsevišķām kustīgām šūnām — gonīdijām, kas iziet

no pavedieniem, vai arī šūnām daloties šķērsām. Leucothrix baktē-

rijas atgādina pavediena zilaļģes, bet vienīgā atšķirība — nav foto-

sintēzes pigmentu. Beggiatoa sugas ir aerobas. Apdzīvo substrātus

ar augstu sērūdeņraža (H2 S) saturu, stāvošus ūdeņus un oksidē

sulfīdus līdz sulfātiem. Kā starpprodukts šajā procesā veidojas
brīvs sērs, kas uzkrājas baktēriju šūnās baltu granulu veidā. Daļa
Leucothrix ģints baktēriju ir hemoorganoheterotrofas, daļa —

hemo-

litotrofas, kas enerģiju iegūst reducēto sēra savienojumu oksidā-

cijā. Sastopamas ūdenstilpēs, kur notiek aktīva organisko vielu no-

ārdīšanās un parasti izdalās H2S.

3. grupa. Baktērijas, kas veido gļotu maksti. Sajā
grupā sastop pavedienveida baktērijas, kuras aptver kopēja maksts.

Pavedieni brīvi pārvietojas vai arī piestiprinās pie ūdenī esošiem

priekšmetiem. Maksts sastāv no heteropolisaharīdiem, kas satur

dzelzs vai mangāna oksīdus. Maksts iekšienē šūnas dalās šķērsām,
iznākot no tās, atsevišķām šūnām var veidoties viciņas un tās

brīvi pārvietojas. Citām šūnām viciņu nav. Sīs grupas baktērijas ir

aerobas un hemoorganoheterotrofas.
Plaši izplatītas ir Leptothrix un Sphaeroiilus sugas. Sphaeroti-

lus sugas sastopamas notekūdeņos un tekošos ūdeņos, kas satur

daudz organisko vielu. Turpretī Leptothrix sugas sastopamas vidē,
kur bez organiskajām vielām ir arī augsts dzelzs saturs.

4. grupa. Baktērijas ar pumpuriem un (vai) izau-

gumiem. Daļa šīs grupas baktēriju vairojas pumpurojoties. Uz

mātšūnas, kas piestiprinājusies pie substrāta, izveidojas kustīga
šūna ar polāru viciņu (retāk vairākām viciņām). Nobriedusi meit-

šūna nodalās no mātšūnas un kādu laiku ir kustīga. Pēc tam tā

piestiprinās pie substrāta vai citām šūnām un zaudē viciņu. Tad

meitšūna veido izaugumu un pumpuru. Pavedieni var zaroties, un

katra zara galā veidojas pumpuri. Dažos gadījumos pumpurs veido

izaugumu un pumpuru, neatdaloties no mātšūnas. Rezultātā veido-

jas hifu un šūnu sakopojums. Izaugumi var rasties abos šūnas ga-

los. Caulobacter sugas arī veido izaugumus, bet tiem nav vairoša-

nās funkcijas.
Vairums šīs grupas baktēriju ir obligāti aerobas un nedaudzas —

fakultatīvi aerobas. Pēc barošanās veida tās ir hemoorganohetero-
trofas.
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5. grupa. Spirohetas ir tievas, spirāliskas vienšūnas bak-
tērijas. Sūnu garums —.3—500 цш, to diametrs

— 0,3—1,5 p,m.

Šūnapvalks ir plāns, elastīgs, un, pateicoties īpatnējai šūnu uzbū-

vei, spirohetas spēj pārvietoties izlocoties un rotējot. Sporas neveido,
bet veido anomālas formas (granulas, cistas un sferoīdus). Vairo-

jas, daloties šķērsām; ir gramnegatīvas. Attieksme pret skābekli šīs

grupas baktērijām ir atšķirīga. Ir obligāti aerobas {Leptospira
ģints), fakultatīvi un obligāti anaerobās (Spirochaeta, Treponcma,
Borrelia ģintis) baklērijas. Pēc barošanās veida hemoorganohetero-
trofas. Brīvi dzīvojošās obligāti anaerobās Spirochaeta sugas sa-

raudzē glikozi, veidojot etiķskābi, pienskābi, skābcņskābi, skudr-

skābi, etilspirtu. C0
2 un H2, Daļa spirohetu ir saprofītiski orga-

nismi, dažas sugas ir patogēnas — Treponema pallidum ir sifilisa,
bet Borrelia recurrentis — atguļas tīfa izraisītājas.

6. grupa. Gramnegatīvas aerobas nūjiņas un

koki. Grupā ir 5 dzimtas.

Pseudomonadaceae dzimta apvieno gramnegatīvas taisnas vai

nedaudz izliektas kustīgas nūjiņas. Kustīgumu nodrošina polāri iz-

vietotas viciņas. Visizplatītākā ir Pseudomonas ģints. Obligāti
aerobas hemoorganotrofas nūjiņas, l<2s spējīgas izmantot dažādus

organiskos savienojumus. Dažas šīs ģints sugas enerģiju iegūst, ok-

sidējot molekulāro ūdeņradi vai oglekļa oksīdu, t. i., var būt fakul-

tatīvi hemolitotrofas. Pseudomonas sugas dabā plaši izplatītas. Tās

sastop gaisā, augsnē, jūrās, saldūdens tilpēs, dūņās un notekūde-

ņos, kur tās piedalās organisko vielu mineralizācija. Satur ūdenī

šķīstošus vai fluorescējošus pigmentus. Pēdējā laikā ir pierādīts,
ka no pigmentiem izdalītās vielas ir līdzīgas antibiotiskajām vielām,
un tās iedarbojas uz sēnēm, raugiem, grampozitīvām un gramnega-

tīvām baktērijām. Dažas Pseudomonas sugas izmanto mikrobio-

loģiskajā rūpniecībā dažādu organisko skābju (pirovīnogskābes,
glikonskābes, a-ketoglutārskābes), aminoskābju (glutamīnskabes,
aspargīnskābes, valīna v. c), fermentu (aspargināzes, peroksidā-

zes) ražošanai. Dažas sugas izraisa augu un dzīvnieku slimības.

Azoiobacteraceae dzimtā sastopamas sugas, kurām ir lielas šū-

nas, kas spēj mainīt formu atkarībā no vecuma un kultivēšanas

apstākļiem. Sūnas var būt kustīgas vai nekustīgas. Ģints Azoto-

bacter veido cistas. Azotobaktērijas ir hemoorganoheterotrofas, spē-

jīgas saistīt molekulāro slāpekli. Obligāti aerobas. Izplatītas ūdenī,

augsnē un uz augiem.
Rhizobiaceae dzimtas baktērijas ir līdzīgas Pseudomonadaceae

dzimtas baktērijām, bet atšķirībā no tām ir pleomorfiskas un, no-

nākot augu saknēs, veido izaugumus (gumiņus).
Rhizobium sugas uz tauriņziežu saknēm veido gumiņus un saista

molekulāro slāpekli simbiozē ar augu.
Visas Agrobacterium sugas, izņemot A. radiobacter, rada augu

stumbru uzbiezinājumus un ir uzskatāmas par augu audu šūnu pa-

razītiem.

Methtļlomonadaceae dzimtas baktērijas par oglekļa un enerģijas
avotu izmanto tikai vienoglekļa organiskos savienojumus.
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Methylomonas sugas ir taisnas, izliektas vai zarainas nūjiņas, kas

pārvietojas ar polāras viciņas palīdzību.
Methtjlococcus sugas ir nekustīgas lodītes. Pēc fizioloģiskām īpa-

šībām tās līdzīgas Meihylomonas sugām.

Halobacteriaceae dzimtā ir obligāti sāli mīlošas baktērijas, ku-

ras neaug, ja barības vidē NaCl saturs ir mazāks par 12%- Ekstre-

mālie halofili attīstās pat 20—30% NaCl koncentrācijā. Baktērijām
ir īpaši veidots šūnapvalks, kas dod iespēju pielāgoties šādiem ap-

stākļiem.
Halobaktērijas ir hemoorganoheterotrofas. Enerģiju tās iegūst

elpošanas procesā. Satur karotinoīdus (biežāk — bakterioruberīnu),
kā arī bakteriorodopsīnu. Dažas sugas spēj fotosintezēt. Halobak-

tērijas izplatītas sālsūdens tilpēs, bet var atrasties arī olbaltum-

vielu produktos, kuri konservēti ar sāli, piemēram, sālītās zivīs.

7. grupa. Gramnegatīvas fakultatīvi aerobas nū-

jiņas. Sajā grupā ir divas dzimtas: Enterobacteriaceae un Vibrio-

naceae.

Pie Enterobacteriaceae dzimtas pieder gramnegatīvas, kustīgas
vai nekustīgas, bezsporu, aerobas vai fakultatīvi aerobas nūjiņas.
Nedaudzas sugas veido kapsulas. Baktērijas ir hemoorganohetero-
trofas. Enerģiju tās iegūst elpošanas vai rūgšanas procesā. Dabā

plaši izplatītas, ir saprofītiskas un patogēnas formas. Sīs dzimtas

baktērijas sastop augsnē, ūdenī, uz augu un dzīvnieku paliekām,
kā arī cilvēka un daudzu dzīvnieku organismā.

Vislabāk izpētītais šīs dzimtas pārstāvis ir Escherichia coli —

zarnu nūjiņa. Sī baktērija vienmēr atrodas cilvēka un dzīvnieku

zarnu traktā, tāpēc tās sastopamība ūdenī vai pārtikas produk'os
norāda uz šo substrātu piesārņojumu. Salmonella un Shigella su-

gas ir slimību izraisītājas, piemēram, Salmonella typhi —
vēder-

tīfa izraisītāja, dažādas Shigella sugas izraisa bakteriālo dizen-

tēriju.
Vibrionaceae dzimtai raksturīgas taisnas vai nedaudz izliektas

nūjiņas. Baktērijas ir hemoorganoheterotrofas. Enerģiju tās iegūst
elpošanas vai rūgšanas procesos. Plašāk sastopamas jūrās un sald-

ūdens tilpēs. Dzimtā ir arī patogēnas formas — holeras izraisī-

tājs — Vibrio cholerae.

8. grupa. Gramnegatīvās hemolitotrofās baktē-

rijas enerģiju iegūst, oksidējot neorganiskos slāpekļa, sēra, dzelzs

un mangāna savienojumus. Grupu iedala trīs apakšgrupās atkarībā

no oksidējamo savienojumu ķīmiskā rakstura.

Nitrobacteriaceae dzimta ir pirmajā apakšgrupā. Sīs dzimtas

baktērijas enerģiju iegūst, Oksidējot amonija savienojumus un nit-

rītus. Pēc formas tās ir nūjiņas, koki, spirillas, kas var būt kustīgas
un nekustīgas. Baktērijas ir hemolitoautotrofas un obligāti aerobas.

Tās sastopamas augsnē, jūrās un saldūdens tilpēs.
Otrā apakšgrupā raksturīgākās ģintis ir Thiobacillus, Sulfolo-

bus. Sīs baktērijas enerģiju iegūst, oksidējot reducētos sēra savie-

nojumus.
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Siderocapsaceae dzimta pārstāv trešās apakšgrupas baktērijas.
Tās sastopamas dzelzf saturošās ūdenstilpēs. Baktērijas vēl nav

īsti izpētītas, daudzas sugas no tām spēj ārpus šūnas izdalīt dzelzs

vai mangāna oksīdus.

9. grupa. Metānveidotājas baktērijas. Grupā ir

viena
— Methanobacteriaceae dzimta. Baktēriju kopīgās fizioloģis-

kās īpašības: tās ir obligāti anaerobās, galvenais un raksturīgākais
vielu maiņas produkts —

metāns. Par enerģijas avotu kalpo dažādu

organisko un neorganisko savienojumu oksidēšana. Morfoloģiski

baktērijas ir daudzveidīgas. Sastopamas purvos, dažādās attīrīšanas

iekārtās, algremotaju dzīvnieku pi iekškuņģos.
10. grupa. Gram pozitīvie koki. Grupa dalās divās

apakšgrupās. Pirmajā apakšgrupā — Micrococcaceae un Strepto-
coccaceae dzimtā ir aerobas un fakultatīvi aerobas formas. Otrajā

apakšgrupā ir obligāti anaerobās baktērijas (Peptococcaceae

dzimta).
Micrococcaceae dzimtas baktērijas dalās vienā vai vairākās

plaknēs. Pēc dalīšanas tās veido sfēriskas vai nevienādas formas

sakopojumus. Baktērijas ir hemoorganoheterotrofas. Enerģiju tās

iegūst elpošanas vai rūgšanas procesa. Dzimtas baktērijas galveno-
kārt ir saprofīti. Tās noārda organiskas vielas.

Streptococcaceae dzimta apvieno nekustīgas, fakultatīvi anaero-

bās, hemoorganotrofas lodveida baktērijas. Barības avotu ziņā tās

ir izvēlīgas. Dzimtā ir 5 ģintis, kuras savā starpā atšķiras
pēc morfoloģiskam pazīmēm un rūgšanas procesa galaproduktiem.
Tā, piemēram, Streptococcus, Pediococcus, Aerococcus sugas ir ho-

mofermentatīvās pienskābes baktērijas, bet Leuconostoc
—

hetero-

fermentatīvās pienskābes baktērijas.
Peptococcaceae dzimtas baktērijas rūgšanas procesā izdala C02

un molekulāro H;. Kā rūgšanas starpprodukti ir zemākās taukskā-

bes, dzintarskābe un etilspirts. Pienskābe nav rūgšanas procesa gal-
venais produkts. Baktērijas sastopamas augsnē, uz augiem, cilvēka

un dzīvnieku mutes dobumā, zarnu traktā un elpošanas ceļos. Ir

arī patogēnas formas.

11. grupa. Nūjiņas un koki, kas veido sporas.

Sajā grupā ir viena — Bacillaceae dzimta ar 5 ģintīm. Visno-

zīmīgākās ir Bacillus un Clostridium ģintis.
Bacillus ģinti apvienotas nūjiņas, kuru izmēri svārstās plašās

robežās (0,3—2,2X1.2—7,0 pm). Vairums no tām ir kustīgas, veido

endosporas un var būt gan grampozitīvas, gari gramnegatīvas. Bak-

tērijas ir obligāti vai fakultatīvi aerobas. Bacillus ģints baktērijas
sintezē dažādus fermentus, kuri sadala polisaharīdus, olbaltumvie-

las, taukus un citus polimērus savienojumus. Dažas sugas spēj sin-

tezēt antibiotiskās vielas, piemēram, bacitracīnu, subtilizīnu. Lielākā

daļa baciļu ir saprofīti. Tos galvenokārt sastop augsnē.
Clostridium sugas ir nūjiņas. Tās veido sporas un ir obligāti

anaerobās. Enerģiju iegūst sviestskābās rūgšanas procesā. Galve-

nokārt sastopamas augsnē. Vairums sugu ir saprofīti, bet sastop
arī patogēnas formas.
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12. grupa.
Aktinomicētes un tām radniecīgi or-

ganismi. Pie šīs grupas pieskaita korinebaktērijas, Propionibac-
ieriaceae dzimtas un Actinomycetales rindas baktērijas, kurā ir

8 dzimtas.

Korinebaktēriju grupas baktērijas pēc Grama krāsojas pozitīvi,
sporas neveido. Tās ir nekustīgas nūjiņas ar paresninājumiem ga-

los. Korinebaktērijām novēro pleomorfismu. Kultūrā sastopamas
īsas nūjiņas, koki, vālesveida šūnas un vāji zarotas šūnas. Korine-

baktēriju ģints kultūrām raksturīgi, ka šūnas novietojas leņķī vai

blakus. Baktērijas ir aerobas, nedaudzas sugas fakultatīvi aerobas,

hemoorganoheterotrofas un izturīgas pret paaugstinātu skābumu.

Enerģiju tās iegūst elpošanas procesā. Ģintī ir gan brīvi dzīvojošas
sugas, gan cilvēka un dzīvnieku parazīti. Dažas sugas ir patogē-
nas, piemēram, Corynebacterium diphtheria ir difterijas ierosinātāja.
Daudzas korinebaktērijas ir augu slimību ierosinātājas.

Korinebaktēriju grupai pieskaita Arthrobacter ģinti, kuras sugām
ir izteiktāka zarošanās un koku veidošana. Tās ir grampozitīvas
nekustīgas baktērijas, sporas neveido. Dažkārt veido gigantiskas
ovālas šūnas. Ir aerobas, saprofītiskas. Augsnē noārda organiskās
vielas.

Actinomicetales rindas baktērijas veido zarotus pavedienus, bet

dažkārt pat attīstītu micēliju. Sīs rindas baktērijām izšķir vairākus

vairošanās veidus. Vairums aktinomicēšu vairojas ar sporām, kuras

veidojas speciālos orgānos — sporangijos. Tie atšķiras pēc
uzbūves (gari vai īsi, taisni, spirālveidīgi) un izvietojuma. Sīs

pazīmes izmanto aktinomicēšu klasifikācijā.
Actinomycetaceae dzimtas baktērijas ir grampozitīvas. Atseviš-

ķās attīstības stadijās tās veido zarotus pavedienus, kuri sadalās

fragmentos, veidojot lodveida vai kādas citas formas šūnas. Sporas
un micēliju neveido. Sīs dzimtas pārstāvji ir aerobi, anaerobi vai

fakultatīvi aerobi. Vairums ir saprofīti, sastopami augsnē un par

oglekļa un enerģijas avotu izmanto dažādus organiskos savienoju-
mus. Dažas sugas ir patogēnas.

Mycobacteriaceae dzimtā ir viena ģints — Mycobacterium. Mi-

kobaktērijas ir grampozitīvas, nekustīgas nūjiņas, taisnas vai nere-

gulāras formas. Attīstības gaitā nūjiņas spējīgas veidot lodveida

formu. Jaunas šūnas zarojas, bet micēliju neveido. Zarošanās inten-

sitāti ietekmē apkārtējās vides apstākļi, kādos šūnas attīstās. No-

teiktās attīstības stadijās mikobaktērijas labi iztur skābju un spirta
iedarbību. Lielākā mikobaktēriju daļa ir saprofīti. Tās sastopamas
augsnē un labi izmanto visdažādākos organiskos savienojumus (ol-
baltumvielas, ogļhidrātus, taukus, vaskus, parafīnus). Ir arī pato-
gēnas formas, piemēram, M. tuberculosis

— tuberkulozes izraisītā-

jas un M. leprae — lepras izraisītājas.
Streptomycetaceae dzimtas aktinomicētēm raksturīgs spēcīgi za-

rots gaisa micēlijs. Vairojas ar sporām, kuras nobriest hifu galos,
vai ar veģetatīvā micēlija fragmentiem. Grampozitīvas, obligāti
aerobas, hemoorganoheterotrofas baktērijas. Ģintī Streptomijces ir

zināmas ap 500 sugu (sk. ielīmes IV att.). Daudzas sugas producē
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antibiotiskas vielas. Sīs aktinomicētes sastopamas augsne, noārda

organiskās vielas. .
13. grupa. Mikoplazmas ir prokariotiski organismi, kuriem

nav šūnapvalka. Sūnu aptver citoplazmatiskā membrāna. Sūnu
forma ir ļoti daudzveidīga, un vienas sugas robežās novēro pleo-
morfismu

— šūnas var būt lielas lodveidīgas, ovālas, nūjiņveidī-
gas, sīkas granulas, pavedienveidīgas un zvaigžņveidīgas. Lielākās

šūnas sasniedz 10 pm, sīkās ir uz gaismas mikroskopa redzamības

robežas, un to lielums svārstās 0,1—0,2 pm robežās.

Mikoplazmām ir vairāki vairošanās veidi: dalīšanās, lielāko

šūnu un pavedienu fragmentācija, kuras rezultātā veidojas dau-

dzas lodveida šūnas, vai arī pumpurošanās.
Lielajām mikoplazmu formām ir noskaidrota to struktūra. To

šūnām ir apmēram 7,5 nm bieza citoplazmatiskā membrāna. Dažu

sugu mikoplazmu šūnas aptver lipīdu, polisaharīdu vai lipopoli-
saharīdu kapsulas.

Ir pierādīts, ka parazītisko mikoplazmu membrānu lipīdu galve-
nais komponents ir holesterīns, tāpēc, lai tās varētu augt un attīs-

tīties mākslīgā vidē, ir jāpievada eksogēns holesterīns un citi ste-

rīni. Citām mikoplazmu sugām šādi savienojumi nav nepieciešami.
Tā kā mikoplazmām nav šūnapvalka, tad tās ir nejūtīgas pret

antibiotiskām vielām, kuras iedarbojas uz baktēriju šūnapvalkiem
(piemēram, penicilīns un tā analogi).

Mikoplazmām ir ļoti daudzveidīgas fizioloģiskās un bioķīmis-
kās pazīmes. Daļa šo baktēriju var labi attīstīties gan uz vienkār-

šām minerālbarotnēm, gan uz komplicētām organiskajām barotnēm,

daļa — tikai saimnieka organismā. Enerģijas ieguves avoti ir da-

žādi. Tās oksidē dažādus organiskos savienojumus, dažas, iespē-
jams, arī neorganiskos savienojumus (dzelzi).

Sastopamas obligāti aerobas un obligāti anaerobās mikoplaz-
mas. Citas labprāt attīstās stipri skābā vidē (acidofilās) vai pa-

augstinātā temperatūrā (termofilās). Mikoplazmas ir gan sapro-

fītiskas, gan parazītiskas formas.

Mikoplazmas atrodas augsnē un stāvošos ūdeņos, tās ir izolētas

no akmeņoglēm un karsto avotu ūdens. Ir aprakstītas gan brīvi dzī-

vojošas mikoplazmas, kas attīstās minerālās barotnēs, gan sapro-

fītiskas formas. Dažas simbiozē ar baktērijām, zemākajām sēnēm,

augiem, putniem, dažādiem dzīvniekiem un cilvēku. Tās var būt ko-

mensāļi vai parazīti. Daudzas parazītiskās mikoplazmas ir pato-
gēnas. Izraisa augu slimības

— upeņu pildziedainību, āboliņa zaļ-
ziedainību v. c.

Dažam mikoplazmu sugām uz citoplazmatiskas membrānas uz-

krājas dzelzs vai mangāna oksīdi.

14. grupa. Riketsijas. Vairums riketsiju ir ļoti sīki mikro-

organismi, kuriem piemīt pleomorfisms. Tās ir nekustīgas, gramne-

gatīvas, ar labi izteiktu šūnapvalku. Ir šūnu parazīti un vairojas,
daloties saimnieka šūnās. Lai kultivētu tās mākslīgos apstākļos, ir

vajadzīgas speciālas barotnēs, kas satur dzīvus audus.
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Attiecības ar saimnieku var būt parazītiskas vai arī novēro mu-

tuālismu.* Vairums parazītisko riketsiju ir nepatogēnas. Cilvēka,
mugurkaulnieku un bezmugurkaulnieku dzīvnieku slimības izraisa

neliela da|a riketsiju. Šīs slimības sauc par riketsiozēm.

Pēc mūsdienu pētījumiem ir noskaidrots, ka riketsijām mainās

gan šūnu forma, gan to lielums. Izšķir četrus pamattipus:
1) kokveida šūnas, kuru diametrs mazāks par 0,5 pm;

2) nūjiņas, kuru garums ir 1 —1,5 pm;

3) garas nūjiņas, kuru garums ir 3—4 pm;

4) pavedienu un micēlijveida formas. Tās ir izlocītas, sasniedz

40 pm un lielāku garumu.

Nelabvēlīgos apstāk|os riketsijas pāriet miera stāvoklī —

pa-
biczinās apvalks un citoplazma.

Kokveida un nūjiņveida riketsijas vairojas daloties, bet pave-
dienu formas skaldās, veidojot lodveida formas vai īsas nūjiņas.

Visām riketsijām novēro zināmu enerģētisko un biosintētisko

procesu aktivitāti. Elpošanā iegūto enerģiju tās uzkrāj adenozīn-

trifosfāta (ATF) veidā. Riketsijās var notikt dažu vielu, piemēram,
olbaltumvielu un lipīdu, biosintēzes procesi.

ZILAĻĢES (CIĀNBAKTĒRIJAS)

Zilaļģes — Cyanophyceae agrāk pieskaitīja pie eikariotu aļģēm

pēc to fotosintēzes tipa. Tuvāk izpētot šo dzīvo būtņu citoloģiju,

pierādījās, ka zilaļģes ir radniecīgas ar baktērijām, jo tām piemīt
visas prokariotiem raksturīgās īpašības. Tagad ciānbaktērijas kla-

sificē pēc morfoloģiskajām pazīmēm un iedala 5 grupās. Ciānbak-

tērijas ir kā vienšūnas, tā daudzšūnu organismi.
Vienšūnas ciānbaktērijas izvietojas pa vienai vai

veido kolonijas. Tās vairojas daloties, daudzkārtīgi daloties vai pum-

purojoties.
Vairums daudzšūnu ciānbaktēriju ir pavedienveidī-

gas, un tās sauc par trihо m ā m. Lielākoties tās vairojas ar spe-

ciāliem kustīgiem veidojumiem — hormogonijām, kuras ir

trihomas sastāvdaļa.
Vairums ciānbaktēriju pa cietu substrātu pārvietojas slīdot. Tās

ir gramnegatīvas, fotoautotrofas, un daļa no tām spēj saistīt

atmosfēras slāpekli.

VĪRUSI

Vīrusi ir ultramikroskopiski organismi, obligāti šūnu parazīti,

jo spēj vairoties tikai dzīvu organismu (vienšūnas un daudzšūnu)
šūnās. Tie ir cilvēka, dzīvnieku, augu, kukaiņu, vienšūnu un mikro-

organismu slimību izraisītāji.

* Mutuālisms — divu organismu savstarpēja labvēlīga ietekme.
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To esamību atklāja D. Ivanovskis 1892. gadā, pētot tabakas mo-

zaīkas slimību. Viņš konstatēja, ka saslimšanas cēlonis ir kāds

infekcijas izraisītājs, kurš atrodas slimo augu lapu sulā un iet
cauri bakterioloģiskam filtram, kas aiztur visas baktērijas. Ja šādu
izfiltrētu sulu ievada veselu augu lapās, tie arī saslimst ar mo-

zaīkas slimību. D. Ivanovskis izteica domu, ka infekcijas izraisītāji
varētu būt ļoti sīkas baktērijas, kas atrodas slimo lapu sulā.

1898. gadā holandiešu mikrobiologsM. Beijerinks ieguva līdzīgus
rezultātus un izteica domu, ka tabakas mozaīkas slimību izraisa

kāds šķidrs infekciozs faktors vai filtrējošs vīruss (lat. virus —

inde).
Tā D. Ivanovskis un M. Beijerinks atklāja pilnīgi jaunu daļiņu

pasauli, par kuras bioloģisko dabu un vietu dzīvās pasaules sistēmā

vēl līdz šai dienai nav vienota uzskata.
Dabā vīrusi sastopami divos dažādos stāvokļos: miera stāvoklī

ārpus, šūnas vīrusu daļiņu jeb virionu veidā un šūnā — veģe-
tatīvā formā. Pētot vīrusu fizioloģiskās funkcijas, ir jāizmanto sis-

tēma «šūna —vīruss» kā vienots vesels. Katrs no šiem diviem stāvok-

ļiem atspoguļo vīrusa eksistences būtību.

Visi vīrusi ir obligāti šūnu parazīti, bet vīrusu parazītisms atšķi-
ras no citu dzīvo organismu parazītisma, kuru var apzīmēt par

parazītismu metabolisma līmenī, t. i., parazīts eksis-

tencei izmanto šūnas vielu maiņas produktus. Turpretī vīrusi šūnās

parazitē ģenētiskā līmenī. Tiem nav sava metabolisma, jo
nav olbaltumvielu sintezējošā aparāta un enerģijas ieguves mehā-

nisma. Vīrusi saimnieka šūnā ievada tikai savu ģenētisko mate-

riālu. Vīrusa genoms pakļauj sev šūnas metabolisma aparātu, un

tas sāk funkcionēt pēc vīrusa kontroles. Tāpēc arī vīruss nepadodas
kultivēšanai mākslīgās barotnēs un vīrusiem ir raksturīga ģenētiskā
materiāla dažādība. Visām šūnu formām ģenētiskais materiāls ir

DNS dubultspirāles molekula, bet vīrusiem tas var būt gan DNS

molekulas, gan RNS molekulas. Katra no nukleīnskābēm var būt

divu vai viena pavediena veidā.

No dzīvajām šūnām vīrusus var izdalīt kristālu veidā. Aplūko-
jot tos elektronmikroskopā, atklājās, ka vīrusi ir ļoti daudzveidīgi

pēc formas un sarežģīti pēc uzbūves. Visplašāk izplatīti ir nūjiņ-
veida vīrusi (piemēram, tabakas mozaīkas vīruss), pavedienveida

(augu un baktēriju vīrusi), sfērisku daudzskaldņu veida un kub-

veida (dzīvnieku un cilvēka vīrusi) un adatveida vīrusi ar izteiktu

galviņu (baktēriju un aktjnomicēšu vīrusi).
Arī ķīmiskais sastāvs vīrusiem ir ļoti atšķirīgs. Vīruss ir stabils

nukleoproteīda komplekss, kas sastāv no daudzām identiskām olbal-

tumvielu subvienībām un vienas nukleīnskābes molekulas. Olbaltum-

vielu subvienības veido vīrusa apvalku, kuru sauc par kapsīdu
un kura galvenā funkcija ir aizsargāt tā iekšpusē esošo nukleīn-

skābi (RNS vai DNS). Pēdējie pētījumi pierāda, ka dažām vīrusu

struktūras olbaltumvielām piemīt arī fermentatīva aktivitāte. Vīrusu

olbaltumvielu izturība pret dažādu fizikālu un ķīmisku faktoru iedar-

bību ir izskaidrojama ar to trešējo struktūru. Starp olbaltumvielu
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6. att. Bakteriofāga uzbūve

(A) un veidošanās (B)
(pēc K. Lindnera, 1978).

molekulām, kas veido vīrusa kapsīdu,
rodas papildu saites. Sīs saites olbal-

tumvielu molekulām nodrošina lielāku

izturību.

Vīrusu izmērus nosaka ar dažādām

metodēm: pēc bakterioloģisko filtru poru

diametra, pēc to nosēšanās ātruma cen-

trifugējot un pēc fotogrāfijām elektron-

mikroskopā. Piemēram, vislielākā vīrusa

(baku vīrusa) diametrs svārstās 250 —

300 nm robežās, bet vissīkākā vīrusa

(mutes un nagu sērgas vīrusa) diametrs

ir 10—12 nm.

Vīrusus iedala grupās pēc to saim-

nieka, kurā tas parasti parazitē. Piemē-

ram, baktēriju vīrusus sauc par ba k-

-leriоf ā gi c m, sēņu —

par miko-

fāgiem utt.

Vīrusi parasti vairojas saimnieka

organismā, bet ārpus tā var ilgstoši uz-

glabāties miera stāvoklī augsnē un citos

substrātos.

Vīrusu iekļūšana šūnās (šūnas infi-

cēšana) sākas ar tā iedarbību uz šūn-

apvalku. Augu vīrusi nespēj iedarboties

uz augu šūnapvalku, un tie augā iekļūst
caur mehāniski bojātiem audiem. Dažos

gadījumos vīrusus šūnā ienes pārnesēji —

dzīvnieki, kukaiņi v. c. Vairums vīrusu

ir spējīgi adsorbēties uz auga vai dzīv-

nieka šūnām. Sūna var iekļūt vai nu

veseli virioni, vai tikai to nukleīnskā-

bes. Ja šūnā iekļūst veseli virioni, tad vī-

rusu nukleīnskābes atbrīvojas no olbal-

tumvielu apvalka pēc nokļūšanas šūnā.

Tālākajā procesā notiek nukleīnskābju
replikācija, transkripcija un translācija.

Vairums dzīvnieku, augu un baktē-

riju vīrusu komponentu sintezējas šūnas

citoplazmā. Dažu vīrusu nukleīnskābju
sintēze un viriona formēšanās notiek ko-

dolā, bet vīrusu olbaltumvielu sintēze —

citoplazmā. Tālāk notiek vīrusu mon-

tāža — apvienojas tā nukleīnskābe un

olbaltumvielas. Kad vīrusa montāža ir

pabeigta, tie atstāj šūnu.

Fāgi, kas pēc dabas ir baktēriju pa-

razīti, tika atklāti nedaudz vēlāk par

vīrusiem. To formu ir īpatnēja, tie sastāv
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no galviņas un astītes. Galviņas un astītes garums aptuveni ir 100 nm.

Fāga galviņu apņem apvalks, kuru veido regulāri novietojušies kap-
somēri. Galviņa satur dubultspirāles vai vienpavediena DNS, kas var

būt lineāra vai gredzenveidīga. Astīti veido olbaltumvielu stiegra,
kuru pārklāj apvalks no spirāliski izvietotiem kustīgiem kapsomēriem.
Astīte beidzas uz bazālās plātnītes, kurai ir 5 vai 6 izaugumi. Ar

tiem fāgs adsorbējas uz šūnas. DNS pa astīti no fāga galviņas
nonāk inficētajā mikroorganismu šūnā, bet fāga apvalks paliek tās

ārpusē. Līdzko fāgs ir iekļuvis šūnā, tā pārtrauc dalīties un zaudē

kustības spējas. Baktēriju šūnas vielu maiņa pakļaujas fāga ietek-

mei un ražo vielas, kas nepieciešamas fāgam. Sūnā intensīvi veido-

jas fāga daļiņas. Sūnas apvalks izšķīst un nogatavojušies bakterio-

fāgi izkļūst ārā. Vienā baktēriju šūnā var reproducēties (veidoties)
daudzi simti vai pat tūkstoš jaunu bakteriofāgu.

Mikrobioloģiskajā praksē šādu parādību var novērot uz cietām

barotnēm, kur notiek baktēriju koloniju lizēšanās (izšķīšana) un

"veidojas caurspīdīga zona, bet šķidrā barotnē novēro duļķojuma
izzušanu.

Izšķīdināt baktēriju šūnu var tikai virulents fāgs. Gadījumā, ja
baktēriju šūna ir inficējusies ar mazaktīvu fāgu, tas neizraisa lizē-

šanos, bet šūnā saglabājas. Baktēriju šūna dalās, un fāgs pāriet
meitšūnās. Šādus fāgus sauc par mēreniem fāgiem, bet bak-

tērijas, kas ir šo fāgu pārnesējas —

par lizogēnām baktēri-

jām. Mainoties apkārtējās vides apstākļiem, fāgs var aktivēties un

baktērijas —
lizēties.

Fāgi ir specifiski, t, i„ katrs fāgs spēj inficēt noteiktu baktēriju
.sugu vai radniecīgu mikroorganismu grupu.

Ir atklāti fāgi daudzām mikroorganismu ģintīm — Pseudomo-

na<, Bacillus, Rhizobium, Streptococcus un citām.

Fāgi izplatīti augsnē, ūdenstilpēs un citos substrātos. Dažus

fāgus izmanto medicīnisko preparātu pagatavošanai cīņā ar infek-

cijas slimībām.

Ir pierādīts, ka eksistē vēl sīkākas dzīvas būtnes par fāgiem un

vīrusiem, un tās nosauktas par prioniem. Tie izraisa infekcijas
slimības dzīvniekiem (aitām, kazām) un cilvēkam.

Prions sastāv tikai no olbaltumvielas un vairojas dzīvā šūnā,
bet līdz šim vēl nav pierādīta RNS vai DNS esamība tajos. Līdz

ar to nav noskaidrots priona genoms.

MIKROSKOPISKĀS SĒNES

MIKROSKOPISKO SĒŅU VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

Mikroskopiskās jeb pelējuma sēnes sugu skaita ziņā ir liela

dzīvo organismu grupa. Sēņu zinātniskais nosaukums ir Fungi

(latīniski) jeb Mycota (grieķiski). Atšķirībā no cepurīšu sēnēm

mikroskopisko sēņu veģetatīvais ķermenis ir saskatāms tikai



34

mikroskopā, tas ir plaši sazarots un daudzveidīgs. Sēnes ķermenis
pārklāj substrātu blīva seguma, aplikuma veidā.

Sēnes pretstatā baktērijām ir eikarioti organismi, jo tām ir

izveidots kodols, ko apņem membrāna. Enerģiju tās iegūst, oksidē-

jot organiskos savienojumus, un ir obligāti aerobas. Arī to konstruk-

tīvajai vielu maiņai vienmēr nepieciešamas gatavas organiskās
vielas.

Dabā sēnes sastop dažādos substrātos: ūdenī, augsnē, uz au-

giem v. c.

Dažas mikroskopisko sēņu sugas izmanto īpašu siera šķirņu izga-
tavošanā (Rokforas, Kamambēras). Plaši mikroskopiskās sēnes iz-

manto tehniskajā mikrobioloģijā, ražojot organiskās skābes, vitamī-

nus, fermentus, antibiotiskās vielas. Vairums mikroskopisko sēņu
bojā pārtikas un lopbarības produktus, kā arī dažādu rūpniecisko
produkciju. Daudzas sēņu sugas izdala cilvēkam un dzīvniekiem

indīgus savienojumus —
mikotoksīnus.

Sēnes ķermeņa galvenais elements ir hifas (šūnas pavedieni),
kurām zarojoties veidojas micēlijs (sēņotne). Vienai daļai sēņu
micēlijs ir zarots, pildīts ar citoplazmu un nesatur šķērssienas (ne-
septēts). Vairumam sēņu hifas ar šķērssienām ir sadalītas atseviš-

ķās šūnās (septētas). Hifu diametrs var būt 5—15 pm. Mikro-

skopisko sēņu šūnapvalks galvenokārt veidots no hitīna un

hemicelulozes. Citoplazmā, kurai ir graudama struktūra, atro-

das kodols, mitohondriji, ribosomās, membrānu sistēmas, centriolas,

centrosomas, ar šūnsulu pildītas vakuolas un rezerves vielu ieslē-

gumi — glikogēns, volutīna graudi, tauku pilieni un citi savieno-

jumi. Mitohondriji ir elpošanas un oksidatīvās fosforilēšanas

fermentu nesēji, ribosomās nodrošina olbaltumvielu sintēzi.

Micēlija uzbūve ir nemainīga morfoloģiska pazīme, un to izmanto

sēņu sistemātikā.

Sēņu micēlija posmi var veidot atsevišķus pinumus, kuriem ir

nozīme saglabāšanās procesā, piemēram, sklerocijiem, rizo-

mо r f ām.

Uz micēlija var attīstīties izaugumi, kuriem ir barības vielu uz-

ņemšanas vai piestiprināšanās funkcija.

MIKROSKOPISKO SĒŅU VAIROŠANĀS

Sēņu vairošanas ir ļoti daudzveidīga. Novēro veģetatīvo vairo-

šanos, bezdzimumvairošanos un dzimumvairošanos.

Veģetatīvā vairošanās. Praktiski visas mikroskopiskās sēnes var

pavairot veģetatīvi, t. i., ar micēlija fragmentiem. Tiem nodaloties

no pamatkolonijas un nonākot jaunā barotnē, sāk attīstīties jauna
sēne. Vienšūnas sēnēm — raugiem veģetatīvā vairošanās notiek

pumpurojoties, nedaudziem
— arī daloties.

Primitīvākām sēnēm, piemēram, Geotrichum, Endomyces, hifu

pavedieni sadalās ar šķērssienām taisnstūrainās vai ieapaļās šū-

nās — oīdijās jeb artrosporās. Sādi var sadalīties viss



sēnes micēlijs vai tikai tā atzarojumu gali. No nobriedušas artrospo-
ras labvēlīgos apstākļos izveidojas micēlijs. Nelabvēlīgos apstāk-
ļos artrosporas nav izturīgākas par micēliju.

Sēnes vairojas arī ar micēlija izveidnēm
— hlamidospo-

r ā m. Tās veidojas, sabiezinoties atsevišķa hifu fragmenta šūnap-
valkam. Tajās uzkrājas rezerves barības vielas. Hlamidosporas var

izveidoties hifu galos (terminālās hlamidosporas) vai vidū

(interkalārās hlamidosporas; 7. att.). Hlamidosporas
saglabā dzīvotspēju nelabvēlīgos apstākļos pat tad, kad micēlijs
jau noārdīts. Hlamidosporas nav raksturīgas kādai noteiktai sēņu
grupai, tās var veidoties nelabvēlīgos apstākļos dažādām sēņu

ģintīm.

7. att. Artrosporu (oīdiju; A) un hlamidosporu (B) veidošanās pēc K. Lind-

nera, 1978);

1 — hifa; 2 — artrospora; 3 — hlamidospora.

Bezdzimumvairošanās un dzimumvairošanās sēnēm notiek ar

īpašu šūnu — sporu — palīdzību.

35
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un sporangija apvalks pārplīst vai arī izdalīto fermentu ietekmē

izšķīst, Sporas atbrīvojas un, ar gaisa plūsmu nonākot piemērotā
vidē, dīgst, un veidojas micēlijs. Sporangiji un sporangijsporas ir

raksturīgi primitīvākajām sēnēm, piemēram, oomicētēm, zigomi-
cētēm.

Ja sporangijsporām ir īpaši izaugumi — viciņas, ar kuru palī-
dzību tās pārvietojas, tad tās sauc par zoosporām. Zoosporas
raksturīgas arhimicētēm un oomicētēm.

Konīdijas attīstās ārēji uz sēņotnes hifām, uz hifu izau-

gumiem vai uz diferencētām hifām
— коnīdijn cs ē j i cm. Ko-

8. att. Aspergillus (A) un

Penicillium (B) ģints sēņu

konīdiju kopas (pēc K. Lind-

nera, 1978):

/ — sterigma; 2 — konīdijas;
3 — konīdijnesējs.

nīdijas ir dažāda lieluma un veida, bez-

krāsainas vai dažādās krāsās. Tās var

būt vienšūnas vai ar šķērssienām sa-

dalītas vairākās šūnās. Konīdijas pa

vienai vai vairākām piestiprinātas ko-

nīdijnesēju un to atzarojumu galos.
Daudzām sēnēm konīdijnesēji ir ļoti

raksturīgi, tādēļ pēc šīs pazīmes tās

var noteikt līdz ģintij. Piemēram, As-

pergillus ģints konīdijnesēji paceļas no

substrāta micēlija un galā veido pa-

plašinājumu, uz kura piestiprinās īpa-
šas vālīšveida šūnas

— sterigmas.

Sterigmu galos cita pēc citas attīstās

konīdijas. Sāda konīdiju kopa veido

galviņu, no kā arī cēlies šo sēņu
nosaukums — galvainais pelē-

jums. Penicillium ģints konīdijnesēji
ir zaroti un sterigmas ar konīdijām
attīstās zaru galos. Šādas sporu ko-

pas ir līdzīgas slotiņai, tādēļ Peni-

cillium arī sauc par slotiņu pelē-

jumu (8. att.).
Sēņu sporas labāk nekā micēlijs sa-

glabājas nepiemērotā vidē, bet tomēr

tās ir ievērojami neizturīgākas par bak-

tēriju sporām.

Mikroskopisko sēņu dzimum-

vairošanās sākas, saplūstot divām

dzimumšūnām un to kodoliem apvieno-
joties. Izveidojas īpaši vairošanās or-

gāni, uz kuriem vai kuros attīstās dzi-

mumsporas. Dažādām sēnēm tie ir at-

šķirīgi.
Sēnēm ar daudzšūnu micēliju vai-

rošanās orgāni ir bazīdijas vai

aski.

Bazīdija ir gara, maisveida

šūna, uz kuras atrodas izaugumi —
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sterigmas (parasti četras). Pie sterigmām piestiprinās pa vie-

nai sporai. Sīs sporas sauc par bazīdij sporām. Sastop
arī daudzšūnu bazīdijas. Bazīdijsporu veidošanās raksturīga bazi-

diomicētēm.

As к s parasti ir cilindrisks, un tā iekšienē visbiežāk izveidojas
astoņas as к v s_p оra s. Askusporas ir dažādas pēc formas, bez-
krāsainas vai krāsainas. Visas sēnes, kuru dzimumsporas veidojas
askos, ir apvienotas askomicēšu klasē.

Bazīdijas vai aski uz micēlija atrodas vai nu izklaidus, vai bie-

žāk tās apvienojas grupās vai slāņos. Grupas savukārt novietotas

īpašos veidojumos — augļķermeņos, kuri sastāv no cieši sa-

vītām hifām.

Sēnēm, kurām ir vienšūnas micēlijs, dzimumprocesa rezultātā
veidojas viena spora

— zigospora vai оо spora. Zigospora
veidojas, ja saplūst divas nediferencētas šūnas, oospora —, ja sa-

plūst divas atšķirīgas dzimumšūnas.

Zigosporām un oosporām raksturīgs biezs apvalks. Tās satur

daudz rezerves barības vielu un spēj ilgi saglabāties nelabvēlīgos
vides apstākļos.

MIKROSKOPISKO SĒŅU SISTEMĀTIKA

Mikroskopiskās sēnes iedala klasēs pēc atšķirīgām morfoloģis-
kām pazīmēm. Galvenās no tām ir micēlija uzbūve un vairošanās

veids.

Svarīgākās klases ir hitridiomicētes, oomicētes, zigomicētes, as-

komicētes, bazidiomicētes un deiteromicētes.

Lauksaimnieciskajā mikrobioloģijā no tām nozīmīgas ir 3 klases.

Zigomicētes klases sēnēm ir labi attīstīts vienšūnas micēlijs.
Vairojas bezdzimumiski ar nekustīgām sporangijsporām vai dzimu-

miski ar zigosporām. Mucoraceae dzimtas pārstāvji plaši sasto-

pami dabā. Tie bojā pārtikas produktus, lopbarību. Uz substrāta

veido gaisa micēliju pūkaina, balta vai pelēka slāņa veidā. Rak-

sturīgākās ģintis Mucor un Rhizopus.
Sīm sēnēm ir arī pozitīva nozīme. Daudzas šīs klases sēņu sugas

izmanto rūpniecībā, ražojot organiskās skābes, fermentus, etilspirtu.
Sastop arī patogēnas formas, kuras izraisa slimības cilvēkam un

dzīvniekiem. Dažas šīs klases sēņu sugas ir patogēnas kukaiņiem,
un tās lieto cīņā ar lauksaimniecības kaitēkļiem.

Askomicēšu klases sēnēm ir labi attīstīts daudzšūnu micēlijs.
Pie šīs klases pieder arī vienšūnas sēnes, kurām raksturīga pum-

purošanās, t. i., raugi.
Bezdzimumvairošanās notiek ar konīdijām. Konīdijnesēji izvie-

toti pa vienam vai grupās. Dzimumvairošanās notiek ar askusporām,
kuras veidojas askos. Daudzām askusēnēm (somiņsēnēm) nav augļ-
ķermeņu un aski attīstās tieši uz micēlija.

Askusēnes plaši sastopamas dabā. Daudzas ir kultūraugu sli-

mību izraisītājas, bojā pārtikas produktus un lopbarību — sienu,
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skābsienu, skābbarību, salmus v. c. Dažas ir patogēnas cilvēkam

un dzīvniekiem. Daudzas sugas izmanto rūpniecībā organisko
skābju, vitamīnu, fermentu, alkaloīdu un antibiotisko vielu ieguvē.

Raksturīgākās ģintis ir Aspergillus un Penicillium.

Aspergillus (8. att. A) sugām ir vienšūnas konīdijnesējs ar īpašu
galviņu, no kuras atiet vālīšveida šūnas

— sterigmas — ar konīdiju
ķēdītēm. Konīdijas parasti ir apaļas, dažādā krāsā (iezaļganas,
dzeltenas, melnas).

Penicillium (8. att. B) sugām konīdijnesējs ir daudzšūnu, za-

rots. Sazarotā konīdijnesēja galā atrodas sterigmas ar konīdijām,
kuras sakārtotas ķēdītēs. Penicillium konīdijas ir zaļas, zilganas,
pelēkzaļas, gaiši dzeltenas vai bezkrāsainas.

Nepilnīgi pazīstamo sēņu jeb deiteromicēšu klases sēnēm rak-

sturīgs labi attīstīts micēlijs. Tām nav konstatēta dzimumvairoša-

nās. Vairums sēņu vairojas ar konīdijām, konīdijnesēji novietoti

atsevišķi vai grupās. Daļa šo sēņu veido oīdijas (artrosporas). Sa-

stop arī formas, kurām nav īpašu vairošanās orgānu.
Geotrichum sugas veido zarotu, baltu micēliju, kura hifas viegli

dalās atsevišķās šūnās — oīdijās. Piena pelējumu —
Geotrichum

candidum parasti sastop balta aplikuma vai plēvītes veidā uz gurķu
sālījuma vai piena skābproduktiem. Sēne sadala šajos produktos
esošo pienskābi, laktozi, olbaltumvielas, taukus un izraisa produktu

bojāšanos.

RAUGI

Raugi ir vienšūnas mikroskopiskās sēnes, kas plaši sastopami
dabā — augsnē, uz augļiem, augiem v. c. Raugus plaši izmanto

spirta iegūšanā un maizes rūpniecībā. Daļa raugu bojā pārtikas
produktus, sastop arī patogēnas sugas.

9. att. Maizes rauga (Saccharomyces

cerevisiae) šūnas.

Vairumam raugu raksturī-

gais veģetatīvās vairošanās

veids ir pumpurošanās, nedau-

dziem raugiem — šūnu dalīša-

nās. Pumpurošanās procesā uz

mātšūnas parādās neliels izau-

gums (pumpurs) jeb meitšūna.

Pumpurs aug, līdz sasniedz

vienādu izmēru ar mātšūnu, un

tad atdalās no tās, uzsākot

patstāvīgu dzīves ciklu.

Ar skenējošā elektronmikro-

skopa palīdzību ir pierādīts, ka

mātšūnai vienā un tajā pašā
vietā var izaugt tikai viens

pumpurs. Pēc meitšūnas noda-

līšanās pumpura vietā paliek
rēta. Pēc rētu skaita var no-

teikt šūnas vecumu.
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Schizosaccharomuces sugām raksturīga šūnas dalīšanas līdzīgi
baktērijām, un tā rezultātā izveidojas divas meitšūnas.

Daudziem raugiem novēro dzimumvairošanos, kura sākas ar

divu šūnu saplūšanu. Vispirms uz šūnas virsmas izveidojas izau-

gums. Savienojoties divu šūnu izaugumiem, veidojas konjugācijas
kanāls, pa kuru var saplūst abu šūnu saturi. Kodoli saplūst kopā
un pēc tam dalās; tā rezultātā izveidojas 4—6—8 askusporas. Sūna

šajā gadījumā kalpo par asku.

Asku sporas pret paaugstinātu temperatūru, izžūšanu un citiem

nelabvēlīgiem vides faktoriem ir nedaudz izturīgākas par veģeta-
tīvajām šūnām.

Sporveidotaji raugi iedalīti askomicēšu klase. Raugus, kuriem

nav konstatēta dzimumvairošanās, pieskaita deiteromicēšu klasei.

Raksturīgākā sporveidotāju raugu ģints ir Saccharomuces. Tajā
sastop savvaļas raugus un kultūrraugus. Par kultūrraugiemsauc rau-

gus, kurus ilgstoši kultivē, izmantojot rūpnieciskām vajadzībām. Sīs

ģints sugas savā starpā atšķiras pēc spējas saraudzēt cukurus, rūg-
šanas intensitātes, etilspirta daudzuma v. c.

Tehniskajā mikrobioloģijā galvenokārt izmanto divas Saccha-

romuces sugas. Saccharomuces cerevisiae raugu šūnas ir apaļas
vai ovālas. Tos izmanto spirta ražošanā, alus rūpniecībā, maizes

cepšanā. Saccharomuces ellipsoideus šūnas ir elipsveida, un tos

galvenokārt izmanto vīna ražošanā. Katrai no šīm sugām ir daudz

paveidu.

Torulopsis ģints raugu šūnas ir apaļas vai ovālas. Nedaudzas

sugas izraisa vāju spirta rūgšanu. Dažas sugas izmanto kumisa un

kefīra ražošanā.

Candida ģints raugi veido pseidomicēliju. Vairums šo raugu

neizraisa spirta rūgšanu, bet oksidē cukurus līdz organiskām skā-

bēm, oglekļa dioksīdam un ūdenim, tādējādi bojājot vīnu, alu, mai-

zes raugu, skābētus produktus. Dažas sugas ir patogēnas un izraisa

saslimšanu cilvēkam un dzīvniekiem, šīs saslimšanas sauc par

kandidozēm. Dažas Candida sugas izmanto vērtīgo lopbarības
raugu ražošanā.

ĀRĒJO FAKTORU IETEKME UZ MIKROORGANISMIEM

Mikroorganismu attīstība un darbība ir cieši saistīta ar apkār-
tējās vides ietekmi. Apkārtējās vides faktoru izmaiņas dažādi

ietekmē mikroorganismus. Tie var veicināt mikroorganismu attīs-

tību, aizkavēt to vai pat iedarboties nāvējoši. Dažkārt novēro mik-

roorganismu īpašību izmainīšanos ārvides apstākļu ietekmē.

Regulējot mikroorganismu eksistences apstākļus, var panākt to

bioķīmiskās darbības paātrināšanos vai pavājināšanos.
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MITRUMS

Mitrumam mikroorganismu attīstībā ir izšķiroša nozīme. Mikro-

organismu šūnas satur 75—85% ūdens. Ar ūdeni šūnā nonāk barī-

bas vielas un tiek izvadīti vielu maiņas produkti. Mikroorganismi ir

spējīgi attīstīties tikai tādos substrātos, kuros brīvais ūdens ir no-

teiktā daudzumā un galvenokārt pilienu veidā.

Dažādu mikroorganismu grupu prasība pēc ūdens svārstās plašās
robežās. Mikroorganismus pēc to minimālo prasību līmeņa iedala

šādās grupās: hidrofīti
— ūdensmīļi, mezofīti — vidēji

ūdensmīļi un kserofīti — sausummīļi. Vairums baktēriju pie-
der pie hidrofītiem. Daudzas mikroskopiskās sēnes un raugi ir

mezofīti, bet ir arī hidrofītas un kserofītas sugas. Pastāv tieša saka-

rība starp substrāta mitrumu un apkārtējās vides relatīvo gaisa mit-

rumu. Tā, piemēram, vairums baktēriju labi attīstās, ja gaisa rela-

tīvais mitrums nav mazāks par 90—95%- Raugiem pietiekams ir

85—90%, sēnēm — 80%, bet kserofītiem
— 65—75% gaisa relatī-

vais mitrums.

Svarīga ietekme uz mikroorganismu dzīvības procesiem ir ūdenī

izšķīdušo sāļu koncentrācijai.
Ja sāļu koncentrācija ūdenī ir neliela, tad tādus šķīdumus sauc

par hipotoniskiem. Šādos apstākļos mikroorganismi attīs-

tās labi. Paaugstinot sāļu koncentrāciju, apkārtējā vidē palielinās
osmotiskais spiediens un novēro mikroorganismu šūnu bojāeju.

Šķīdumus ar paaugstinātu osmotisko spiedienu sauc par hi-

pertoniskiem. Mikroorganismu šūna, nonākot hipertoniskā
šķīdumā, zaudē ūdeni, un protoplasts atraujas no šūnapvalka. Sādu

parādību sauc par plazmolīzi. Šķīdumā ar ļoti zemu osmo-

tisko spiedienu novēro pretēju parādību. Sūna uzņem ūdeni neiero-

bežotā daudzumā, tā rezultātā plīst šūnapvalks. Novēro tā saucamo

plazmoptīzi.
Dabā mikroorganismi sastopami substrātos ar dažādu sāļu kon-

centrāciju, t. i., ar dažādu osmotisko spiedienu. Atkarībā no sub-

strāta, kurā mikroorganismi atrodas, to šūnās osmotiskais spiediens
var svārstīties plašās robežās. Tā, piemēram, pūšanas baktēriju šū-

nās osmotiskais spiediens sasniedz 0,5—1,5 MPa, daudzām augsnes

baktērijām — s—B5—8 MPa, bet vislielākais tas ir mikroskopiskajām

sēnēm, it sevišķi Aspergillus sugām — pat līdz 20 MPa.

Sūnas iekšējais osmotiskais spiediens mainās arī vienas sugas

robežās, ja baktērijas atrodas atšķirīgos substrātos.

Mikroorganismus, kuriem piemīt spēja normāli attīstīties substrā-

tos ar augstu osmotisko spiedienu, sauc par оsmоfi lic m.

Mikroorganismus, kas labi panes augstas NaCl koncentrācijas,
sauc par halofiliem (sālsmīļi; gr. halos

— sāls). Daļa no

tiem labi attīstās vidē ar sāls koncentrāciju 1—5% vai pat 10%

un īslaicīgi iztur 20% NaCl koncentrāciju. Vairums baktēriju tomēr

pārtrauc savu darbību, ja sāls koncentrācija ir lielāka par 5% ■ Cita

halofilu grupa labi attīstās tikai tad, ja substrātā NaCl koncentrā-

cija nav zemāka par 10—15%, un var turpināt savu darbību pat
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vidē ar 30% NaCl. Sie mikroorganismi atrodami dabiskajās sāls-
ūdens tilpēs, sāls ieguves vietās un uz sālītiem produktiem.

Paaugstinātas sāls vai cukura koncentrācijas negatīvo ietekmi

uz mikroorganismiem plaši lieto pārtikas rūpniecībā dažādu pro-
duktu konservēšanā.

Ūdens deficīta apstākļos mikroorganismu šūnas nespēj vairoties,
bet gan sporas, gan veģetatīvās šūnas ilgu laiku var saglabāties
izžāvētā stāvoklī. Tā, piemēram, uz žāvētiem produktiem atrodas

daudz dzīvotspējīgu mikroorganismu, bet tie ir miera stāvoklī.

Tikai šūnām uzņemot ūdeni, tās var uzsākt savu darbību, vairoties,
un rezultātā novēro produktu bojāšanos.

Sūnas, zaudējot brīvo ūdeni, nonāk anabiozes stāvoklī.

Šūnā saglabājas visi struktūrelementi un potenciāla spēja, maino-

ties vides apstākļiem, atjaunot dzīvības funkcijas. Zinātnieki uz-

skata, ka, šūnai atūdeņojoties, protoplazma pāriet gela stāvoklī, jo
pretējā gadījumā, protoplazmas olbaltumvielām koagulējoties, šūna

aizietu bojā.
Sausu mikroorganismu kultūru ieguvē izmanto metodi, kad šū-

nas izžāvē sasaldētā stāvoklī (—76 °C) vakuuma apstākļos. So

procesu sauc par liоfili z ā с i j v. Liofilizētās mikroorganismu
šūnas var uzglabāties gadiem ilgi, nezaudējot dzīvotspēju un neiz-

mainot savas īpašības. So metodi izmanto baktēriju preparātu ražo-

šanā, kā arī ilgstoši uzglabājot rūpnieciskos un mikroorganismu
muzeju kultūru celmus. Mikroorganismu izdzīvotība liofilizācijas
un reaktivācijas laikā ir dažāda un atkarīga no mikroorganismu
sugas un tā attīstības stadijas, kā arī no lietotās aizsargvides, no

sasaldēšanas ātruma un temperatūras, liofilizācijas režīma un reak-

tivācijas ātruma un vides. Dažām mikroorganismu sugām izdzī-

vojušo šūnu skaits ir mazs.

TEMPERATŪRA

Apkārtējās vides temperatūra nosaka mikroorganismu attīstības

iespēju un intensitāti. Ikviens mikroorganisms attīstās noteiktās

temperatūras robežās, un tās raksturo trīs kardināli punkti: tem-

peratūras minimums — viszemākā temperatūra, kurā iespē-
jama mikroorganismu attīstība; maksimums

— temperatūra,
virs kuras mikroorganismu attīstība pārtraucas; optimums —

vispiemērotākā temperatūra mikroorganismu attīstībai (1. tabula).
Atkarībā no attīstībai nepieciešamās temperatūras mikroorganis-

mus iedala trīs grupās: p s i hго f i 1 i (gr. psychria — aukstums) —

aukstummīļi, mezofili (gr. mesos — vidējs) un termofili (gr. ther-

mos — siltums) — siltummīļi.
Vairums psihrofilo mikroorganismu sastopami polārās zonas

augsnēs, ziemeļu jūrās un okeānos. Tie var būt patogēni vēso ūdeņu
zivīm un aļģēm, kā ari bojāt produktus saldētavās un ledusskapjos.
Fakultatīvie psihrofili var attīstīties mezofiliem labvēlīgās tempera-
tūrās, bet tikpat labi arī O°C un zemākā temperatūrā. Obligātie
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/. tabula

Dažadu mikroorganismu temperatūras prasības

(pēc K. Mudrevocas-Viss, 1985)

psihrofili labi attīstās O°C temperatūrā, bet 25 °C un augstākā tem-

peratūrā tie aiziet bojā; optimums to attīstībai ir 15—18°C. Psihro-

filas visbiežāk ir baktērijas un sēnes.

Vairums no dabā sastopamajām baktērijām, sēnēm, raugiem,
pieskaitāmas mezofilo organismu grupai. Tajā ietilpst arī cilvēka,
dzīvnieku un augu slimību izraisītāji. Mezofilu attīstībai optimālā
temperatūra ir 25—38 °C, maksimālā — 45 —47 °C.

Termofilo organismu spēju attīstīties augstā temperatūrā nosaka

šo šūnu specifiskās olbaltumvielas, kuras nekoagulē temperatūrā
līdz 80 °C. Termofilas ir atsevišķas baktēriju, aktinomicēšu un ciān-

baktēriju grupas. Dabā termofili sastopami karstos avotos, tie pie-
dalās pašsakaršanas procesos kūtsmēslos, kompostā, sienā, grau-

dos v. c. Visvairāk tie koncentrējas tur, kur notiek enerģiska orga-
nisko vielu noārdīšana, tā rezultātā paaugstinās temperatūra un

rodas apstākļi termofilo formu attīstībai. Ir pierādīts, ka sevišķi
daudz termofilo mikroorganismu atrodas ar organisko mēslojumu
labi mēslotās augsnēs. Tāpēc salīdzinoši to ir vairāk ziemeļu zonu

mēslotajās augsnēs nekā Kaukāza un Krimas nemēslotajās augsnēs.
Mikroorganismu izturība īpaši augstās un zemās temperatūrās

ir atšķirīga. Ir pārbaudīts, ka mikroorganismi var izturēt šķidra
gaisa (—l9O °C) un arī šķidra ūdeņraža (—252 °C) temperatūru.
Šajā temperatūrā sasalšana notiek ļoti strauji un ūdens šūnās veido

ļoti sīkus kristālus, kas neievaino mikroorganismus, un tie saglabā

spēju vairoties. Ja šūnas sasaldēšana norit lēnām, tad veidojas lieli

ūdens kristāli, kas nonāvē šūnas. Paaugstinātās temperatūrās vai-

rums mikroorganismu ātri aiziet bojā. Jau 60 °C temperatūrā no-

vēro fermentu inaktivāciju un olbaltumvielu koagulāciju kā psihro-
filiem, tā mezofiliem mikroorganismiem. Parasti 60—70 °C tempe-

Mikroorganismi

Rak

minimālā

Raksturigā temperatūra, °Ctstur

T
rigā tempera

optimālā

aturra. °C

maksimālā

Baktērijas
Streptococcus lactis

Lactobacillus bulgaricus
Escherichia coli

Acetobacter aceti

Pseudomonas ļluorescens

Bacillus subtilis

Clostidium botulinum

Sēnes

Botrutis cinerea

Penicillium viridicatum

Aspergillus niger
Mucor racemosus

Mucor pusillus

Raugi (dažādas sugas)

8-10

20

6—10

4

no —2 līdz 2

5—8
5—10

30—35

40—42

37

34

20—25

30—45
30-35

40—45

50

50

42

41—45

55—60

50—55

no —5 līdz 2

no-3 līdz 2

7—10

4

22—25

22—24

33—37

22-25
40

20—30

30—33

33—34

40—43

33
55—60

40—50

23—25

0,5—5
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ratūrā aiziet bojā veģetatīvās šūnas, bet baktēriju sporas iztur

ūdens vārīšanās temperatūru vairākas stundas.

Paaugstinātu temperatūru (100—170°C) izmanto, lai atbrīvotos

no mikroorganismu veģetatīvajām šūnām un sporām. So paņēmienu
sauc par sterilizāciju (lat. sterilis — neauglīgs).

VIDES REAKCIJA

Vides reakcļja (pH), kurā mīt mikroorganismi, atstāj uz tiem

lielu ietekmi. Ūdeņraža jonu koncentrāciju izsaka ar pH skaitli.

pH=7,0 raksturo neitrālu vidi, pH lielāks par 7,0 —
sārmainu vidi,

bet zemāks par 7,0 — skābu. Katram mikroorganismam ir savi no-

teikti pH skaitļa minimumi, maksimumi un optimumi, kuros tie

var attīstīties.

Mikroorganismi zināmā mērā spēj regulēt apkārtējās vides reak-

ciju sakarā ar izdalītajiem vielu maiņas produktiem, t. i., pasār-

minot, ja pH zems, vai paskābinot, ja pH augsts.
Vides reakcija var izmainīt mikroorganismu fermentu aktivitāti

un galaproduktu veidošanos. Tā, piemēram, vieni un tie paši raugi
skābā vidē, saraudzējot cukurus, producē etilspirtu un nelielā dau-

dzumā glicerīnu, turpretī sārmainā vidē glicerīna daudzums palie-
linās, bet etilspirta — samazinās.

Vairumam mikroorganismu pH optimums ir no 6,8 līdz 7,3. Vai-

rums baktēriju neattīstās vidē, ja pH augstāks par 9 vai zemāks

par 4,5. Atsevišķas grupas dod priekšroku sārmainai videi, piemē-
ram, holeras vibrions, urobaktērijas. Šādas baktērijas sauc par а I-

kаlоf i 1 ā m. Ir arī baktērijas, kuras attīstās ļoti skābā vidē,

piemēram, Thiobacillus thiooxidans optimālais pH ir 2,0. Tos sauc

par acidofiliem mikroorganismiem. Mikroskopiskās sēnes spēj
attīstīties pH robežās no 1,2 līdz 11,0. Daudzas sēnes, arī raugi
labāk attīstās vāji skābā vidē ar pH 5—6. Mikroorganismus, kuru

optimālais pH ir tuvs neitrālam, bet kuri labi panes skābu vidi,

sauc par acidotolerantiem (skābes nejūtīgiem).
pH pazemināšanās ārvidē daudzu baktēriju attīstību nomāc. Se-

višķi negatīvi skāba vide iedarbojas uz pūšanas baktērijām. Veģe-
tatīvās šūnas ir jutīgākas pret skābu reakciju nekā sporas.

Skābas reakcijas negatīvo ietekmi uz mikroorganismu attīstību

plaši izmanto praksē pārtikas produktu konservēšanā, kāpostu skā-

bēšanā, skābbarības gatavošanā v. c.

AERĀCIJA

Vairumam mikroorganismu ir nepieciešams skābeklis. Sie mikro-

organismi izmanto skābekli kā galējo elektronu akceptoru elpoša-
nas procesā, un tos sauc par obligāti aerobiem. Aerobas
ir sēnes un daļa baktēriju. Daļa baktēriju skābekļa klātbūtnē attīs-

tīties nevar, jo tad veidojas ļoti aktīvi daļēji reducēti skābekļa
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savienojumi, kas rada nevēlamu oksidāciju, un dzīvības procesi ap-

stājas. Tādus mikroorganismus sauc par obligāti anaero-

bie m. Vieni no izplatītākajiem obligātajiem anaerobiem ir Clos-

tridium ģints. Vēl pastāv arī starpformas.
Fakultatīvi anaerobi mikroorganismi ir tādi, kuriem ir

anaerobais vielu maiņas tips, bet tie nav jutīgi pret skābekli. Pie-

mēram, pienskābes un propionskābes baktērijas. Daļai mikroorga-
nismu atkarībā no 0

2
klātbūtnes vai iztrūkuma pārsvaru ņem aero-

bais vai anaerobais vielu maiņas tips. Šādus mikroorganismus daž-

reiz sauc par fakultatīvi aerobiem. Tā ir samērā plaša
grupa, piemēram, Bacillus, Vibrio, Escherichia ģintis un vairums

raugu. No patogēnām baktērijām šeit var minēt Salmonella, Shi-

gella, Staphiļlococcus v. c.

Vēl dabā sastop mikroorganismus, kuru augšanai nepieciešams
neliels skābekļa daudzums, un tos sauc par mikroaerofiliem.
Tie spējīgi attīstīties, ja skābekļa parciālais spiediens vidē ir ze-

māks nekā gaisā.

HIDROSTATISKAIS SPIEDIENS

Pret spiediena paaugstināšanu mikroorganismi ir mazjutīgi. Ti-

kai ļoti augsts hidrostatiskais spiediens (10—50 MPa) kavē to aug-
šanu. Mikroorganismi sastopami iežu slāņos un okeānu ūdeņos
lielos dziļumos. Sie mikroorganismi vidē ar parastu atmosfēras

spiedienu nevairojas, un tos sauc par barofiliem. Sastopami
arī mikroorganismi ar barotolerantām īpašībām, kuri attīstās vidē

ar normālu atmosfēras spiedienu, bet īslaicīgi var izturēt augsta
spiediena iedarbību.

STAROJUMS

Mikroorganismu šūnās starojuma ietekmē notiek gan ķīmiskas,
gan fizikālas izmaiņas. Izmaiņas izraisa tikai tas starojums, kuru

šūnas absorbē.

Redzamā gaisma nepieciešama tikai fotosintezējošajām baktēri-

jām, kuras izmanto gaismas enerģiju C0
2 asimilācijai. Mikroor-

ganismi, kuriem nepiemīt šī īpašība, labi attīstās tumsā. Ultravio-

letie (UV) stari mikroorganismiem ir nāvējoši. Arī izkliedēta

gaisma vairāk vai mazāk aizkavē mikroorganismu augšanu. Tomēr

daudzām mikroskopiskajām sēnēm tumsā labi attīstās micēlijs, bet

sporu veidošanās tiek kavēta.

Patogēnās baktērijas parasti ir jutīgākas pret gaismas iedarbību

nekā saprofītiskās.
Infrasarkano staru (viļņu garums 1200 nm) kvanta enerģētis-

kais līmenis ir zems, un tie nespēj izraisīt fotoķīmiskas izmaiņas
šūnā, bet tikai to sakarsē. Tādēļ infrasarkanos starus var izmantot

produktu termiskai apstrādei.
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Visaktīvākā dabiskā starojuma spektra daļa ir ar viļņu garumu
260 nm, un tai ir baktericīdas īpašības. So ultravioleto starojumu
dažādās devās plaši izmanto mikrobioloģijā. Nelielas UV staro-

juma devas stimulē atsevišķas mikroorganismu funkcijas. Paaug-
stinātas devas, kuras vēl nav nāvējošas, var iedarboties uz šūnas

ģenētisko aparātu un izraisīt mutācijas. Mikroorganisma šūna iegūst

jaunas īpašības, kas saglabājas nākamajās paaudzēs. So paņēmienu
izmanto, lai iegūtu jaunus mikroorganismu celmus ar paaugstinā-
tām antibiotisko vielu, fermentu, aminoskābju un citu savienojumu
sintēzes spējām.

Mikroorganismi dažādi reaģē uz vienu un to pašu UV staro-

juma devu. Sporu neveidotājas baktērijas, kuras izdala pigmentus
apkārtējā vidē, ātri aiziet bojā UV starojuma iedarbībā. Turpretī
baktērijas, kuru šūnas satur karotinoīdu tipa pigmentus (mikro-
koki, sarcīnas v. c), ir izturīgākas pret UV starojumu, jo šie pig-
menti kalpo kā aizsargbarjera.

Baktēriju sporas ir daudz izturīgākas pret UV starojumu nekā

veģetatīvās šūnas, un to nonāvēšanai nepieciešama 4—5 reizes lie-
lāka enerģija. Arī mikroskopisko sēņu sporas ir izturīgākas nekā

to micēlijs.
UV starojumu mikroorganismu šūnā visaktīvāk absorbē nukleīn-

skābes un olbaltumvielas, tādēļ inaktivējas fermenti un novēro

bojājumus nukleīnskābes molekulās. Bez tam apstarotajā ārvidē

uzkrājas ūdeņraža peroksīds, ozons un citi savienojumi, kuri nāvē-

joši iedarbojas uz mikroorganismu šūnu.

Ar UV starojumu dezinficē gaisu. 6 stundu laikā UV starojuma
ietekmē aiziet bojā 80% no gaisā esošajām baktērijām un sēnēm.

Pēdējā laikā šo starojumu izmanto medikamentu, pārtikas produktu
un citu vielu unmateriālu dezinfekcijai.

Radioaktīvais starojums. Radioaktīvo elementu kodolu sabruk-

šanas rezultātā izdalās а, p un у starojums. So staru enerģija ir

liela. Mikroorganismi pret radioaktīvo starojumu ir ievērojami iztu-

rīgāki par augstākajiem organismiem, un nāvējošai starojuma devai

jābūt simts vai pat tūkstoš reizes lielākai. Nelielas starojuma devas

izmanto mutantu ieguvei.
Radioaktīvo izstarojumu nāvējošā ietekme izskaidrojama ar to

spēju jonizēt atomus un molekulas, un tā rezultātā sabrūk molekulu

struktūra. Tas izraisa ari ūdens radiolīzi mikroorganismu šūnā un

substrātā. Veidojas brīvi radikāļi, atomārais ūdeņradis, peroksīdi.
So savienojumu rezultātā šūnās norisinās vesela virkne tām nerak-

sturīgu reakciju un tiek izjaukta normālā šūnu vielu maiņa, sabrūk

fermenti, izmainās šūnas iekšējā struktūra.

Izturība pret radioaktīvo starojumu mikroorganismiem ir dažāda.

Veģetatīvās baktēriju šūnas aiziet bojā, ja у starojuma deva ir

100—3000 Gy*. Ļoti jutīgas pret starojumu ir zarnu nūjiņas, sal-

monellas, daudzas pseidomonas. Mikrokoki ir izturīgāki. īpaši

1 Gy (grejs) — radioaktīvā starojuma SI mērvienība, kas atbilst 100 radiem.
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izturīgas pret starojumu ir baktēriju sporas. Lai tās nonāvētu,

nepieciešams 5000—50 000 Gy liels starojums.
Šobrīd radioaktīvo starojumu praksē lieto arvien plašāk. Lauk-

saimniecības produkcijas un pārtikas produktu apstrādē izmanto

v starojumu. Ir pierādīts, ka ar to apstrādāta produkcija nesatur

toksiskas un kancerogēnas vielas un ilgstoši -uzglabājas, pasargāta
no mikroorganismu iedarbības.

Ultraskaņa. Tās ir cilvēka ausij nedzirdamas mehāniskas svār-

stības ar biežumu 20 000 reizes vienā sekundē. Ar ultraskaņas svār-

stībām var izraisīt lielmolekulāru savienojumu sairšanu, olbaltum-

vielu koagulāciju, fermentu un toksīnu inaktivāciju, noārdīt mikro-

organismu šūnas. Ultraskaņas efektivitāte ir atkarīga no organisma

īpatnībām, ultraskaņas intensitātes un svārstību biežuma.

Nelielas intensitātes ultraskaņas iedarbībā paātrinās fermentu

darbība un līdz ar to fizioloģiskie procesi, kā arī notiek sarcīnu un

streptokoku šūnu kopu mehāniska sadalīšanās atsevišķās dzīvot-

spējīgās šūnās.

Noteiktās svārstību robežās ultraskaņa mikroorganismiem ir nā-

vējoša. Visizturīgākās pret ultraskaņu ir baktēriju sporas, tad seko

raugi, koki un visjutīgākās ir nūjiņveida baktērijas. Ir pierādīts,
ka vienas noteiktas sugas atsevišķu celmu jutība pret ultraskaņas
iedarbību var būt atšķirīga.

Ultraskaņu tautas saimniecībā izmanto arvien plašāk, lai atbrī-

votu dažādus substrātus no mikroorganismiem.

ĶĪMISKĀS VIELAS

Daudzas ķīmiskās vielas uz mikroorganismu šūnām iedarbojas
nāvējoši. Ķīmisko vielu iedarbība uz šūnu var būt divējāda. Ja

ķīmiskā viela, nonākot baktērijas šūnā, saistās ar dažādiem šūnā

esošiem savienojumiem un nomāc šūnas funkcijas, tad iedarbību

sauc par bakteriostatisku, ja šūna aiziet bojā, —

par b a k-

teriс ī d v.

Indīgo savienojumu iedarbību uz mikroorganismiem nosaka at-

tiecīgā savienojuma ķīmiskais sastāvs, tā koncentrācija, mikroor-

ganisma īpatnības, ārvides faktori (temperatūra, barotnes sastāvs,
iedarbības laiks v. c).

Pēc iedarbības rakstura ķīmiskos savienojumus iedala šādās

grupās:

1) virsmas aktīvās vielas — taukskābes, ziepes, deterģenti, kuru

iedarbībā tiek bojāts šūnapvalks;

2) fenols, krezols un tā atvasinājumi, kuri bojā šūnapvalku un

iedarbojas uz šūnas olbaltumvielām;

3) akridīni, nukleīnskābēm radniecīgi atvasinājumi, kuri kavē

šūnu dalīšanos;

4) formaldehīds (tā 40% šķīdums — formalīns), kurš denaturē

olbaltumvielas;
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5) smago metālu sāļi, kuru iedarbībā notiek olbaltumvielu koagu-
lācija gan mikroorganismu šūnās, gan arī vīrusos.

Šos savienojumus plaši lieto praktiskajā dzīvē, lai atbrīvotos no

mikroorganismiem (medicīnā, pārtikas rūpniecībā, lauksaimniecībā).
Lauksaimniecībā šos savienojumus izmanto sēklu un augsnes dez-

infekcijai, lai daļēji atbrīvotos no nevēlamajiem mikroorganismiem.
Savukārt samērā daudz mikroorganismu ir izturīgi pret indīgo

savienojumu iedarbību un spēj pat šos savienojumus izmantot par
barības avotu.

MIKROORGANISMU SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS

Dabiskos apstākļos mikroorganismi ir savstarpēji saistīti cits ar

citu un visu apkārtējo vidi. Sevišķi daudz dažādu mikroorganismu
grupu sastop augsnē. Katram augsnes tipam raksturīga noteikta

mikroflora. Katrā biocenozē pastāv noteikta mijiedarbība starp
mikroorganismiem, augsni un augiem, kā arī savstarpēji starp mik-

roorganismiem. Mikroorganismu savstarpējās attiecības nosaka ne

vien to vajadzība pēc barības vielām, kopējais daudzums augsnē,
bet arī to bioķīmiskās īpašības. Mikroorganismu savstarpējās attie-

cības veidojas analoģiski attiecībām, kādas pastāv dabā starp
dzīvniekiem (barības ķēdes). Augsnē mikroorganismu bioloģiskās
regulācijas process ir sarežģīts.

Atsevišķu mikroorganismu grupu šūnas spēj izdalīt apkārtējā
vidē dažāda veida ķīmiskas vielas, kuras pozitīvi vai negatīvi
ietekmē citu mikroorganismu dzīvi. Augsnē mikroorganismu sav-

starpējās attiecības nosaka to cīņa par barības vielām un dzīves

telpu. Pēc E. Oduma uzskatiem, attiecības var veidoties neitrālas,

pozitīvas un negatīvas. Dabā augsnē neitrālas attiecības nepastāv
un mikroorganismi spēcīgāk vai vājāk ietekmē cits citu.

Savstarpējās mikroorganismu attiecības iedala divās grupās:

1) pozitīvā ietekme, kad partneri, savstarpēji iedarbojoties,
gūst labumu, un 2) negatīvā ietekme, kad viens no partne-
riem nomāc otru.

Pozitīvā ietekme var izpausties kā simbioze, protokooperācija
vai komensālisms. Negatīvā ietekme savukārt izpaužas kā konku-

rence, antagonisms, parazītisms un plēsonība.
Simbioze — abas puses viena no otras gūst labumu. Sāds pie-

mērs dabā ir ķērpji, kur simbiozē dzīvo sēne ar aļģi. Sēne apgāda

aļģi ar minerālvielām un ūdeni, aptver aļģes ķermeni ar hifam un

pasargā no apkārtējās vides nelabvēlīgās ietekmes. Savukārt aļģe
sēni apgādā ar fotosintēzes produktiem.

Simbiotiskas attiecības var veidoties arī baktēriju starpa, bet

savstarpējā saistība nav tik noturīga. Kontakts nav tik ciešs, bet

katrs no partneriem bagātina barības vidi ar dažādiem savienoju-
miem. Piemēram, azotobaktēriju simbioze ar pavadītajbaktērijam —

agrobaktērijām. Azotobaktērijas nodrošina simbiontu ar slāpekļa

fiksācijas produktiem, bet agrobaktērijas izdala bioloģiski aktīvas
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vielas. lespējams, ka šis baktērijas piegādā kādu savienojumu, kas

ir nepieciešams slāpekļa fiksācijai.
Simbiozes paveids ir protokooperācija, kas augsnē sasto-

pama bieži. Sajās attiecībās novēro partneru savstarpēju izdevī-

gumu, bet tie var eksistēt arī viens bez otra. Piemērs šīm attiecī-

bām ir gumiņbaktēriju simbioze ar tauriņziežiem.
Komensālisms izpaužas kā vienas populācijas labvēlīga ietekme

uz otru, bet labumu gūst tikai viena no pusēm. Kā piemēru šeit

var minēt nitrifikācijas procesu. Nitrosomonas ģints baktērijas ok-

sidē amonjaku līdz nitrītiem, un tā rezultātā Niirobacter ģints bak-

tērijas tiek nodrošinātas ar enerģētisko substrātu. Savukārt denitri-

fikatorus var uzskatīt par šī procesa turpinātājiem, jo denitrifikatorī

anaerobos apstākļos nitrātus izmanto par elektronu akceptoriem.
Konkurenci mikroorganismu pasaulē novēro bieži, tā ir cīņa par

barības vielām vai dzīves telpu. Mikroorganismi savā starpā atšķi-
ras morfoloģiski, bet galvenokārt ar to bioķīmiskajām un fiziolo-

ģiskajām īpašībām, tāpēc nepārtraukti pastāv konkurence un «uz-

var» organismi ar plastiskāku bioķīmisko un fizioloģisko aparātu.
Konkurence pēc barības vielām ir daudzveidīga, jo šeit piedalās ļoti
dažādi autotrofi, heterotrofi, aerobi un anaerobi organismi.

Konkurenci ietekmē gan laiks, gan telpa. Piemēram, mainoties

gadalaikiem, mainās mikroorganismu skaits, jo mitruma izmaiņas
ierobežo vai veicina attiecīgo mikroorganismu grupu attīstību. Aug-
snes mikrozonās izmainās fizikāli ķīmiskie apstākļi, un tā rezultātā

viena mikroorganismu grupa nomaina citu.

Augsta konkurences spēja parasti ir mikroorganismiem, kuri

spējīgi ātri izmantot oglekļa avotus un izdalīt vidē C0
2, kas iero-

bežo citu mikroorganismu darbību.

Straujš augšanas temps raksturo Mucor un Rhizopus sugas,

tāpēc uz cietām barotnēm tās ātri pārklāj Petrī trauka virsmu, ne-

ļaujot attīstīties citiem mikroorganismiem.
Antagonisms izpaužas tādējādi, ka daudzi mikroorganismi sub-

strātā izdala ķīmiskas vielas, kuras negatīvi ietekmē citus mikro-

organismus. Piemēram, tās ir minerālās un organiskās skābes,
spirti, dažādi fenola atvasinājumi, fermenti, baktēriju toksīni un

antibiotiskās vielas. Antagonisms var izpausties vispārēji vai arī

tam var būt izlases iedarbība. Piemēram, skābes un spirti noteiktās

koncentrācijās ir nāvējoši bez izņēmuma visiem dzīviem organis-
miem, jo šie savienojumi izraisa šūnu olbaltumvielu koagulāciju.
Turpretī antibiotiskās vielas efektīvi iedarbojas uz noteiktām mik-

roorganismu grupām.
Antibiotiskās vielas ir dzīvu organismu sintezēti bioloģiski aktīvi

savienojumi, kuru iedarbība uz mikroorganismiem ir bakteriosta-

tiska vai baktericīda. Antibiotiskajām vielām cilvēka dzīvē ir liela

nozīme. Tās iegūst no mikroskopiskajām sēnēm, aktinomicētēm un

baktērijām un efektīvi izmanto cīņā ar slimību izraisītājiem. Aug-
snes mikroorganismi izstrādā antibiotiskās vielas citu mikroorga-
nismu nomākšanai.
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Parazītisms mikroorganismu vidū vēl pilnībā nav izpētīts. Pēc

S. Russela domām, parazītismam izšķir divus veidus: 1) parazī-
tisms bez kontakta ar saimnieku un 2) parazītisms kontaktā ar

saimnieku. Augsnē visbiežāk sastop pirmo parazītisma veidu. Tā

būtība ir tāda, ka parazīti apkārtējā vidē izdala fermentus, kuru

rezultātā izšķīst citu šūnu apvalks. Šo parādību atklāja A. Flemings
un fermentu nosauca par lizocīmu. Spēja lizēt šūnas piemīt
arī mikroorganismiem ■— vīrusiem, daudzām baktērijām, aktiomi-

cētēm un sēnēm. Sie parazīti ir fakultatīvi, jo tie izmanto arī citus

barības avotus, ne tikai lizēto šūnu produktus.
Otrajam parazītisma veidam raksturīga viena mikroorganisma

iekļūšana citā mikroorganismā. To veic bakteriofāgi un aktinofāgi.
Nonākuši baktēriju vai aktinomicēšu šūnā, tie vairojas, un tā rezul-

tātā mikroorganismu šūna aiziet bojā.
1963. gadā zinātnieki H. Stolps un M. Starrs atklāja obligātu

parazītu — baktēriju Bdellovibrio bacteriovorus, kura ir sīka, ne-

daudz izliekta, kustīga nūjiņa. Vispirms minētais parazīts piestip-
rinās pie šūnapvalka, tad iekļūst šūnas iekšpusē un sāk vairoties.

Kad šūnas saturs ir izmantots, cietušās šūnas apvalks izšķīst, para-

zīti izkļūst ārā un uzbrūk citām baktēriju šūnām.

Daudzām mikroskopiskajām sēnēm arī ir izteikts parazītisms,
tās parazitē uz aļģēm vai citām sēnēm. Galvenokārt tās ir Chutri-

diales rindas sēnes.

Baktērijas savukārt kalpo par barības avotu daudziem vienšū-

ņiem.

MIKROORGANISMU VIELU MAIŅA

VIELU UZŅEMŠANA MIKROORGANISMU ŠŪNĀS

Barības vielu un ūdens uzņemšana mikroorganismu šūnā un

izdalīšana no tās notiek ar visu šūnas virsmu. Sos procesus nosaka

daudzi faktori: transportējamo molekulu lielums un struktūra, vielu

koncentrācija šūnā un ārpus tās, šūnapvalka un citoplazmatiskās
membrānas īpašības v. c.

Barības vielas šūnā iekļūst tikai izšķīdušā veidā. Nešķīstošās
saliktās organiskās vielas pirms iekļūšanas šūnā sadalās mikro-

organismu šūnu izdalīto eksofermentu ietekmē (10. att.). Šūnap-
valks ir caurlaidīgs, un tam viegli iet cauri daudzi savienojumi.
Citoplazmatiskā membrāna ir puscaurlaidīga un kalpo kā osmo-

tiskā barjera, tādēļ dažādu vielu izkļūšana caur to ir atšķirīga.
Veidi barības vielu iekļūšanai šūnā ir dažādi.

Pasīvā difūzija. Vielu transports cauri membrānai notiek uz

vielu koncentrāciju starpības rēķina (ja ir neelektrolīti) vai uz

elektrisko potenciālu (ja ir joni) pamata, kas veidojas citoplazma-
tiskās membrānas abās pusēs. Pēc šī principa šūnā iekļūst ūdens

un tikai nedaudzas vielas. Vielu pārvietošanās notiek samērā lēni.
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10. att. Organiska polimēra izmantošana:

I un II — polimēra noārdīšanas etapi: А — noārdītspējīga šūna; В — noardītnespējīga šūna;

/ — šūna; 2 — eksofermenti; 3 — polimērs; 4 — monomeri.

Pa lielākai daļai vielu transports cauri šūnas membrānai tiek

veikts ar speciālu pārnešanas mehānismu palīdzību. Šeit nozīme ir

molekulām-pārnesējām. Pēc uzbūves pārnesējas ir olbaltumvielas,
un tās sauc par permeāzēm (angl. permeable — caurejošs).
Sūnas ārpusē tās piesaista kādu savienojumu, cauri membrānai

nogādā šūnā, tur atbrīvo to un uz ārpusi transportē šūnas vielu

maiņas produktus.
Izšķir divus vielu pārnešanas veidus ar permeāžu līdzdalību.

Atvieglotā difūzija. Šo vielu pārvietošanās pamatā ir transpor-
tējamā savienojuma koncentrāciju starpība membrānas abās pusēs.
Viela uz membrānas ārējās sienas savienojas ar molekulu-pārnesēju
un veido kompleksu, kas pēc tam atbrīvo pārnesamo vielu pie mem-

brānas iekšējās sienas. Šādā vielu pārnešanā netiek patērēta ener-

ģija. Vielas koncentrācija ārpus šūnas ir lielāka nekā šūnas

iekšienē, un pārnešanas ātrums ir atkarīgs no koncentrācijas
starpības.

Aktīvais transports. Izšķīdušās vielas mikroorganisma šūnā no-

kļūst pretēji koncentrāciju gradientam. Tādā veidā šūnā nonāk vai-

rums savienojumu. Bet šāda veida transportam ir nepieciešama
enerģija. Sim nolūkam tiek izmantots adenozīntrifosfāts (ATF), kas

veidojas elpošanas vai rūgšanas procesā. Piemēram, ir aprēķināts,
ka, lai pārnestu tiogalaktozes molekulu cauri zarnu nūjiņas (Esche-
richia coli) membrānai, tiek patērēta 1 ATF molekula.

Permeāžu skaits mikroorganisma šūnā ir ievērojams. Piemēram,
tikai laktozes pārnešanai zarnu nūjiņas šūnā ir ap 8000 specifiskās
permeāzes molekulu.
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ĶĪMISKIE SAVIENOJUMI MIKROORGANISMU ŠŪNĀS UN TO AVOTI

Ķīmiskā sastāva ziņā mikroorganismu šūna maz atšķiras no

augu vai dzīvnieku šūnas. Svarīgākie elementi tajā ir ogleklis, skā-

beklis, ūdeņradis, slāpeklis, sērs, fosfors, kālijs, magnijs, kalcijs un

dzelzs. Organisko vielu sastāvā ietilpst 4 organogēnie elementi —

ogleklis, skābeklis, ūdeņradis un slāpeklis, un tie sastāda 90 —97%
no sausnas. Pārējie ir minerālelementi,un to daudzums sausnā var

būt 3—10%. Visvairāk no šiem elementiem ir fosfora un sēra. Fos-

fors šūnā atrodas tādu savienojumu sastāvā kā nukleīnskābes, ATF

un citi nukleotīdi, fosfolipīdi. Sērs nepieciešams aminoskābju sin-

tēzei.

Nelielos daudzumos mikroorganismu šūnās atrodas mikroele-

menti — cinks, varš, molibdēns v. c. Daudzi mikroelementi ietilpst
fermentu sastāvā. Atsevišķu elementu daudzums šūnās ir atšķirīgs
un atkarīgs no mikroorganismu sugas un barošanās apstākļiem
(2. tabula).

2. tabula

Atsevišķu elementu daudzums mikroorganismu šūnās

(pēc K. Mudrecovas-Viss, 1985)

Ūdens. 75—85% no mikroorganismu šūnas masas ir ūdens.

Ūdenim šūnu metabolismā ir milzīga nozīme. Bez ūdens nevar no-

tikt vielu uzņemšana un vielu maiņas produktu izvadīšana no

šūnas.

Daļa ūdens šūnā atrodas saistītā veidā (ar olbaltumvielām,
ogļhidrātiem un citām vielām) un ieiet šūnu struktūrelementu sa-

stāvā. Pārējais ir brīvais ūdens, kurš kalpo par koloīdu dis-

persijas vidi un kurā izšķīdinātas dažādas organiskās vielas un

minerālvielas. Ūdens vidē norisinās visas šūnas ķīmiskās reakcijas.
Brīvā ūdens daudzums mikroorganismu šūnā mainās atkarībā no

apkārtējās vides apstākļiem, fizioloģiskā stāvokļa un šūnas vecuma.

Baktēriju un sēņu sporās ūdens ir ievērojami mazāk nekā veģeta-
tīvajās šūnās. Ja šūna zaudē brīvo ūdeni, tā izžūst, var novērot

izmaiņas šūnas vielu maiņā, bet, nonākot labvēlīgā vidē, tās dzī-

vības funkcijas atjaunojas. Ja mikroorgnismu šūna zaudē saistīto

ūdeni, tiek bojātas struktūras un šūna iet bojā.
Parasti mikroorganismos sausna ir 15—25%. Tajā visvairāk

ir organisko vielu (85—95%) — olbaltumvielas, lipīdi, nukleīnskā-

bes, ogļhidrāti un citi savienojumi.

Elementu daudzums šūnās, % sausnā

irganogenie elemen

baktērijas raugi sēnes

Ogleklis
Slāpeklis
Ūdeņradis
Skābeklis

50,4
12,3

6,8
30,5

49,8
12,4

6,7
31,1

47,9
5,3

6,5

40,2
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Olbaltumvielu no organiskajiem savienojumiem šūnās ir visvai-

rāk, un tās veic svarīgas dzīvības funkcijas. To daudzums baktēriju
šūnu sausnā ir 40—80%, raugu šūnu sausnā — 40 —60% un sēnu —

15—40% (11. att.).
Ļoti svarīga olbaltumvielu vai to kompleksu grupa ir fer-

menti, kas nodrošina dažādu bioķīmisko reakciju norisi šūnās.

Mikroorganismu spēju producēt olbaltumvielas plaši izmanto

rūpniecībā, lai ražotu pārtikas un lopbarības olbaltumvielas. Tas

atmaksājas tad, ja mikroorganismi — olbaltumvielu producenti —

var izmantot lētas izejvielas un šūnu augšana noris strauji.
Nukleīnskābes mikroorganismu šūnās sastopamas DNS un RNS

veidā. To molekula ir gara ķēde, kas sastāv no nukleotīdiem. Katrs

nukleotīds sastāv no fosforskābes atlikuma, no pentozes vai dez-

oksipentozes un purina vai pirimidīna slāpekļa bāzes.

DNS (dezoksiribonukleīnskābe) satur dezoksiribozi

un no slāpekļa bāzēm
— adenīnu, guanīnu, citozīnu un timīnu.

DNS molekulā iekodēta visa ģenētiskā informācija, t. i., nukleotīdu

kombinācija molekulā nosaka visas organisma īpašības, kuras vei-

dojušās garajā evolūcijas procesā un ir raksturīgas noteiktai sugai.
Tikai ar DNS starpniecību iedzimtības īpatnības tiek nodotas nāka-

majām paaudzēm. DNS molekula koncentrējas galvenokārt šūnas

kodolā vai tā analogā —
nukleoīdā.

RNS (ribonukleīnskābe) satur ribozi un no slāpekļa
bāzēm

— adenīnu, guanīnu, citozīnu un uracilu. RNS koncentrējas

11. att. Baktēriju šūnu sastāvs (procentos).
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galvenokārt šūnas citoplazmā un ribosomās. Ribosomās tā piedalās
olbaltumvielu sintēzē un īsteno gēnu informāciju šūnā.

Ogļhidrāti atrodas mikroorganismu šūnapvalkā un citās struk-

tūrās. Tie tiek izmantoti par enerģētisko materiālu un noder arī

citu savienojumu sintēzē. Baktēriiu sausnā ogļhidrātu ir 10—30%,
bet sēņu sausnā — 40 —60%.

Daļa ogļhidrātu mikroorganismu šūnās uzkrājas kā rezerves vie-

las polisaharīdu — glikogčna, granulozes, dekstrīna, celulozes v. c.

veidā. Polisaharīdi veido kompleksus ar olbaltumvielām un taukiem.

Lipīdi no sausnas sastāda 3—10%, tikai atsevišķos gadījumos
raugu šūnās to daudzums var svārstīties 40 —60% robežās. Lipīdi
ir citoplazmatiskajā membrānā un uzkrājas šūnā tauku pilienu veidā

kā rezerves vielas.

Pigmenti nosaka mikroorganismu šūnu krāsu, atsevišķi mikro-

organismi var izdalīt pigmentus apkārtējā vidē.

Fotosintezējošās baktērijas satur īpašus pigmentus, kuri ir līdzīgi
augu hlorofilam, — bakteriohlorofilus. Pēc uzbūves tie

atšķiras no augu hlorofila. Bakteriohlorofili ir vairāki tipi — a, b,

c, d un c.

Visi fototrofie mikroorganismi, daļa hemotrofo baktēriju un daži

raugi satur karotinoīdus. Fototrofos karotinoīdi, tāpat kā bakterio-

hlorofils, piedalās gaismas uztveršanā fotosintēzē. Hemotrofos tie

aizsargā pret starojuma negatīvo ietekmi. Sārtos raugus var izman-

tot olbaltumvielām un vitamīniem bagātas lopbarības ražošanā, jo
karotīns ir A vitamīna provitamīns.

Minerālvielu daudzums mikroorganismu sausnā ir robežās no

5 līdz 15%. Tāpat kā citos organismos, to starpā ir makroelementi,
mikroelementi un ultramikroelementi. Minerālvielas uzņem jonu
veidā, bet šūnā tās galvenokārt ir saistītas ar dažādām organisko
vielu molekulām un izpilda kādu noteiktu fizioloģisku funkciju.
Brīvā jonu formā šūnā atrodas galvenokārt vienvērtīgie (X, Na),
mazāk

— divvērtīgie (Ca, Mg) metāli, nodrošinot osmotiskās īpa-
šības un bioelektrisko potenciālu. Mikroelementi un ultramikroele-

menti ir saistīti ar olbaltumvielām un kalpo kā fermentu aktīvie

centri vai aktivatori.

Sakara ar dažādo vielu maiņu minēto elementu avoti dažādam

mikroorganismu grupām var būt ļoti atšķirīgi.

Oglekļa ieguvei mikroorganismi spēj izmantot dažādus avotus.

Daļa baktēriju, līdzīgi zaļajiem augiem, spēj izmantot C02, bet tā

reducēšanai izlieto gaismas, neorganisko vai arī organisko savieno-

jumu oksidācijas enerģiju. Identiska ir oglekļa ieguve no karbonā-

tiem, СО v. c.

Vairums mikroorganismu oglekli iegūst no dažādiem organiska-
jiem savienojumiem, tos noārdot līdz cukuriem, organiskajām skā-

bēm, aminoskābēm vai ari vēl mazākām molekulām. Tāpēc arī vieg-
lāk tie var izmantot ogļhidrātus, kas satur daļēji oksidētus oglekļa
atomus (HCOH), (H2COH), (HCO). Sliktāk izmantojami ir stipri
reducēti savienojumi, piemēram, parafīni. Praktiski grūtiizmantojams
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ir ari stipri oksidētais ogleklis no karboksilgrupam, piemēram,
skudrskābē (HCOOH).

Šķīstošie ogļhidrāti vai citi organiskie savienojumi nonāk mikro-

organismu šūnu citoplazmā un tiek iekļauti oksidēšanās-reducēša-

nās procesos. Vairumu no tiem noārda enerģijas ieguvei, un rezul-

tātā apkārtējā vidē izdalās C0
2

vai arī dažādi starpprodukti. Pārē-

jie organiskie savienojumi vielu maiņas procesā oksidēšanās un

reducēšanās reakcijās pārveidojas, un sintezējas šūnas citoplazmai
nepieciešamās vielas — taukskābes, aminoskābes, slāpekļa bā-

zes v. c.

Mikroorganismu spēja izmantot dažādus organiskā oglekļa avo-

tus ir ļoti atšķirīga. Daļa mikroorganismu spēj izmantot visdažādā-

kos oglekļa avotus, citi turpretī izmanto tikai atsevišķus savienoju-
mus. Izrādās, ka mikroorganismiem, kuri izmanto organisko oglekli,
normālām dzīvības norisēm ir nepieciešams nedaudz C0

2. Ja vidē

nav oglekļa dioksīda, mikroorganismu darbība tiek kavēta vai ari

pilnīgi pārtraukta. Daudzas baktērijas un sēnes labi attīstās, ja
apkārtējā vidē C0

2 koncentrācija ir paaugstināta (5—10%).

Slāpeklis ir nepieciešams aminogrupas (-NH 2 ) un imingru-
pas (-NH) veidošanai aminoskābēs, nukleīnskābju slāpekļa bā-

zēs v. c. Par slāpekļa avotu vislabāk mikroorganismi izmanto amo-

nija jonus (NH 4 *) un amonjaku (NH 3 ). Sie savienojumi viegli

iekļūst šūnā un tiek izmantoti sintēzē. Savukārt organiskie amonija

sāļi tiek labāk izmantoti nekā neorganiskie sāļi, jo neorganiskie
sāji ir fizioloģiski skābi, un, izmantojot slāpekļa grupu, vides reak-

cija (pH) pazeminās. Daļa mikroorganismu par slāpekļa avotu

izmanto nitrātus, nedaudzi
— arī nitrītus.

Starp baktērijām, aktinomicētēm un ciānbaktērijām sastop gru-

pas, kuras spēj saistīt slāpekli no atmosfēras un izmantot to šūnā

olbaltumvielu sintēzei. Sim procesam ir liela lauksaimnieciska no-

zīme, jo augsne bagātinās ar augiem izmantojama slāpekļa krāju-
miem.

Mikroorganismi spēj izmantot arī organiskos slāpekļa savieno-

jumus, no kuriem atšķeļ NH 2 grupu. Daudzi mikroorganismi asimilē

aminoskābes, kuras izmanto par šūnas uzbūves materiālu. Daudzas

mikroorganismu grupas izdala eksofermentus, kas sadala olbaltum-

vielas līdz peptīdiem un aminoskābēm, kurus šūnas tālāk patērē.

Svarīga nozīme ir arī sēram. Sūnā sērs sastopams tikai redu-

cētā formā kā sulfīdgrupa. Vairums mikroorganismu par sēra avotu

izmanto sulfātus. Taču ir arī mikroorganismi, kuriem sērs ir nepie-
ciešams reducētā vai pat organisko savienojumu formā.

Par fosfora avotu kalpo dažādi ortofosforskābes sāļi._ Fos-

fors mikroorganismu šūnā iekļūst fosforskābes molekulas veidā, ne-

izmainītā formā iekļaujas nukleīnskābēs un piedalās enerģijas vielu

maiņas procesos.

Arī visu pārējo minerālelementu avots ir to neorganiskie saļi.

Kālijs nodrošina šūnu normālu darbību un piedalās osmo-

tiskās sistēmas veidošanā un ogļhidrātu vielu maiņā.
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Magnijs ieiet fotosintezējošo baktēriju hlorofila sastāvā un

ir vairāku fermentu aktivators. Sūnā magnijs atrodas jonu veidā

vai ir saistīts organiskajos savienojumos.
Kalcijs sevišķi nepieciešams ir Clostridium un Azotobacter

ģints baktērijām. Sūnās tas iekjūst ūdenī šķīstošo kalcija sāļu jonu
veidā.

Dzelzs mikroorganismu šūnās ir obligāti nepieciešama, bet

ļoti niecīgā daudzumā. Dzelzs ietilpst citohromu (elpošanas ķēdes
pārnesēju) un hēma (īpašas dzelzi saturošas olbaltumvielas) sa-

stāvā. Par dzelzs avotu mikroorganismi vislabāk izmanto tā sulfā-

tus vai citu skābju sāļus.

MIKROORGANISMU FERMENTI

Mikroorganismu fermenti ir bioloģiski katalizatori, kurus pro-
ducē mikroorganismu šūna un kuri nodrošina tajā noritošās bio-

ķīmiskās reakcijas.

FERMENTU STRUKTŪRA UN ĪPAŠĪBAS

Fermenti pēc struktūras ir olbaltumvielas. Izšķir vienkomponenta
un divkomponentu fermentus. Vienkomponenta fermenti

sastāv tikai no olbaltumvielām (proteīni), divkomponentu
fermenti sastāv no olbaltumvielas un kāda cita savienojuma,
kuru sauc par prostētisko jeb aktīvo grupu.

Prostētisko grupu var veidot vitamīni vai to atvasinājumi, da-

žādi metāli (Fe, Со, Cv), slāpekļa bāzes un dažas citas vielas.

Fermenta prostētiskā grupa nosaka tā katalītiskās īpašības, bet

olbaltumvielu daļa — specifiskās īpašības, spēju iedarboties uz no-

teiktu substrātu. Atsevišķu fermentu prostētiskās grupas spēj uz

laiku nodalīties no olbaltumvielas un saistīties ar citu olbaltumvielu.

Šādas prostētiskās grupas sauc par kofermentiem.

Vienkomponenta fermentos par aktīvo grupu var kalpot dažā-

das savienojumu grupas fermenta molekulā, piemēram, -SH grupa,

aminoskābju radikāļi v. c.

Fermentiem piemīt ļoti liela aktivitāte. Ir pierādīts, ka 1 g amilā-

zes labos vides apstākļos sadala līdz cukuram 1 tonnu cietes. Fer-

mentu raksturīgākā īpašība, ar kuru tie atšķiras no parastajiem
ķīmiskajiem katalizatoriem, ir izteikts substrāta un darbības speci-
fiskums. Katrs ferments katalīzē vienu noteiktu reakciju, iedarbojo-
ties uz vienu noteiktu vielu. Piemēram, ferments laktāze sadala

piena cukuru laktozi, veidojot glikozi un galaktozi, bet nespēj sada-

līt citus cukurus. Ferments katalāze sadala ūdeņraža peroksīdu, un

veidojas ūdens un brīvs skābeklis. Specifiskumu nosaka substrāta

un fermenta molekulu struktūras īpatnības, un tie atbilst viens

otram kā atslēga slēdzenei.

Katalīzes reakcija sākas ar to, ka ferments saistās ar substrātu

un veido kompleksu «ferments+substrāts». Reakcijas rezultātā vei-

dojas jaunie reakcijas produkti un atbrīvojas ferments (12. att.).
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FERMENTU KLASIFIKĀCIJA

12. att. Substrāta un fermenta

savstarpējā iedarbība.

Mūsdienās jau izpētīti un atklāti

ap 1000 dažādu fermentu. Sākotnēji
to nosaukumi tika doti pēc tās vie-

las, kuru tie sadala, pievienojot ga-
lotni -āze. Piemēram, celulozi sašķeļ
celulāze, un veidojas celobioze. Zi-

nātniskie fermentu nosaukumi tiek

veidoti atkarībā no reakcijas rak-

stura, kuru tie katalizē, un sub-

strāta. Pēc starptautiskās komisijas
lēmuma (Fermentu nomenklatūras

noteikumi, 1972) fermentus iedala

sešās galvenās klasēs, kurām vēl ir

apakšklases un sīkāks dalījums.
Oksidoreduktāzes ir fermenti,

kuri katalizē oksidēšanās-reducēša-

nās reakcijas. Sīs reakcijas kalpo
enerģijas ieguvei elpošanas un rūg-
šanas procesos. Sajā klasē ietilpst
dehidrogenāzes (NAD, NADF,
FAD), citohromi (b, с, с

l

, a,

a
3), kuriem ir nozīme ūdeņraža un

elektronu pārnešanā elpošanas ķēdē.
Transferāzes nodrošina atsevišķu

molekulu radikāļu vai veselu mole-

kulu pārnešanu no viena savieno-

juma uz citu. Piemēram, acetil-

transferāze pārnes etiķskābes mole-

kulas atlikumu —CH
3
CO. Reakcijām,

kuras katalizē fosfotransferāzes, ir

liela nozīme mikroorganismu dzīvī-

bas procesos, jo notiek ar enerģiju

bagāto fosfāta grupu pārnešana no

viena savienojuma uz citu.

Hidrolāzes nodrošina lielmolekulāru vielu hidrolītiskas šķelša-
nās reakcijas, pievienojot ūdeni. Hidrolāzes šķeļ olbaltumvielas,tau-

kus un ogļhidrātus. Sajā grupā ietilpst proteolītiskie fer-

menti, kas šķeļ peptīdsaites, karbohidrolāzes, kuras no-

drošina disaharīdu, trisaharīdu un polisaharīdu šķelšanu (a un p
amilāze, p galaktozidāze v. c), esterāzes, kuras katalizē esteru

sintēzi un šķelšanu, v. c.

Liāzes arī šķeļ organiskos savienojumus, tikai bez ūdens pie-
vienošanas. Vienlaicīgi tiek atšķeltas dažādas grupas un veidojas
dubultsaites vai arī tiek pievienotas atsevišķas grupas vai radikāļi
ar dubultsaitēm. Piemēram, ferments piruvātdekarboksilāze katalizē

C02 atšķelšanu nopirovīnogskābes:
СНзСОСООН—*CH 2COH+CO2.
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Ferments aldolāze katalizē fruktozo-1,6-difosfāta sadalīšanu divās
triozēs. Pūšanas baktērijas ir bagātas ar aminoskābju dekarbok-
silāzem.

Izomerazes nodrošina organisko savienojumu pārveidošanu to
izomeros. Izomerizācijas procesā notiek atomu, atomu grupējumu
vai dažādu radikāļu pārgrupēšana molekulas ietvaros. Izomerēties
var ogļhidrāti, to atvasinājumi, organiskās skābes, aminoskābes un

citi savienojumi. Mikroorganismu vielu maiņā liela nozīme ir trio-

zofosfātizomerāzei, glikozofosfātizomerāzei v. c. Abi minētie fer-

menti ir svarīgi cukura pārveidošanā elpošanas un rūgšanas pro-

cesu sakuma stadijā.
Ligāzes piedalās sarežģītu organisko savienojumu sintēzē no

vienkāršākām vielām, izmantojot ATF enerģiju. Piemēram, aspara-

gīnsintetāze nodrošina amīda asparagīna veidošanos no asparagīn-
skābes un amonjaka ar ATF molekulas līdzdalību. Ligāzēm ir sva-

rīga loma oglekļa un slāpekļa vielu maiņā.

MIKROORGANISMU FERMENTU NOZĪME UN IZMANTOŠANA

Fermentu aktivitāti ietekmē dažādi faktori: fermenta un sub-

strāta koncentrācija, temperatūra, vides reakcija (pH) v. c. Katram
fermentam ir sava noteikta temperatūra un vides reakcija, kādā tas

darbojas.
Ikviena mikroorganisma šūna spēj sintezēt veselu virkni fer-

mentu, kuri atšķiras cits no cita ar noteiktu funkciju. Fermentus,
kuri nodrošina šūnu vielu maiņu un atrodas šūnā, sauc par endo-

fermentiem. Turpretī fermentus, kuri tiek izdalīti no šūnas

ārpusē un tur veic savas funkcijas, sauc par eksofermentiem.

Vairumā gadījumu no šūnas tiek izdalīti hidrolītiskie fermenti, kas

sadala lielmolekulāros savienojumus vienkāršākos, kurus šūna pēc
tam izmanto. Eksofermentiem īpaša nozīme ir mikroorganismu ba-

rošanās procesā, jo ar to palīdzību mikroorganismi var izmantot

tādus savienojumus kā polisaharīdi, olbaltumvielas, tauki, vaski,
nafta, parafīni v. c.

Viena no rūpnieciskās mikrobioloģijas pamatnozarēm ir fermentu

ieguve no mikroorganismiem. Pēc mikroorganismu kultivēšanas fer-

mentus izdala no šūnām vai kultūras šķidruma. Sevišķi plaši mik-

roorganismi fermentus var izmantot pārtikas rūpniecībā un lop-
barības ražošanā. Fermentu ieguvei no mikroorganismiem ir vai-

rākas priekšrocības.
1. Mikroorganismos ir plašs fermentu sortiments, pie tam tie

satur arī tādus fermentus, kuru nav ne dzīvnieku, ne augu šūnās.

2. Mikroorganismi strauji vairojas, un to šūnas īsā laikā izveido

lielu masu, no kuras var izdalīt vajadzīgos fermentus.

3. Mikroorganismu audzēšanai iespējams izmantot lētus substrā-

tus, kas var būt dažādi rūpniecības atkritumprodukti.
4. Vadīt mikroorganismu kultivēšanas procesu ir daudz vien-

kāršāk nekā audzēt augus vai dzīvniekus.
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Nepieciešamo fermentu ieguvei izmanto mikroskopisko sēņu,

baktēriju un raugu kultūras. Piemēram, sēņu izdalītos amilolītiskos
fermentus izmanto spirta ražošanai no cieti saturošiem substrātiem,
celulolītiskos fermentus

—
salmos esošās celulozes sadalīšanai līdz

vienkāršākiem cukuriem v. c.

PSRS ekonomiskās un sociālās attīstības pamatvirzienos 1986.—

1990. gadam un periodam līdz 2000. gadam ir norādīts, ka jāpalie-
lina visāda veida mikroorganismu fermentu ražošana un izmanto-

šana.

MIKROORGANISMU VIELU MAIŅAS TIPI

Mikroorganismu vielu maiņa (metabolisms) ietver sevī divus

svarīgus procesus — enerģētisko metabolismu un konstruktīvo me-

tabolismu.

Enerģētiskajā metabolismā šūna iegūst enerģiju. Tas ir saistīts

ar barības vielu noārdīšanu, t. i., oksidāciju. Mikroorganismi ener-

ģiju iegūst galvenokārt elpošanas un rūgšanas procesos, bet neliela

grupa
— fotosintēzes procesā. Elpošanas rezultātā organiskās vielas

noārdās līdz galaproduktiem (CO 2 un H
2O) un izdalās daudz ener-

ģijas. Rūgšanas procesā organiskās vielas noārdās daļēji, izdalās

nedaudz enerģijas un pārējā uzkrājas enerģiju saturošos savieno-

jumos (etilspirts, pienskābe, sviestskābe un citi savienojumi). Sā-

jos procesos ķīmiskās enerģijas pārnešanā nozīme ir sistēmai

«ATF-ADF». Ķīmiskajās reakcijās izdalītā enerģija pāriet uz ADF

molekulu, kas pārvēršas par ATF. Tādā veidā brīvā enerģija šūnā

uzkrājas kā makroerģisko fosfora saišu ķīmiskā enerģija.

Konstruktīvajam metabolismam raksturīgas sintēzes reakcijas,
kurās no šūnā uzņemtām vienkāršām vielām veidojas organismam
raksturīgās makromolekulas (olbaltumvielas, nukleīnskābes, poli-
saharīdi v. c). Sajā procesā tiek patērēta enerģija, kas uzkrāta ATF.

Enerģētiskie un konstruktīvie procesi mikroorganismu šūnās no-

risinās vienlaicīgi. Vairumam prokarioto mikroorganismu šie pro-

cesi ir cieši saistīti un grūti nodalāmi. Tomēr sastop dažas proka-
riotu grupas, kurām atsevišķas reakcijas kalpo tikai enerģijas iegu-
vei, bet citas

—
tikai biosintēzei.

MIKROORGANISMU IEDALĪJUMS

PĒC IZMANTOJAMIEM ENERĢIJAS UN OGLEKĻA AVOTIEM

Visus mikroorganismus pec izmantojamiem enerģijas un oglekļa
avotiem iedala vairākās grupās.

Pēc izmantojamā enerģijas avota mikroorganismus iedala foto-

tгоf оs, kas kā enerģijas avotu izmanto saules gaismu, un he-

motrofos, kuri par enerģijas avotu izmanto dažādus organiskos
vai neorganiskos savienojumus. Savukārt tālāko iedalījumu apakš-



59

grupas nosaka mikroorganismu spēja oksidēt to vai citu savieno-

jumu grupu.

Organotrofiem mikroorganismiem par elektronu avotu

(donoru) enerģētiskajā procesā kalpo organiskās vielas. Litotro-

fiem (gr. lithos
— akmens) mikroorganismiem par elektronu do-

noru kalpo neorganiskās vielas.

Pēc enerģijas avota un oksidējamās vielas mikroorganismus
iedala četrās grupās: fotolitotrofos, fotoorganotrofos, hemolitotrofos

un hemoorganotrofos.
L Fоtоli t о t г о f i ir mikroorganismi, kuri veic fotosintēzi un

par elektronu donoru izmanto neorganiskās vielas (H2 O, H2S,
S v. c). Pie šis grupas pieskaita zaļos augus, ciānbaktērijas, pur-

pura un zaļās sēra baktērijas. Piemēram, sēra purpurbaktērijas par

ūdeņraža donoru izmanto H
2

S vai citus reducētos sēra savienoju-
mus, reducējot oglekļa dioksīdu līdz organiskai vielai.

2. Fоtооrg а n о t г о f i ir fotosintezējoši mikroorganismi,
kuri par elektronu donoru izmanto organiskās vielas. Sajā grupā
ietilpst nesērā purpurbaktērijas, dažas zaļās sēra baktērijas un da-

žas ciānbaktērijas.
3. Hemalit о t г о f i ir mikroorganismi, kuriem enerģijas

avots ir dažādu neorganisko savienojumu oksidācijas procesi. Ja

šāds enerģijas ieguves veids ir savienots ar autotrofiju — spēju
par oglekļa avotu izmantot C02, tad to sauc par hemosintēzi.

To atklāja un aprakstīja krievu mikrobiologs S. Vinogradskis (19. gs.

beigās). Hemosintēzes process ir raksturīgs nitrificējošām baktēri-

jām (oksidē amonjaku vai nitrītus), sēra baktērijām (oksidē redu-

cētos sēra savienojumus —
H

2
S, sēru v. c), dzelzs baktērijām, ku-

ras oksidē divvērtīgo dzelzi, un ūdeņraža baktērijām, kuras oksidē

ūdeņradi.
4. Hemoorganotrofi ir mikroorganismi, kuri enerģiju

iegūst, daļēji vai pilnīgi oksidējot organiskos savienojumus. Pie šīs

grupas pieder vairums baktēriju, makroskopiskās un mikroskopiskās
sēnes un visi dzīvnieki.

Pēc oglekļa avotu izmantošanas īpatnībām visus mikroorganis-
mus iedala divās grupās — autotrofos un heterotrofos.

1. Autotrofie mikroorganismi («baro paši sevi») par

oglekļa avotu izmanto oglekļa dioksīdu, no kura šūnās sintezējas
visi nepieciešamie organiskie savienojumi. Sis barošanās veids ir

raksturīgs fotolitotrofajiem un hemolitotrofajiem mikroorganismiem.
2. Heterotrofie mikroorganismi («barojas uz citu

rēķina») izmanto oglekli no organiskiem savienojumiem, kurus sin-

tezējuši citi organismi.
Heterotrofos mikroorganismus savukārt iedala saprofītos,

kas pārtiek no augu un dzīvnieku atliekām, un parazītos, kuri

aug un attīstās tikai citā dzīvā organismā.
Heterotrofais barošanās veids raksturīgs hemoorganotrotajiem

mikroorganismiem. Taču dabā sastop arī tādus mikroorganismus,
kuri spējīgi pāriet no viena barošanās tipa uz citu. Sādu parādību

sauc par m i к sо t г о f i j v.
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ENERĢIJAS AKUMULĒŠANA MIKROORGANISMU ŠŪNĀS

Enerģija uzkrājas savienojumos, kuros ir grupas ar augstu
enerģētisko potenciālu. Parasti tās ir fosfāta grupas, kas pie savie-

nojuma saistās ar makroerģiskajām (makroenerģētiskajām) sai-

tēm (~). Ja šīs saites tiek pārrautas, tad izdalās enerģija, kuru

izmanto dažādu savienojumu sintēzē un citos procesos. Kā enerģi-

jas akumulētāji un pārnesēji ir pazīstama vesela virkne sa-

vienojumu — adenozīntrifosfāts (ATF), adenozīndifosfāts (ADF),
uridīntrifosfāts (UTF), acetilfosfāts un daudzi citi. Viens no vissva-

rīgākajiem enerģijas pārnesējiem ir ATF. ATF sintezējas oksidē-

šanās-reducēšanās reakcijās, kurās izdalās brīvā enerģija. ATF

molekulā divas fosfāta grupas ir ar makroerģiskām saitēm. Atšķeļo-
ties fosfātu grupām no viena mola ATF molekulu, izdalās 31,8 kJ

enerģijas.
Tātad mikroorganismi vispirms enerģiju uzkrāj īpašos savieno-

jumos makroenerģisko saišu veidā un izmanto to pēc vajadzības
dažādos dzīvībai svarīgos procesos. Tas parādīts 13. attēlā.

ORGANISKO SAVIENOJUMU OKSIDĒŠANAS

UN REDUCĒŠANAS REAKCIJAS

Pirmo reizi bioloģisko oksidēšanos aprakstīja franču zinātnieks

Lauvazjē (1780). Viņš pierādīja, ka dzīvnieki izmanto gaisa skā-

bekli un izdala CO2. So procesu nosauca par elpošanu. No tā laika

oksidēšanās procesa būtību izskaidroja ar vielu spēju piesaistīt skā-

bekli, bet reducēšanās procesu
— ar skābekļa atšķelšanu no sub-

strāta. Šobrīd oksidēšanās procesu izskaidro ar ūdeņraža atšķel-
šanu no substrāta, bet reducēšanās procesu

— ar ūdeņraža piesais-
tīšanu.

Oksidēšanās-reducēšanās reakciju var attēlot šādā veidā:

Dehidroģenāze

AH2+B 5£ /ļ+BH 2+enerģija.
Odeņ- Odeņ- Oksi- Redu-
raža raža dētā cētā

donors akcep- viela viela
tors

Vielu, kas atdod ūdeņradi (elektronu), sauc par elektronu

donoru, bet vielu, kura to piesaista, — par elektronu akcep-
toru. Principā visus procesus, kuros atomi vai molekulas atdod

elektronus (e~), sauc par oksidēšanos, un pretējo procesu — elek-
trona pievienošanu —

par reducēšanos. Piemēram, šāda reakcija
pe

2+—*pe3+_|_ e
-

arj jr oksidēšanās reakcija.
Mikroorganismiem, tāpat kā augstākajiem organismiem, bieži

vien par ūdeņraža akceptoru kalpo gaisa skābeklis, bet daļai mikro-

organismu akceptors var būt kāda cita viela. Atkarībā no akcep-
tora hemoorganotrofos mikroorganismus iedala divās grupās:
aerobie — oksidē organiskās vielas, par akceptoru izmantojot
molekulāro skābekli, un anaerobie — oksidēšanās procesā neiz-
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13. att. ATF veidojošo (A) un patērējošo (B) procesu saistības shēma.

manto skābekli, bet tā vietā par akceptoru kalpo kāds organisks
vai neorganisks savienojums.

Aerobie mikroorganismi enerģiju iegūst elpošanas procesā, ana-

erobie — rūgšanas vai anaerobās elpošanas procesos.

RŪGŠANA

Par enerģijas avotu rūgšanas procesā mikroorganismi var iz-

mantot dažādus savienojumus, bet visbiežāk ogļhidrātus. Disaha-

ridi, trisaharldi un polisaharidi vispirms mikroorganismu eksofer-

mentu darbības rezultātā hidrolizējas līdz monosaharīdiem, kuri

tālāk rūgšanas procesā vienlaicīgi oksidējas un reducējas. Tā kā

oksidācijas procesi ir pārsvarā, mikroorganisms iegūst enerģiju.
Rūgšanas procesu var iedalīt divās stadijās. Pirmajā sta-

dijā notiek glikozes pārveidošana pirovīnogskābē un divu pāru
ūdeņraža atomu atšķelšana. Tā rezultātā izveidojas ATF.

Otrajā stadijā atšķeltie ūdeņraža atomi tiek pievienoti ak-

ceptoram — pirovīnogskābei vai kādam citam no tās veidotam sa-

vienojumam. Pirovīnogskābes veidošanās no glikozes ietver veselu

virkni secīgu reakciju, kuras seko cita citai.

Dažādiem mikroorganismiem rūgšanas procesā pirovīnogskābē
var veidoties dažādi atkarībā no to fermentu kompleksa. Piemēram,

rūgšanas process, ko aprakstīja Embdens, Meijerhofs un Parnass,

novērojams dzīvnieku muskuļu šūnās, raugiem un daudzām baktē-

rijām. So glikozes pārveidošanās ceļu sauc par glikolīzi. Vēl pa-

zīstami arī citi glikozes noārdīšanas un pirovīnogskābes veidošanas

ceļi. Tomēr glikolīze ir visuniversālākā, tā sastopama ļoti daudziem

aerobiem un anaerobiem mikroorganismiem un augstākiem orga-

nismiem.
Glikolīze mikroorganismu šūnā sākas ar glikozes molekulas

fosforilēšanos (14. att.). Notiek ATF fosfāta grupas pievienošana
glikozei fermenta heksokināzes iedarbībā (1), rezultātā veidojas
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14.

att.

Glikolīzes
shēma.
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glikozo-6-fosfāts (fosfāta grupa pievienojas pie sestā atoma) un

ADF. Glikozo-6-fosfāts fermenta glikozofosfātizomerāzes ietekmē

pārveidojas jaunā savienojumā — fruktozo-6-fosfātā (2). Tālāk

notiek fruktozo-6-fosfāta fosforilēšana (3), t. i., fermenta fosfofruk-
tokināzes iedarbībā no otras ATF fosfāta grupa tiek pārnesta uz

pirmo С atomu, un veidojas fruktozo-1,6-difosfāts un ADF.

Nākošajā reakcijā (4) fermenta aldolāzes iedarbībā fruk-

tozo-1,6-difosfāta molekula tiek šķelta, un veidojas divas triozes:

3-fosfoglicerīnaldehīds un fosfodioksiacetons, kuri var pārveidoties
viens otrā fermenta triozofosfātizomerāzes iedarbībā. Sakarā ar to,
ka dioksiacetonfosfāts viegli pārveidojas 3-fosfoglicerīnaldehīdā, tālā-

kās reakcijās piedalās divas 3-fosfoglicerīnaldehīda molekulas.
Seko 3-fosfoglicerīnaldehīda oksidēšana (5), ko katalizē ferments

3-fosfoglicerīnaldehīda dehidrogenāze. Sis ferments satur aktīvu

sulfhidrilgrupu (-SH grupu). Saīsināti to sauc par SH-fermentu,
un tas saistīts ar kofermentu nikotīnamīdadenīndinukleotīdu

(NAD). Sākumā pie 3-fosfoglicerīnaldehīda aldehīda grupas pie-
saistās SH-ferments. Veidojas grupējums, kas viegli atdod ūdeņ-
radi NAD molekulai. Aldehīda grupa oksidējas, veidojot karboksil-

grupu. Vienlaicīgi šai grupai pievienojas neorganiskā fosfāta grupa,

un veidojas 1,3-difosfoglicerīnskābe ar makroerģisko saiti un brīvs

reģenerējies SH-ferments.

No 1,3-difosfoglicerīnskābes (6) fermenta fosfoglicerātkināzes
iedarbībā atšķeļas fosfāta grupa kopā ar makroerģisko saiti un pie-
vienojas ADF.

Tātad 3-fosfoglicerīnaldehīda oksidēšana ir saistīta ar fosforilē-

šanu un rezultātā veidojas ATF. So procesu sauc par substrāta

fosforilēšanos.
Tālāk 3-fosfoglicerīnskābe fermenta fosfoglicerātmutāzes ietekmē

pārveidojas 2-fosfoglicerīnskābē (7).
Nākamajā etapā (8) ferments enolāze atšķeļ no 2-fosfoglicerīn-

skābes ūdeni. Sajā reakcijā enerģija pārgrupējas molekulas robe-

žās un veidojas ar enerģiju bagāta fosfāta saite. Reakcijā notiek

otrā С atoma oksidēšana un vienlaicīga trešā atoma reducēšana.

Otrā oglekļa atoma fosfāta grupa iegūst makroerģisko saiti.

No fosfoenolpirovīnogskābes fermenta piruvātkināzes (9) iedar-

bībā augsti enerģētiskā fosfāta grupa atšķeļas un pievienojas ADF.

Izveidojas ATF. Notiek otrā substrāta fosforilācija.
Sāda veida reakcijas norisinās rūgšanas procesā un arī elpo-

šanas pirmajā fāzē. Sajā reakcijā no vienas heksozes molekulas

veidojas 2 molekulas pirovīnogskābes. Izdalās enerģija, kura tiek

saistīta ATF molekulās. Veidojas virkne starpproduktu, kuriem ir

zināma nozīme mikroorganismu vielu maiņā. Shematiski pirovīnog-
skābes veidošanos no heksozes var attēlot šādi:

C6HI2O6+2NAD++2ADF—2CH3COCOOH+2NADH2+2ATF.

Pirovīnogskābes tālākās izmaiņas ietekmē apkārtējās vides fak-

tori un mikroorganisma īpašības. Piemēram, anaerobos apstākļos

spirta rūgšanā ferments piruvātdekarboksilāze pirovīnogskābi
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pārveido līdz etiķskābes aldehīdam un oglekja dioksīdam. Tālāk etiķ-
skābes aldehīds fermenta alkoholdehidrogenāzes ietekmē pārveido-
jas etilspirtā.

Pienskābajā rūgšanā pirovīnogskābē fermenta laktātdehidroge-
nāzes iedarbībā reducējas līdz pienskābei. Pienskābā un spirta rūg-
šana ir visplašāk izplatītas. Sastop arī daudzus .citus rūgšanas
tipus, kuri atšķiras pēc rūgšanas procesa galaproduktiem. Tie var

būt dažādas organiskās skābes, spirti, oglekļa dioksīds un ūdeņ-
radis (sk. Oglekļa savienojumu pārveidošana).

ELPOŠANA

Aerobā elpošana ir organisko vielu oksidēšana, par galējo elek-

trona akceptoru izmantojot skābekli. Mikroorganismiem tā ir līdzīga
augstāko organismu elpošanai. Izšķir divas fāzes. Pirmajā fāzē

notiek reakcijas, kuru rezultātā organiskais substrāts oksidējas līdz

C0
2 un ūdeņraža atomi tiek piesaistīti pie pārnesējiem. So procesu

sauc par trikarbonskābju vai Krebsa ciklu. Otrajā fāzē

notiek atbrīvoto ūdeņraža atomu pārnešana pa elpošanas ķēdi uz

skābekli un ATF molekulu veidošanās. So abu fāžu rezultātā sub-

strāts oksidējas līdz galaproduktiem, t. i., C02 un H2O, un uzkrā-

jas bioloģiski izmantojama enerģija ATF veidā.

Krebsa cikla reakcijas ir šādas (15. att.). Pirovīnogskābē, kas

galvenokārt izveidojas glikolīzes procesā, dekarboksilējas etiķskābes
aldehīdā. Tas savienojas ar kofermentu А (KoA—SH) un izveido

acetil-KoA. Tālāk ferments citrātsintāze veicina acetil-KoA reakciju
ar oksāletiķskābi, un izveidojas citronskābe, kuras molekulā ir

6 oglekļa atomi. Citronskābe fermenta cisakonitāzes iedarbībā atdod

molekulu ūdens un pārveidojas cis-akonītskābē, kura tā paša fer-

menta iedarbībā, piesaistot H 2
O molekulu, pārveidojas izocitron-

skābē.

Ferments izocitronskābes dehidrogenāze ar aktīvo grupu NADF

atšķeļ no izocitronskābes molekulas 2 ūdeņraža atomus, un veido-

jas oksāldzintarskābe. Sis savienojums savukārt fermenta oksāl-

dzintarskābes dekarboksilāzes iedarbībā zaudē C02 molekulu, un

veidojas a-ketoglutārskābe ar pieciem oglekļa atomiem.

a-ketoglutarātdehidrogenāze a-ketoglutārskābi oksidē dzintar-

skābē, vienlaicīgi atšķeļot C02. Tad seko dzintarskābes oksidēšana

fumārskābē ar fermenta FAD atkarīgas sukcinātdehidrogenāzes
līdzdalību. Fumārskābē pārvēršas ābolskābē fermenta fumarāzes

iedarbībā, un ābolskābē oksidējas oksāletiķskābē fermenta NAD

atkarīgās maltātdehidrogenāzes ietekmē. Oksāletiķskābē savienojas
ar kofermentu A, un Krebsa cikls sākas no jauna.

Deviņas no desmit trikarbonskābju cikla reakcijām ir apgrie-
zeniskas un viena neapgriezeniska. Acetil-KoA atbrīvo oglekļa ato-

mus, un veidojas 2C02 molekulas. Ūdeņraža atomi tiek atšķelti,
darbojoties četrām dažādām dehidrogenāzēm. Trijos gadījumos
ūdeņraža atomi saistās ar NAD+ (vai NADF+) un, tikai darbojoties
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15. att. Trikarbonskābju jeb Krebsa cikla shēma. Apraksts tekstā.
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sukcinildehidrogenāzei, tie tiek pārnesti uz FAD +. Veidojas viena

ATF molekula. Reakcijās iesaistās ūdens.

Trikarbonskābes cikla summārā reakcija ir šāda:

CH3
COCOOH+2H2o^2Co2+BH+enerģija.

Ūdeņraža atomi no NADH2
un arī FADH

2
nonāk elpošanas ķēdē.

Elpošanas ķēde sastāv no pārnesējiem, kuri, pievienojot elektronu,,

reducējas un, nododot tālāk nākamam pārnesējam, atgriežas oksi-

dētā stāvoklī. Elektrons pāriet uz arvien zemāku enerģētisko līmeni

un, beidzot, nonāk pie galējā akceptora — molekulārā skābekļa.

Ķēde lokalizēta mitohondrija vai citoplazmatiskajā Elek-

triskā enerģija, kas atbrīvojas elektrona pārnešanas procesā, pār-

vēršas ATF ķīmiskajā enerģijā. So procesu sauc par окsi d atī v о

fosforilēšanos.
Summārais glikozes molekulas oksidēšanās vienādojums ir šādsr

C 6H 1206+602-+6H 20+6C02+enerģija.

Aprēķini pierāda, ka apmēram 50% enerģijas, kas rodas, noār-

doties glikozes molekulai, izdalās siltuma veidā.

Anaerobā elpošana. Ir mikroorganismi, kuri elpošanā par galējo
elektronu akceptoru izmanto oksidētus neorganiskos savienojumus,,
piemēram, nitrātus, sulfātus, un līdz ar to šie savienojumi tiek redu-

cēti. Sādu elpošanu sauc par anaerobo elpošanu:
2HN03+l2H+—*N2+6H20+2H+;
H2S04+BH+—*H2S+4H20.

Dehidrogenāžu ietekmē aktivētais ūdeņradis no organiskajiem

savienojumiem tiek pārvadīts uz tādiem ūdeņraža akceptoriem kā

nitrāti un sulfāti. Arī šajā gadījumā notiek organiskā substrāta pil-

nīga oksidēšanās bez gaisa skābekļa līdzdalības un izdalītās ener-

ģijas daudzums ir lielāks nekā rūgšanas procesā. Siem mikroorga-
nismiem ir īpaši elpošanas ķēdes galējie fermenti

—
nitrātu vai

sulfātu reduktāzes.

Mikroorganismi, kuriem raksturīga nitrātu elpošana, ir

fakultatīvi anaerobi un galvenokārt pieder Pseudomonas un Ba-

cillus ģintīm. Mikroorganismi, kuri elpošanā par galējo akceptoru
izmanto sulfātus (sulfātu elpošana), pieder Desulfovibrio,
Desulfotomaculum un citām radnieciskām ģintīm un ir obligāti
anaerobi.

Substrāta nepilnīga oksidēšana. Parasti elpošanas procesā no-

tiek substrāta pilnīga oksidēšanās līdz C02 un H2O.

Tomēr daļa baktēriju (un sevišķi mikroskopiskās sēnes) orga-
nisko substrātu elpošanas procesā oksidē daļēji. Oksidēšanās pro-
dukti galvenokārt ir organiskās skābes

— fumārskābē, citronskābe,

pienskābe, etiķskābe un citas skābes, kas uzkrājas substrātā. So

procesu nevar pielīdzināt rūgšanai, jo šajā gadījumā tiek izman-

tots gaisa skābeklis. Skābju veidošanos ietekmē dažādi ārējie faktori.

Dažādu vielu sintēze mikroorganismu šūnās. Krebsa cikla reak-

cijām ir nozīme ne vien elpošanas procesā, bet arī biosintēzē. Vie-

las, kas veidojas Krebsa ciklā, var tālāk iesaistīties šūnai nepiecie-
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šamo savienojumu sintēzē, piemēram, aminoskābju, tauku, ogļhid-
rātu v. c., kuri kalpo šūnas struktūras elementu veidošanā.

Hemolitoautotrofo (hemosintezējošo) mikroorganismu šūnās sin-

tēze norisinās nedaudz atšķirīgi. Ir pierādīts, ka hemosintezējošiem
•organismiem C02 saistīšana notiek līdzīgi C0

2 asimilācijai fotosin-

tēzes procesā, t. i., Kalvina ciklā. Kalvina ciklam C02 asimilācijā
ir universāla nozīme gan eikariotu, gan prokariotu šūnās.

levērojama akumulētās enerģijas daļa hemosintēzes procesā tiek

patērēta C0
2 oglekļa reducēšanai līdz organiskiem savienojumiem.

Sīkāk dažādu savienojumu (olbaltumvielu, tauku, DNS, RNS
v. c.) sintēze mikroorganismu šūnās aprakstīta speciālās mikroor-

ganismu bioķīmijas grāmatās.

OGLEKĻA SAVIENOJUMU PĀRVEIDOŠANA

Ogleklis, tāpat kā slāpeklis, ir viens no svarīgākiem organisko
savienojumu elementiem. Šis biogēnais elements dabā atrodas nepār-
trauktā kustībā. Tas ir visu organisko savienojumu sastāvā

— og-

lekļa dioksīdā, cukuros, celulozē, hemicelulozē, lignīnā, taukos, ami-

noskābēs, nukleīnskābēs v. c.

Fotosintēzes procesā zaļie augi, kā arī autotrofie mikroorganismi,
izmantojot oglekļa dioksīdu, ūdeni, minerālvielas, saules vai ķīmisko
•enerģiju, savās šūnās sintezē sarežģītus organiskos savienojumus.

Atmosfēras gaisā ir apmēram 0,03% oglekļa dioksīda. Ja šie C02

-krājumi nepapildinātos, tad augi tos izmantotu četrdesmit, piec-
desmit gadu laikā un rezultātā dzīvība uz Zemes izzustu. Taču

atmosfēra nepārtraukti papildinās ar jauniem C0
2 krājumiem. Tas

izdalās no augiem un dzīvniekiem elpošanas procesā, no vulkānis-

kiem izvirdumiem, atbrīvojas kalnu iežu dēdēšanas procesā, sadegot
koksnei, akmeņoglēm, naftai un citiem produktiem. Tomēr visvai-

rāk oglekļa dioksīda izdala mikroorganismi elpošanas procesā, kad

tic noārda augu un dzīvnieku paliekas.
Heterotrofie organismi barojas no autotrofo organismu saražota-

jām organiskajām vielām. Heterotrofi ir visi dzīvnieki un vairums

mikroorganismu — sēnes, baktērijas, aktinomicētes. Mikroorganismi
noārda organiskos savienojumus līdz minerālvielām (16. att.).

Augos esošie oglekļa savienojumi pēc uzbūves ir ļoti daudzvei-

dīgi, un to noārdīšanās notiek pakāpeniski. Visvieglāk noārdās mo-

nosaharīdi un disahandi. Polisaharīdi (ciete, hemicelulozē, pektīn-
vielas), tauki, vaski noārdās daudz lēnāk. Ļoti izturīga pret mikro-

organismu iedarbību ir celuloze un it sevišķi lignīns, kas lielos

daudzumos uzkrājas augos.

Organiskā oglekļa savienojumu noārdīšanās mikroorganismu
iedarbībā norisinās aerobos un anaerobos apstākļos. Aerobos ap-

stākļos organiskie savienojumi sadalās līdz galaproduktiem C0
2

un H 2 O, bet anaerobos apstākļos veidojas dažādas organiskās skā-

bes, spirti un citi savienojumi. Anaerobos apstākļos organiskie sa-

vienojumi tiek noārdīti galvenokārt rūgšanas procesos.
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16. att. Oglek|a savienojumu pārvērtības dabā.

Jebkuru rūgšanas procesu var raksturot kā oksidēšanās-reducē-

šanās reakciju kopumu, kurā mikroorganismi iegūst enerģiju un

ATF veidojas organisko savienojumu substrāta fosforilācijas rezul-

tātā.

SPIRTA RŪGŠANA

Cukuru pārveidošanos mikroorganismu ietekmē līdz etilspirtam
un oglekļa dioksīdam sauc par spirta rūgšanu.

Spirta rūgšanu izraisa eikariotie mikroorganismi — raugi un

dažas Mucor un Fusarium sugas, no prokariotiem — dažas atšķi-
rīgas baktērijas Sarcina ventriculi, Zymomonas mobilis. Sarcīnu

darbības rezultātā spirts uzkrājas mazāk (5—7%) un veidojas arī

citi atšķirīgi blakusprodukti, nekā tas ir raugu spirta rūgšanā. Pēc

pēdējo pētījumu rezultātiem ir pierādīts, ka Zymomonas mobilis

gandrīz visu glikozi un fruktozi spēj pārraudzēt etilspirtā un og-

lekļa dioksīdā.

Raugu līdzdalība spirta rūgšanā jau tika konstatēta 1857. gadā
L. Pastēra pētījumos. Raugi cukurus saraudzē pa glikolīzes ceļu
(sk. Rūgšana). Pēc pirovīnogskābes sākas spirta rūgšanai rakstu-

rīgās reakcijas. Raugi izdala fermentu piruvātdekarboksilāzi, un

rezultātā no pirovīnogskābes veidojas etiķskābes aldehīds un izda-

lās C0
2:

2CH
3
COCOOH^2CH

3CHO-f2C02.
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Talak fermenta alkoholdehidrogenazes iedarbība etiķskābes aldehīds
piesaista NADH

2 ūdeņradi un reducējas līdz etilspirtam, atbrīvo-

jot NAD+:

2CH
3CHO+2NADH2^2CH3CH

2OH+2NAD+.

Spirta rūgšanas galaprodukti ir etilspirts un oglekļa dioksīds.

Kā blakusprodukti spirta rūgšanā nelielos daudzumos var veidoties
arī glicerīns, etiķskābes aldehīds, etiķskābe, amilspirts, izoamil-

spirts, butilspirts v. c. Augstākie spirti uzkrājas kā raugu šūnu

slāpekļa un oglekļa vielu maiņas produkti. Tie veidojas amino-

skābju (izoleicīna, leicīna un valīna) dezaminēšanās un dekarbok-

silēšanās rezultātā. Augstākiem spirtiem ir nozīme spirtoto dzērienu

aromāta un garšas veidošanā.

Parasti spirta rūgšana noris skābā reakcijā (pH 4,0—5,0). Ja

vides reakciju uztur sārmainu (pH 8,0) vai arī vidē pievieno nāt-

rija hidrogēnsulfītu, kas saista etiķskābes aldehīdu, un tas nevar

reducēties etilspirtā, tad vidē uzkrājas glicerīns. So paņēmienu var

izmantot glicerīna rūpnieciskajā ražošanā.

Spirta ražošanas praksē plaši lieto Saccharomyces sugas. Par

oglekļa avotu vairums raugu izmanto monosaharīdus, no disaha-

rīdiem
— saharozi un maltozi. Pentozes saraudzē tikai nedaudzi

raugi.
Par slāpekļa avotu raugi izmanto amonija sāļus, peptīdus un

aminoskābes. Attiecībā pret skābekli tie ir fakultatīvi aerobi.

Optimālā temperatūra raugu attīstībai ir 30 °C. Augstākā tem-

peratūrā — jau 45 —50° Craugu šūnas atmirst. Zemākā tempera-
tūrā raugu darbības intensitāte samazinās, bet pilnībā tā nepār-
traucas pat temperatūrā, kas ir nedaudz zemāka par O°C.

Etilspirts, kas uzkrājas rūgšanas procesā, aizkavē raugu šūnu

attīstību. Ir atsevišķas sugas, kuru darbība pārtraucas jau 2—5%
etilspirta koncentrācijā, vairumu raugu nomāc 12—14% liela spirta
koncentrācija.

Rūpniecības praksē izšķir virsraugus un apakšraugus. Vir s-

raugu attīstībai vispiemērotākā temperatūra ir 20 —28°C. Sājos

apstākļos process norisinās intensīvi, izdalās C0
2, veidojas putas.

Raugi koncentrējas rūgšanas šķidruma virspusē. Sos raugus izmanto

spirta rūpniecībā, maizes rūpniecībā, vīna ieguvē v. c. Visplašāk
izmanto Saccharomyces cerevisiae celmus. Celmi ir vienas un tās

pašas mikroorganismu sugas tīrkultūras, kuras atšķiras cita nocitas

pēc izcelsmes (izdalīšanas vietas) un ar dažām īpašībām. Apakš-

raugus izmanto rūgšanas procesā, kas notiek s—lo5—10 °C tempera-
tūrā. Rūgšanas process noris lēni, raugu masa koncentrējas trauka

apakšā. Apakšraugu izmanto alus un dažreiz vīna rūpniecībā. Alus

ieguvei izmanto 5. cereviseae celmus, vīna — S. vini.

Rūgšanas process noris tikai anaerobos apstākļos, bet, ja vide

ir bagāta ar skābekli, tad raugi enerģiju iegūst elpošanas procesā

un bagātīgi uzkrājas raugu šūnu masa.

Raugi ir nozīmīgi arī lauksaimniecība, jo tos izmanto lopbarī-
bas raugu ražošanā. Tos kultivē lētās izejvielās — melasē, koksnes
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un kūdras hidrolizātos, naftas rūpniecības atkritumu produktos v. c.

Raugi intensīvi vairojas, substrāts bagātinās ar olbaltumvielām un

В grupas vitamīniem.

Raugus, kuru šūnās ievērojamā daudzumā — līdz 40% uzkrā-

jas tauki, izmanto tehnisko tauku ieguvē.
Raugi plaši izplatīti dabā

— uz augiem, augļiem, augsnē, tajās
vietās, kurās sastopami ogļhidrāti.

Ne visi raugi ir noderīgi cilvēkam, daļa no tiem bojā produk-
tus — sulas, ievārījumus, alu, vīnu- (Pichia, Candida, Hansenula

sugas) vai arī izraisa saslimšanu dzīvniekiem un cilvēkam, piemē-
ram, Candida albieans.

PIENSKĀBĀ RŪGŠANA

Pienskābās rūgšanas procesā notiek cukuru sadalīšana līdz pien-
skābei, ko veic prokariotiskie organismi — pienskābes baktērijas.
Kā blakusprodukti var veidoties etiķskābe, oglekja dioksīds un daž-

kārt arī etilspirts.
Pēc pienskābās rūgšanas procesa galaproduktiem un rūgšanas

veida pienskābes baktērijas iedala homofermentatīvās un heterofer-

mentatīvās.

Homofermentatīvās pienskābes baktērijas sa-

raudzē cukurus un veido pienskābi. Blakusprodukti veidojas niecī-

gos daudzumos (gaistošās skābes, etilspirts un citi savienojumi).
Bioķīmiskās reakcijas noris pēc glikolīzes shēmas. Par oglekļa
avotu homofermentatīvās pienskābās baktērijas izmanto glikozi, ga-

laktozi un disaharīdus (maltozi, laktozi, saharozi). Disaharīdi vis-

pirms tiek sadalīti līdz monosaharīdiem.

Rūgšanas procesa noslēguma reakciju var attēlot šādi:

CH
3COCOOH+NADH 2^CH3CHOHCOOH+NAD^.

Pirovīnogskābē kalpo par ūdeņraža akceptoru un reducējas līdz

pienskābei, atbrīvojot oksidēto NAD+.
Heterofermentatī vājām pienskābes baktēri-

jām fermentu sistēma ir atšķirīga un cukuru saraudzēšana notiek

pa pentozomonofosfāta ceļu. Summāro reakciju var attēlot šādi:

C
6
H|

2
0

6
—СН

3СНОНСООН+СНзСООН+СНзСН2ОН+С02+

-f-enerģija.

Pienskābes baktērijas ir lodveida vai nūjiņveida, nekustīgas,
grampozitīvas baktērijas; sporas tās neveido. Attiecībā pret skā-

bekli tas ir fakultatīvi anaerobas.

Par oglekļa un enerģijas avotu pienskābes baktērijas izmanto

galvenokārt monosaharīdus un disaharīdus. Dažas heterofermenta-

tīvās baktērijas spēj izmantot organiskas skābes (citronskābi) un

pentozes.
Par slāpekļa avotu izmanto galvenokārt organiskās vielas

—

aminoskābes, peptīdus, polipeptīdus, arī olbaltumvielas. Atsevišķas
pienskābes baktērijas var izmantot arī neorganisko slāpekli (amo-
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nija sāļu veidā). Pienskābes baktērijas ir prasīgas pēc minerālele-

mentiem (fosfora, kālija, kalcija) un augšanas faktoriem
—

В gru-

pas vitamīniem, atsevišķām aminoskābēm un slāpekļa bāzēm. Da-

žas pašas izdala vidē bioloģiski aktīvas vielas, piemēram, B] vit-

amīnu.

Dažādu pienskābes baktēriju temperatūras prasības ir dažādas.

Mezofilās pienskābes baktērijas attīstās temperatūras robežās no

7—lo °C līdz 40—42 °C, optimālā temperatūra ir 25—30 °C. Dabā

sastop arī termofilās formas, kuras labāk attīstās paaugstinātā
temperatūrā — 55—57 °C.

Pienskābes daudzums, kas -uzkrājas substrātā baktēriju darbības

rezultātā, var būt dažāds. Vairums homofermentatīvo pienskābes
nūjiņu producē apmēram 2—3,5% pienskābes, bet kokveida baktēri-

jas —

ap 1%. Pienskābes nūjiņveida baktērijas vēl spēj attīstīties,

ja vides reakcija pH 3,8—4,0, bet kokveida formas šādos apstākļos
pārtrauc savu darbību. Visaktīvāk pienskābes baktērijas darbojas
vidē ar pH 5,5—6,0.

Pienskābes baktērijas labi panes izžūšanu, ir izturīgas pret og-

lekļa dioksīdu un etilspirtu (daudzas spēj attīstīties, ja vidē spirta
koncentrācija ir 10—15% un vairāk). Dažas iztur samērā augstu
NaCl koncentrāciju — 7—10%.

Ir pierādīts, ka pienskābes baktērijas nelielos daudzumos izdala

specifiskas antibiotiskās vielas, kuras aizkavē dažādu saprofītisko
un patogēno baktēriju attīstību.

Dabā pienskābes baktērijas plaši sastopamas uz augiem, aug-

snē, pārtikas produktos (augļos, saknēs, pienā, maizē v. c). Lielā

daudzumā tās sastopamas cilvēka un dzīvnieku zarnu traktā.

Svarīgākas pienskābes baktērijas raksturotas pec E. Kvasņi-
kova un O. Ņesterenko izstrādātās klasifikācijas.

Homofermentatīvās kokveida formas pieder Strepiococcus un

Pediococcus ģintīm.

Streptococcus sugas ir apaļas vai nedaudz ovālas šūnas no

0,5 līdz 1,0 ļim diametrā, izvietotas izklaidus, pa pāriem vai ķēdītēs.
Tās sastop uz augiem, augsnē, kūtsmēslos, piena produktos v. c.

Svarīgākās sugas
—

S. lactis, S. cremoris, S. thermophilus

(17. att. A).
S. lactis (piena streptokoks) veido ovālas, pa pāriem vai nelie-

lās ķēdītēs sakopotas šūnas. Tas saraudzē monosaharīdus un no

disaharīdiem — laktozi un maltozi. Optimālā temperatūra ir

30—35 °C. So sugu izmanto piena skābproduktu pagatavošanai.
S. thermophilus attīstās paaugstinātā temperatūrā — 45°C, spēj
saraudzēt saharozi. To izmanto kopā ar bulgāru nūjiņu (Lactoba-
cillus bulgaricus) kā ieraugu dienvidu rūgušpiena un sieru (Švei-
ces, Padomju) gatavošanā.

Pediococcus sugām šūnas sakārtotas paketēs, tetrādēs, pa pāriem
vai izklaidus. Homofermentatīvās rūgšanas procesā tās bez pien-
skābes vidē izdala diacetilu un citus savienojumus. Atrodamas kā-

postu sālījumā, skābbarībā, arī piena produktos.
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17. att. Pienskābes baktērijas Streptococcus lactis (A) un Lactobacillus acido-

philus (B).

Homofermentatīvās nūjiņveida baktērijas pieder Lactobacillus

ģintij. Tās ir dažāda garuma taisnas nūjiņas. Preparātos nūjiņas
redzamas izklaidus vai sakārtotas ķēdītēs. Lactobacillus ģintij ir

divas apakšģintis: termobaktērijas un streptobaktērijas.
Termobaktēriju grupā svarīgākās sugas ir L. lactis,

L. acidophilus (acidofilā nūjiņa) un. L. bulgaricus (bulgāru nūjiņa).
Optimālā temperatūra to attīstībai ir 40 —45 °C (zemākā par 15 °C

neattīstās). Bulgāru nūjiņu parasti izdala no dienvidu piena pro-

duktiem, acidofilo
— no zarnu trakta (17. att. B). Pienam, kas sa-

raudzēts ar acidofilās nūjiņas ieraugu, ir labas diētiskās īpašības,
tas uzlabo kuņģa-zarnu trakta darbību.

Streptobaktērijas ir īsas nūjiņas, kas veido ķēdītes. Tās

labi attīstās 15—38 °C temperatūrā, optimālā temperatūra ir 30 °C.

Pienā un piena produktos visbiežāk sastop Lactobacillus casei un

L. plantarum. Pirmo sugu izmanto siera rūpniecībā, otrā nodrošina

pienskābo rūgšanu skābētos kāpostos, gurķos un skābbarībā.
Heterofermentatīvas pienskābes baktērijas pieder Leuconostoc

un Lactobacillus ģints Betabacterium apakšģintij,
Leuconostoc sugām ir olveida koku forma. Sūnas izvietojas iz-

klaidus, pa pāriem vai īsās ķēdītēs. Vidē ar saharozi tās veido gļo-
tainu apvalku. Leuconostoc sugas sastopamas galvenokārt uz augu
materiāla. Tās saraudzē monosaharīdus un disaharīdus. Sugas ievē-

rojami atšķiras ar fizioloģiskām īpašībām. L. mesenteroides pieda-
lās kāpostu un skābbarības skābēšanā.

Heterofermentatīvo nūjiņveida baktēriju pārstāvji ir Lactoba-

cillus fermentum un L. brevis. Sīs baktērijas slikti saraudzē piena
cukuru, tādēļ biežāk sastopamas uz augiem, maizes ieraugā. Tās

ir nelielas nūjiņas, maksimālā temperatūra to attīstībai ir 40°C.

L. brevis labi saraudzē arī arabinozi un ksilozi.

Pienskābo rūgšanu plaši izmanto dažādās tautas saimniecības

nozarēs.
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Sīs baktērijas darbojas dārzeņu skābēšanā, skābbarības gatavo-
šanā, rudzu maizes cepšanā, dažādu piena produktu pagatavo-
šanā v. c. Piemēram, piena produktus var gatavot, izmantojot dažā-

dus mikroorganismu ieraugus. Kefīra ieguvē izmanto t. s. kefīra

graudus, kas satur Lactobacillus caucasicus, Streptococcus lactis,
kā arī Saccharomtjces un citu ģinšu raugus, etiķskābes baktērijas.
Pienā notiek pienskābā un spirta rūgšana, un produktā uzkrājas
pienskābe un niecīgā daudzumā etilspirts.

Arī kumisa gatavošanā (raudzējot ķēves pienu) piedalās pien-
skābes baktērijas un raugi, kuri saraudzē laktozi, veidojot patīka-
mas garšas produktu.

Pienskābes baktērijas izmanto arī rūpnieciskai pienskābes ražo-

šanai, kuru tālāk lieto konservēšanā, konditorejas rūpniecībā un

bezalkoholisko dzērienu ražošanā.

PROPIONSKĀBĀ RŪGŠANA

Propionskābajā rūgšanā cukuri, pienskābe un tās sāļi tiek sa-

raudzēti līdz propionskābei, etiķskābei ar ūdens un oglekļa dioksīda

izdalīšanos:

3C
6
Hl20

6
-^4CH

3
CH2COOH+2CH3COOH-f-2C02-)-2H2o+enerģija;

3CH
3
CHOHCOOH^2CH

3
CH

2COOH+CH3COOH-fC02+H20+
+enerģija.

Propionskābajā rūgšanā veidojas arī dzintarskābe.

Propionskābās rūgšanas procesā cukuru sadalīšana līdz piro-
vīnogskābei noris analoģiski kā spirta rūgšanā un homofermentatī-

vajā pienskābajā rūgšanā. Tālāk pirovīnogskābes reducēšanās līdz

propionskābei noris sarežģīti.

Propionskābes baktērijas pieder Propionibacterium ģintij. Tās ir

grampozitīvas nekustīgas nūjiņas, sporas neveido. Atkarībā no kul-

tivēšanas apstākļiem un attīstības cikla tās var mainīt šūnu formu

un būt adatveidīgas un lodveidīgas. Izvietotas pa vienai, pa pāriem
vai īsās ķēdītēs.

Par oglekļa avotu propionskābes baktērijas izmanto cukurus,

pienskābi, pirovīnogskābi, glicerīnu un citas vielas, par slāpekļa
avotu — aminoskābes un amonija sāļus. To attīstībai ir nepiecie-
šami gatavi vitamīni (pantotēnskābe, tiamīns un biotīns). Propion-
skābes baktērijas ir fakultatīvi anaerobas un savu darbību pār-

trauc, ja vides reakcija ir zemāka par pH 5,0—4,5. Optimālā tem-

peratūra to attīstībai ir 30 —35 °C, bet var augt arī 15—25 °C

temperatūrā. 60—70 °C temperatūrā to attīstība pārtraucas.

Propionskābā rūgšana svarīga sieru nogatavināšanas procesā.
Kad pienskābā rūgšana beigusies un laktoze saraudzēta pienskābē,
savu darbību uzsāk propionskābās baktērijas. Tās saraudzē pien-
skābi līdz etiķskābei un propionskābei, tā rezultātā sieriem veidojas
specifiska garša, bet siera masā attīstās t. s. siera acis.
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Propionskābe un tās sāļi spēj aizkavēt mikroskopisko sēņu attīs-

tību, tāpēc to var izmantot produktu un lopbarības pasargāšanai
no bojāšanās. Dažus propionskābes un sviestskābes baktēriju cel-

mus var izmantot rūpnieciski Bi2 vitamīnu ieguvei. So baktēriju
izplatība ir samērā plaša, tās atrod atgremotāju dzīvnieku zarnu

traktā, pienā, sierā, augsnē un uz augiem.

SVIESTSKĀBĀ RŪGŠANA

Sviestskābajā rūgšanā ogļhidrāti anaerobos apstākļos sviest-

skābo baktēriju iedarbībā tiek saraudzēti līdz sviestskābei, etiķskā-
bei, oglekļa dioksīdam un ūdeņradim.

Summāro vienādojumu var attēlot šādi:

C 6H1206—CH3CH2CH2COOH+CH3COOH-f-2C02+2H2+enerģija.

Atsevišķas sviestskābes baktērijas ar attiecīgu fermentu palī-
dzību sviestskābās rūgšanas procesā veido dažādus blakusproduk-
tus

— butilspirtu, acetonu, izopropilspirtu, etilspirtu, kapronskābi,
pienskābi, skudrskābi.

Cukuru noārdīšana līdz pirovīnogskābei notiek pēc Embdena—

Meijerhofa—Parnasa shēmas. Tālāk pirovīnogskābē sadalās, un vei-

dojas acetil-KoA, C0
2

un H2. Divas molekulas jaunveidotā savie-

nojumā kondensējas, un veidojas četroglekļa savienojums, kas iesais-

tās sarežģītu reakciju ķēdē, veidojot dažādus starpproduktus, līdz

izveidojas galaprodukti.
Sviestskābās baktērijas apvienotas Clostridium ģintī. Tās ir

obligāti anaerobas. Skābekļa klātbūtnē veģetatīvās šūnas iet bojā,
bet sporas ir izturīgas. Klostrīdijas ir garas, kustīgas nūjiņas

um). Sūnām novecojoties, viciņas nokrīt, uzkrājas rezerves

viela — granuloze un šūnas vienā galā vai centrā veidojas spora.

Sporai diametrs ir lielāks nekā nūjiņai, un šūna tajā vietā papla-

18. att. Clostridium ģints baktērijas
(pēc K. Lindnera, 1978).

šinās. Sporas ir ļoti termoizturī-

gas un aiziet bojā tikai pēc vairāku

stundu ilgas vārīšanas (18. att.).

Klostrīdijām optimālā attīstī-

bas temperatūra ir 30—40°C.Tās

ir ļoti jutīgas pret skābu vides

reakciju, un, ja pH ir zemāks par

4,5—4,9, to darbība pārtraucas.
Par oglekļa un enerģijas avotu

izmanto dažādus ogļhidrātus,

starp tiem polisaharīdus —
dek-

strīnus, cieti, celulozi, pektīnvie-
las. Dažas sugas izmanto orga-

niskās skābes — pienskābi, piro-
vīnogskābi — un spirtus — man-

nītu, glicerīnu v. c.

Slāpekļa avotu ziņā tās nav

izvēlīgas. Izmanto olbaltumvielu
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slāpekli, aminoskābes, amonija sāļus, un dažas sugas spēj arī sais-

tīt atmosfēras slāpekli.
Pie sviestskābes baktērijām, kuras saraudzē cukurus līdz sviest-

skābei, etiķskābei, C0
2

un H2, pieskaita Clostridium butyricum,
C. pasteurianum, C. beijerinckii и. c. Savukārt sugas C. acetobuty-
licum, C. felsineum, C. sporogenes vidē veido neitrālus produktus —

bez sviestskābes arī butilspirtu, etilspirtu, izopropilspirtu un acetonu.

Starp sviestskābes baktērijām sastop arī baktērijas, kurām ir

bagāts ne vien amilolītisko, bet arī proteolītisko fermentu kom-

plekts, un tās enerģiju iegūst, saraudzējot olbaltumvielas un amino-

skābes (C. sporogenes, C. putrificum). Ir arī speciālas sugas, kuras

piemērojušās purīnu un pirimidīnu savienojumu izmantošanai.

Clostridium ģintī bez iepriekš minētajām saprofītiskajām formām

sastop arī patogēnas sugas. Piemēram, C. botulinum — producē
botulisma eksotoksīnu, kas ir visspēcīgākā bioloģiskā inde. Cilvēks

vai dzīvnieki var saindēties, lietojot uzturā C. botulinum bojātus
produktus. C. tetani sastopamas ar organisko mēslojumu mēslotās

augsnēs. Sīs baktērijas izdalītais toksīns, nonākot cilvēka asinīs,
izraisa stinguma krampjus, un cilvēks var aiziet bojā.

Sviestskābes baktērijas visvairāk sastopamas augsnē (90%),
ūdenstilpju dūņās, nedaudz uz augiem un pārtikas produktos.

Sviestskābajai rūgšanai dabā ir liela nozīme, jo tās rezultātā

tiek mineralizēti organiskie oglekļa savienojumi anaerobos apstāk-
ļos. Tautas saimniecībā šis process ir ne visai vēlams, jo sviestskā-

bes baktēriju darbības rezultātā uzglabāšanas laikā var bojāties
kartupeļi, sakņaugi, skābbarība. Novēro sieru uzpūšanos un kon-

servu (gaļas, zivju, zirnīšu, pupiņu) bombāžu. Sviestskābe pienam,
sviestam, miltiem piedod nepatīkamu rūgtu garšu.

Sviestskābi iegūst arī rūpnieciski, jo to izmanto dažādās tautas

saimniecības nozarēs. Sviestskābe ir bezkrāsains šķidrums ar asu,

nepatīkamu smaku. Turpretī sviestskābes esteriem ir patīkams aro-

māts. Piemēram, sviestskābes metilesterim ir ābolu aromāts, sviest-

skābes amilesterim
— apelsīnu aromāts. Sos savienojumus izmanto

konditorejā un parfimērijā.

PEKTĪNVIELU NOĀRDĪŠANA

Pektīnvielas plaši sastopamas augu materiālā. Tās sacementē

kopā augu šūnu apvalkus. Pēc ķīmiskā sastāva pektīnvielas ir sa-

likti polisaharīdi, t. i., poligalakturonīdi, kuru sastāvā ir a-D-ga-
lakturonskābe.

Daļa baktēriju un mikroskopisko sēņu labi sadala pektīnvielas.
Tās izdala fermentus protopektināzi, pektāzi un pektināzi, kuru dar-

bības gala rezultātā atbrīvojas D-galakturonskābe. Summārais pek-
tīnvielu noārdīšanas vienādojums:

C46

Pektinskabe Galakturonskabe Galaktoze

+С5НlоO5+С5НlоO5-г-2СНзСООН+2СНзОН.
Arabinoze Ksiloze Etiķskābe Metilāpirts
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Pektīnvielu noārdīšanā piedalās Clostridium sugas. Tās ir garas

nūjiņas (1,5—7,5 pm), kurām sporas veidojas šūnas galos. Tās

pirmo reizi aprakstīja M. Beijerinks, un vēlāk tās nosauca par
C. beijerinckii. Tipiska pektīnvielu noārdītāja ir arī C. felsineum,
kas no pārējām sugām atšķiras ar to, ka labi attīstās paaugstinātā
temperatūrā. Visām pektīnvielu noārdītājām baktērijām rakstu-

rīgi ir tas, ka tās spēj noārdīt pektīnvielas, bet nespēj sadalīt ce-

lulozi.

Pektīnvielu noārdīšana notiek linu, kaņepju, džutas un citu

šķiedraugu augu mērcēšanā. Noārdoties pektīnvielām, atbrīvojas
attiecīgo augu lūksnes šķiedras, kuras pēc tam var pārstrādāt rūp-
nieciski.

Linus var mērcēt ūdenī, kur pēc neilga laika linu stiebri pie-
briest. Nelielā daudzumā no augu šūnām izdalās ūdenī šķīstošie
savienojumi (cukuri, glikozīdi, tanīni, aminoskābes un citi savieno-

jumi), kas dod iespēju aktīvai baktēriju darbībai. Vispirms attīstās

aerobie mikroorganismi, sēnes, raugi, kuru darbības rezultātā izdalās

gāzes, un, kad ūdenī esošais skābeklis tiek patērēts, to darbība

pārtraucas. Daļēji šajā procesā piedalās arī fakultatīvi anaero-

bās bezsporu baktērijas, kuras ir līdzīgas zarnu nūjiņas grupas bak-

tērijām. Vidē uzkrājas organiskās skābes un izdalās oglekļa diok-

sīds un H2. Tad pārsvaru gūst anaerobie mikroorganismi. C. bei-

jerinckii aktīvi vairojas un noārda pektīnvielas. Vidē uzkrājas or-

ganiskās skābes, vides reakcija paskābinās, un tādēļ šīs baktērijas
darbību pārtrauc. Skābes izturīgākas ir C. felsineum, kuru darbība

novērojama arī skābā vidē. So pektīnvielu noārdītāju baktēriju
iedarbībā linu šķiedru kūlīši atdalās no mizas un koksnes.

Rūpnieciski linu mērcēšanu veic speciālās tvertnēs (mērcētavās),
kur izmanto aktīvus pektīnvielu noārdītāju celmus. Process ilgst
3—5 diennaktis 32—38 °C temperatūrā.

Viens no visvecākajiem linu apstrādes paņēmieniem ir linu tili-

nāšana uz lauka. Sis process norisinās aerobos apstākļos, skābekļa,
saules, vēja un reizēm nokrišņu iedarbībā. Sajā gadījumā pektīn-
vielu noārdē aktīvi darbojas mikroskopiskās sēnes

— Cladosporium
herbarum, Alternaria sugas v. c, mazāk piedalās baktērijas. Pro-

cess ilgst 3—B nedēļas. Jāraugās, lai tilināšanas laiks neieilgtu, jo
tad sēņu iedarbībā var sākt noārdīties pati šķiedra.

Pektīnvielu noārdītāji dabā ir sastopami plaši, to daudzums ir

atkarīgs no augsnes un klimatiskajiem apstākļiem (1 g augsnes

var būt apmēram 1 milj. šūnu).

ETILSPIRTA OKSIDĒŠANA ETIĶSKĀBĒ

Etiķskābes baktērijas oksidē etilspirtu līdz etiķskābei. Etilspirta
oksidēšana noris divās stadijās. Vispirms veidojas etiķskābes alde-

hīds, kas tālāk oksidējas līdz etiķskābei:
2CH3CH2OH+O2^2CH3CHO+2H20-fenerģija;
2CH3CHO+02—2CH3COOH+enerģija.
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Etiķskābes baktērijas ir gramnegatīvas, ovālas, obligāti aerobas

nesporulējošas nūjiņas. Ir kustīgas un nekustīgas formas. Tās labi

attīstās skābā vidē (pH 5,4—6,3), kur zemākā robeža — pH 3,0.

Etiķskābes baktērijas iedala divās ģintīs —
Acetobacter un Gluco-

nobacter. Acetobacter sugas spēj oksidēt spirtu līdz C02 un H2O,
un etiķskābe tām ir starpprodukts, kura oksidācija noris lēnāk nekā

sākuma posms. Gluconobacter sugas etiķskābi tālāk oksidēt nespēj.
Sīs baktērijas savā starpā atšķiras ar uzkrātās etiķskābes dau-

dzumu, šūnu izmēriem un citām īpašībām. Etiķskābes baktēriju op-
timālā temperatūra ir 30 °C. Atsevišķas sugas sintezē Bb

B
2 un

Bi2 vitamīnus, turpretī citām sugām vitamīni ir nepieciešami gatavā
veidā, it īpaši pantotēnskābe.

Etiķskābes baktērijas attīstās substrāta virspusē un veido plā-
nāku vai biezāku plēvi. To labi var novērot, ja kādu laiku patur
vajēju trauku ar vīnu vai alu. Jau pēc I—21 —2 diennaktīm šķidrumu
pārklāj plēvīte, kuru aplūkojot mikroskopā var ieraudzīt dažāda

veida etiķskābes baktērijas.
Etiķskābes baktērijas oksidē ne vien etilspirtu, bet arī citus, to

starpā alifātiskos spirtus. Gluconobacter oksidē dažādus spirtus un

arī cukurus, piemēram, sorbītu līdz sorbozei, glikozi līdz glikon-
skābei v. c.

Svarīgākā Acetobacter suga ir A. aceti — īsa, kustīga, nesporu-

lējoša nūjiņa, kurai šūnas veido ķēdītes. Labi attīstās augstās
spirta koncentrācijās (līdz 11%) un, spirtu oksidējot, vidē uzkrāj
līdz 6% etiķskābes. Labāk attīstās alū. A. aceti subsp. xylinum —

kustīga nūjiņa, oksidējot spirtu, uzkrāj 4,5% etiķskābes. Tā bieži

dzīvo simbiozē ar raugiem, un to var izmantot speciāla dzēriena —

«tējas kvasa» pagatavošanā.
Etiķskābes baktērijas izmanto pārtikas etiķa ražošanā. Dabā tās

sastopamas uz augiem, gataviem augļiem, ogām, skābētos kāpostos,
vīnā, alū, kvasā.

CELULOZES NOĀRDĪŠANA

Celuloze ir galvenais augu šūnu struktūrelements un sastāda

15—40% no augu sausnas. Celuloze satur lielā daudzumā oglekli,
kas aerobās noārdīšanas gadījumā nonāk atmosfērā C0

2
veidā. Ce-

lulozi noārda dažādi mikroorganismi —
aerobi un anaerobi, mezo-

fili un termofili, dažādas baktērijas, miksobaktērijas, mikroskopis-
kās sēnes, aktinomicētes un vienšūņi. So mikroorganismu šūnas

izdala celulolītiskos fermentus, kuru iedarbībā tiek hidrolizēta celu-

lozes molekula.

Celuloze ir lielmolekulārs polimērs savienojums, kura ķēde nav

zarota un sastāv no glikozes atlikumu monomēriem, kas saistīti ar

(3 1,4 saitēm. Monomēru skaits ķēdē var būt 300—3000. Celulozes

molekulas saistās kūlīšos vai šķiedrās. ledarbojoties celulozes no-

ārdītāju izdalītajiem fermentiem, celulozes molekula pakāpeniski

hidrolizējas līdz celobiozei, celotriozei un glikozei.
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Aerobo celulozes baktēriju iedarbībā celuloze tiek pārveidota līdz

galaproduktiem — C02 un H2O, bet anaerobos apstākļos var vei-

doties etiķskābe, propionskābe, spirti un citi produkti.
Pirms vairāk nekā 60 gadiem angļu zinātnieki M. Hatčinsons un

J. Kleitons no augsnes izdalīja celulozes noārdītājas baktērijas. Tās

pēc formas ir vārpstveidīgas ar nosmailotiem galiem. Pēc tagadē-
jiem uzskatiem, tās ir Cutophaga ģints. Tās izvēlīgas barības vielu

ziņā, izplatītas kūtsmēslos un ar organisko mēslojumu mēslotā aug-
snē. Sporocutophaga ģintī apvienotas līdzīgas baktērijas, bet no-

iepriekšējām tās atšķiras ar spēju veidot mikrocistas (miera stadijā
šūnas noapaļojas). Augsnēs ar bagātu minerālā slāpekļa mēslojumu
diezgan plaši sastop Cellvibrio sugas, kas ir īsas, nedaudz izliek-

tas gramnegatīvas nūjiņas. Sīs baktērijas ir pigmentētas, un to

kolonijas uz celulozes ir dzeltenā vai zaļā krāsā. Pigments ūdenī

nešķīst.
Augsnēs, kuras nabadzīgākas ar mēslojumu, aerobos apstākļos

celulozi lēni noārda aktinomicētes, mikroskopiskās sēnes. Svarīgā-
kās aktinomicēšu ģintis ir Streptomuces, Strepiosporangium, Micro-

monospora, mikroskopisko sēņu ģintis — Fusarium,

Trichoderma, Aspergillus, Botrutis v. c.

Anaerobās celulozes noārdītājas baktērijas plaši sastopamas
augsnē, kompostos, kūtsmēslos, dūņās, ūdenstilpēs. Galvenokārt tās

ir klostrīdijas. Mūsu gadsimta sākumā (1902) tās tīrkultūrā uz

elektīvās barotnes izdalīja V. Omeļanskis. Tipisks šīs ģints pārstā-
vis ir Clostridium cellobioparum — kustīga, gara nūjiņa (4,0—

B,OXO,3—0,5 pm), kas šūnas galā veido lielu sporu, ir skābes iztu-

rīga, mezofila (optimālā temperatūra 33 °C).
Aktīvi celulozi noārda termofilās formas. C. thermocellum opti-

mālā temperatūra ir 60 °C, maksimālā — 70 °C. 40 —45 °C tempe-
ratūrā baktērijas attīstās vāji. Galvenokārt tās sastop kompostos,
kūtsmēslos.

Anaerobās celulozes noārdītājas baktērijas ir prasīgas pēc orga-

niskā slāpekļa avota. Ātri noārda celulozi, bet barības vidē ar vien-

kāršiem cukuriem attīstās vāji.
Anaerobās celulozes noārdītājas baktērijas var simbiozēt ar

dzīvniekiem, kuri barībā izmanto augus. Tās dzīvo atgremotāju
spureklī un, izdalot fermentus, sadala augu celulozi līdz viegli uz-

ņemamiem savienojumiem un bez tam vienlaicīgi dzīvnieki iegūst
arī baktēriju sintezētās olbaltumvielas.

Celulozes baktērijas uzlabo augsnes struktūru. Kaitīgas tās ir

tad, ja noārda augsnē un ūdenī esošos materiālus (kabeļus, zvej-
nieku tīklus, kokmateriālus v. c), tāpēc šāda veida materiāli ir

jāapstrādā ar antiseptiskām vielām, kas nomāc baktēriju attīstību.

SLĀPEKĻA SAVIENOJUMU PĀRVEIDOŠANA

Slāpeklis ir viens no svarīgākajiem elementiem, kas nepieciešams
lauksaimniecības kultūraugu attīstībai. Atmosfērā slāpekļa ir daudz

(apmēram 79%), bet augi nespēj to uzņemt. Par slāpekļa avotu
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augi izmanto augsne esošas minerāla slāpekļa formas. Turpretī
dzīvnieki barojas ar organiskā slāpekļa savienojumiem.

Slāpekļa savienojumu pārveidošana dabā notiek ar mikroorga-
nismu līdzdalību. Vispirms slāpeklis tiek saistīts no atmosfēras un

uzkrāts augsnē un ūdenstilpju ekosistēmās. Organiskā slāpekļa sa-

vienojumu pārveidošanās notiek pakāpeniski ar daudzu mikroorga-
nismu grupu līdzdalību, ar dažādu slāpekļa savienojumu veidoša-

nos. Sis process var noslēgties ar saistītā slāpekļa atbrīvošanu

atmosfērā.

Slāpekļa amonija formas augsnē oksidējas līdz nitrītiem un

nitrātiem nitrificējošo baktēriju darbības rezultātā. Savukārt nitrātu

slāpeklis anaerobos apstākļos baktēriju darbības rezultātā tiek redu-

cēts līdz brīvam slāpeklim, kas nonāk atpakaļ atmosfērā (19. att.).
So procesu nodrošina galvenokārt prokariotiskie un neliela daļa
eikariotisko organismu.

OLBALTUMVIELU AMONIFIKĀCIJA

Slāpeklis dzīvo organismu šūnās sastopams galvenokārt kā orga-

nisko savienojumu sastāvdaļa. Augu un dzīvnieku šūnu sausnā ap

50% no kopējā slāpekļa atrodas olbaltumvielās, mikroorganismos —

līdz 75,%.

Augsne un ūdenstilpes olbaltumvielas nonāk ar atmirušu augu

un dzīvnieku atliekām. Olbaltumvielu noārdīšanu mikroorganismu

19. att. Slāpekļa savienojumu pārvērtības dabā (pēc S. Russela, 1977).
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iedarbībā sauc par amonifikāciju jeb olbaltumvielu

mineralizāciju. Tautā šo procesu sauc par pūšanu. Vieni mik-

roorganismi sadala olbaltumvielas, citi pārveido olbaltumvielu

skaldproduktus, piemēram, peptīdus, aminoskābes v. c. Daļu olbal-

tumvielu skaldproduktu mikroorganismi izmanto par materiālu da-

žādu savienojumu sintēzei savā šūnā un arī par enerģijas avotu.

Olbaltumvielu mineralizācija ir sarežģīts bioķīmisks process,
kura raksturs un galaprodukti ir atkarīgi no noārdāmā savieno-

juma, vides apstākļiem, kuros norisinās šis process, un no mikro-

organismu īpašībām.
Olbaltumvielas ir lielmolekulāri polimēru savienojumi, kas nevar

iekļūt mikroorganismu šūnā, tādēļ tos spēj izmantot tikai tie orga-

nismi, kuri satur eksofermentus, t. i., proteāzes. Olbaltumvielu

noārdīšanās sākas ar to hidrolīzi. Tas ir sarežģīts process un nori-

sinās vairākos posmos.-Hidrolīzes produkti ir polipeptīdi un peptīdī
(20. att.). Tālāk tie peptidāžu ietekmē sadalās līdz aminoskābēm,
kuras var uzskatīt par hidrolīzes procesa galaproduktiem. Mikro-

organismi daļu no aminoskābēm izmanto sintēzei, bet daļu mine-

ralizē līdz amonjakam, C02 un H 2O (dezaminācija).

20. att. Olbaltumvielu noārdīšana augsnē (pēc S. Russela, 1977)
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Aminoskābju dezaminēšanās process var norisēt dažādi. Izšķir
hidrolltisko, oksidativo un reduktīvo dezaminēšanu.

Aminoskābju hidrolītiskajā dezaminēšanā vei-

dojas oksiskābes un amonjaks. Ja vienlaicīgi notiek aminoskābju
dekarboksilēšana, tad rodas spirts, amonjaks un oglekļa dioksīds:

R—CHNH 2COOH+H20—"R—CHOHCOOH+NH3;
R—CHNH 2COOH-f-H20—-R—CH 2OH+NH3 +C02.

Aminoskābju oksidatīvajā dezaminēšanā vidē

veidojas ketoskābes un amonjaks:

R—CHNH2COOH+I/202—*R—COCOOH+NH3.

Aminoskābju reduktīvajā dezaminēšanā vidē iz-

dalās karbonskābes un amonjaks:
R—CHNH

2COOH+2H—* R—CH
2COOH+NH3.

Ja vidē ir amīdi, tad tie noārdās pakāpeniski. Vispirms veidojas
aminoskābes, kuras pēc tam tiek dezaminētas pēc kādas no iepriekš
minētām reakcijām:

H 2
NCOCH

2CH(NH2)COOH+H2 O^NH3+
Abpa,aßins

-fHOOccH2CHNH2cooH.

Asparagīnskābe

Sadaloties aminoskābēm, galaprodukti ir dažādi atkarībā no

aminoskābes radikāļiem. Piemēram, ja noārdās aromātiskās amino-

skābes, tad kā starpprodukti veidojas fenols, krezols, skatols, in-

dols — vielas ar nepatīkamu smaku. Sadaloties sēru saturošām

aminoskābēm, izdalās sērūdeņradis vai tā atvasinājumi — mer-

kaptāni (piemēram, metilmerkaptāns CH3SH). Merkaptāniem rak-

sturīga vecu olu smaka, tādēļ to klātbūtni jūt pat niecīgā kon-

centrācijā.
Aerobos apstākļos amonifikācijas procesa galaprodukti ir amon-

jaks, oglekļa dioksīds, ūdens, sērūdeņradis, t. i., olbaltumvielas tiek

mineralizētas pilnīgi.
Anaerobos apstākļos notiek tikai daļēja aminoskābju sadalīšanās

starpproduktu oksidēšana. Vidē uzkrājas amonjaks, oglekļa diok-

sīds, dažādas organiskās skābes, spirti, amīni un citi organiski
savienojumi. To starpā var veidoties indīgi savienojumi un uzkrā-

ties vielas ar nepatīkamu smaku. Piemēram, ja, noārdoties olbal-

tumvielām, atbrīvojas dikarbonskābes, kuras tālāk dekarboksilējas,
bet NH

3 no tām neatdalās, veidojas diamīni, piemēram, kadaverīns

un oglekļa dioksīds:

NH 2CH2(CH2) 3
CHNH

2
COOH—NH2CH2 (CH2 ) 3CH2NH2+CO2.

Lizīns Kadaverīns

Kadaverīnu un citus diamīnus, kuri veidojas amonifikācijas re-

zultātā, apvieno vienā grupā ar nosaukumu «ptomaīni» (līķu inde);
daudzi no tiem ir toksiski.

Visus mikroorganismus, kuri noārda olbaltumvielas līdz gala-

produktiem, sauc par pūšanas baktērijām. Tās var būt aerobas un

anaerobas, sporveidotājas un bezsporu formas. Vairums pūšanas
baktēriju ir mezofilas, bet sastop arī termofilas un psihrofilas
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baktērijas. Visas pūšanas baktērijas nomāc skāba vides reakcija. Se-

višķi aktīvi olbaltumvielu noārdīšanās procesā piedalās Bacillus

sugas (Bacillus subtilis, B. cereus, B. cereus var. mycoid.es),
Pseudomonas sugas (P. fluorescens, P. aeruginosa), Clostridium

sugas (C. sporogenes, C. putrificus), kā arī Proteus vulgaris v. c.

Bacillus subtilis (siena nūjiņa) ir aeroba, kustīga, grampozitīva
sporveidotāja nūjiņa. Sporas iztur joti augstu temperatūru. Opti-
mālā temperatūra baktēriju attīstībai ir 35—45°C. Siena nūjiņa labi

noārda olbaltumvielas, kā arī citus oglekli saturošus savienojumus
(pektīnvielas un citus augu polisaharīdus). Dabā tā plaši izplatīta
augu materiālā un bojā dažādus pārtikas produktus. Apkārtējā vidē

nelielas koncentrācijās izdala antibiotiskās vielas, kuras ierobežo

saprofītiskās un patogēnās mikrofloras attīstību.

Pseudomonas sugas ir aerobas, kustīgas, gramnegatīvas bez-

sporu nūjiņas ar polārām viciņām. Dažas sugas var attīstīties zemā

temperatūrā (—2 5°C); optimālā temperatūra to attīstībai ir

20 °C. Skāba vide (pH<5,5) un 5—6% NaCl koncentrācija iero-

bežo to attīstību. Dabā šīs baktērijas plaši izplatītas uz augiem un

augsnē. ledarbojas antagonistiski uz citām baktērijām un sēnēm.

Atsevišķas sugas ir augu slimību izraisītājas.
Clostridium putrificum — anaeroba, kustīga, sporveidotāja nū-

jiņa. Ogļhidrātus šī baktērija nepārveido, bet olbaltumvielas sadala

līdz galaproduktiem ar gāzu veidošanos (NH3, H2S). Optimālā

temperatūra to attīstībai ir 37—43 °C.

Proteus vulgaris — sīkas, gramnegatīvas, bezsporu nūjiņas. Ļoti
tipiska pūšanas baktērija. Baktērijai piemīt īpašība atkarībā no

vides faktoriem mainīt izmērus (no sīkas līdz garai nūjiņai). Tā ir

fakultatīvi anaeroba un sadala ogļhidrātus, veidojot skābes un gā-
zes. Labāk attīstās 25 —37 °C temperatūras intervālā, bet miera

stadijā labi saglabājas pat saldētos produktos. Dažas Proteus sugas

izdala toksiskus savienojumus.

Pūšanas baktēriju darbība tautas saimniecībā rada ievērojamus
zaudējumus. Baktērijas bojā ar olbaltumvielām bagātus pārtikas

produktus (piemēram, gaļu, zivis, olas v. c.) un lopbarību (skāb-
barību, lopbarības koncentrātus v. c).

So mikroorganismu darbība ir nozīmīga slāpekļa savienojumu
apritē dabā, jo amonjaks, kas atbrīvojas no olbaltumvielām pakā-

peniskas noārdīšanās ceļā, iesaistās tālākās pārvērtībās. Tikai ne-

daudz amonjaka augsnē saglabājas gāzveidā, bet tā lielākā daļa
savienojas ar augsnē esošām skābēm un veido amonija sāļus, ku-

rus uzņem augi. Amonija izmantošanā ar augiem konkurē mikro-

organismi. Konkurences iznākumu nosaka augsnē esošais viegli
uzņemamo ogļhidrātu daudzums (attiecība С :N). Ja augsnē šīs attie-

cības ir pārāk plašas, t. i., pārākumā atrodas ogļhidrāti (piemē-
ram, 100:1), tad strauji pieaug augsnes mikroorganismu skaits un

to masa, jo tiem ir labvēlīgi barošanās apstākļi. Vidē esošo mine-

rālo slāpekli mikroorganismi izmanto olbaltumvielu sintēzei savās

šūnās, un tā daudzums augsnē samazinās.
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URĪNVIELAS NOĀRDĪŠANA

Viens no plaši sastopamiem slāpekļa savienojumiem ir urīn-

viela, kas izdalās ar dzīvnieku un cilvēka urīnu. Neiielos daudzumos

to sintezē augi, to lieto kā mēslojumu, un tā var rasties arginīna
hidrolīzes rezultātā. Augsnē urīnvielu hidrolizē mikroorganismu iz-

dalītie fermenti un sadala līdz amonjakam un oglekļa dioksīdam.

Šī reakcija noris pakāpeniski fermenta ureāzes ietekmē:

CO(NH2) 2+2H2
O—*(NH 4 ) 2CO3;

(NH4 ) 2
CO

3—2NH3+CO2+H 2O.

Ureāzi satur daudzas baktērijas, aktinomicētes un sēnes. Urīn-

vielā esošo slāpekli tās izmanto olbaltumvielu sintēzei. Baktērijas,
kas sadala urīnvielu, sauc par uгоbакt ēr i jā m. Tās spēj dar-

boties sārmainā vidē (pH 9—10). Raksturīgākie urobaktēriju pār-
stāvji ir Micrococcus ureae, Sporosarcina ureae, Bacillus pasieu-
rii v. c. Šo baktēriju darbības rezultātā noārdās līdz amonjakam
arī urīnskābe, hipūrskābe, kalcija ciānamīds un citi savienojumi.
Urobaktēriju darbības rezultātā augsne bagātinās ar minerālo slā-

pekli, oksidējot urīnskābi un hipūrskābi, baktērijas iegūst enerģiju.

NITRIFIKĀCIJA

Šo procesu augsnē nodrošina prokariotiskie organismi, kas ap-

vienoti speciālā — nitrificējošo baktēriju grupā. Šo baktēriju fer-

menti oksidē amonija jonus līdz nitrītiem un tālāk līdz nitrātiem.

Ilgu laiku uzskatīja, ka nitrifikācijas process ir ķīmisko reakciju
rezultāts. Jau L. Pastērs pievērsa zinātnieku uzmanību tam, ka

nitrītu veidošanās augsnē no amonija joniem varētu būt mikrobio-

loģisks process. Pirmos pētījumus šajā jomā veica T. Šlēzings un

A. Mincs (1879) un norādīja uz mikroorganismu līdzdalību nitrifi-

kācijas procesā. Pirmo reizi tīrkultūrā nitrificējošās baktērijas izda-

līja S. Vinogradskis (1892) uz speciālām elektīvām barotnēm bez

organiskā slāpekļa klātbūtnes. Visas nitrificējošās baktērijas ir

iedalītas Nitrobacteraceae dzimtā, kurā ir 8 ģintis.

Augsnē nitrifikācijas process noris divās fāzēs un katrai no tām

ir savi specifiski izraisītāji. Pirmajā fāzē notiek amonija jonu
oksidēšana līdz slāpekļpaskābei (nitrītiem). Šajā fāzē darbojas
Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosolobus, Nitrosovibrio un Nitro-

sospira sugas:

NH
4++lV202

—N0
2-+H2O+2H+.

Otrajā fāzē šo procesu tālāk turpina Nitrobacter, Nitrospina,
Nitrococcus sugas:

N02-+V202^N03
-

Nitrificējošās baktērijas šajā procesā iegūst enerģiju.
Uzskata, ka pirmais oksidētais produkts nitrifikācijas procesā

ir hidroksilamīns, kas tālāk pārveidojas, un rodas hiponitrīts. No
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hiponitrīta veidojas slāpekļa oksīds, un pirmās fāzes beigu pro-

dukts ir nitrīts. Tālāk nitrīts veido kompleksu N0
2
~-H

2
0, kas ok-

sidējas līdz N0
3

-. Enerģija tiek akumulēta ATF makroerģiskās sai-

tēs, kuru mikroorganismi izmanto dažādu biosintētisko reakciju
norisēs. Oglekļa saistīšana no C02 notiek reduktīvajā pentozomono-
fosfāta jeb Kalvina ciklā. Nitrificējošās baktērijas, asimilējot og-

lekļa dioksīdu, savās šūnās sintezē visus organiskos savienojumus.
Nitrificējošās baktērijas ir gramnegatīvas, atšķirīgas pēc for-

mas un izmēriem, vairošanās veida, ar viciņu izvietojumu un citām

īpašībām. Tās ir obligāti aerobi organismi ar hemolitoautotrofo

barošanās veidu. Ogļhidrātu klātbūtnē nitrificējošās baktērijas neat-

tīstās vai attīstās ļoti vāji. Par slāpekļa avotu šīs baktērijas izmanto

amonija formas vai retos gadījumos nitrātus.

Optimālā temperatūra to attīstībai ir 25—30 °C. Augsnē nitrifi-

cējošo baktēriju skaits nav visai liels. 1 g labi iekultivētas augsnes
aramkārtā ir vairāki tūkstoši nitrificējošo baktēriju, un vēl tās

sastop dažāda veida ūdenstilpēs.

Pēdējā laikā ir pierādīts, ka nitrifikācijas procesā piedalās arī

daudzi heterotrofie mikroorganismi un šo procesu nosauca par he-

terotrofo nitrifikāciju. Sīs baktērijas pieder pie Artrobac-

ter, Flavobacterium, Xanthomonas, Pseudomonas ģintīm, un tās ok-

sidē amonjaku, hidroksilamīnu un citus reducētus slāpekļa savieno-

jumus līdz nitrītiem vai nitrātiem, bet enerģiju šajā procesā
neiegūst.

DENITRIFIKĀCIJA

Nākamais slāpekļa pārveidošanas posms ir sarežģīts bioķīmisks
process, kas norisinās augsnē anaerobos apstākļos. Nitrātu vai

nitrītu reducēšanu anaerobos apstākļos līdz kādam no gāzveida

savienojumiem — NO, N2O vai brīvam slāpeklim — sauc par de-

nitrifikāciju.

Izšķir tiešo un netiešo denitrifikāciju. Tiešajā denitrifikā-

cijā nitrātu reducēšana notiek mikroorganismu iedarbībā, bet ne-

tiešā denitrifikācija notiek ķīmiski, bez mikroorganismu līdzdalības.

Nitrātu redukcija mikroorganismu iedarbībā var norisēt divē-

jādi — asimilācijā un disimilācijā. Visiem mikroorganismiem, kas

spēj izmantot nitrātus par slāpekļa avotu, ir raksturīga asimilatīvā

redukcija. Tādā gadījumā nitrātu reducēšana notiek asimilatīvās

reduktāzes iedarbībā. Sis ferments nitrātus reducē līdz šūnai izman-

tojamai amonija jonu formai. Sādā veidā nitrātus izmanto arī augi.

Denitrifikācijas procesā disimilatīvās reduktāzes iedarbībānitrāti

vispirms tiek reducēti līdz nitrītiem un pēc tam pakāpeniski līdz

molekulāram slāpeklim, kas nonāk atmosfērā. So procesu sauc arī

par nitrātu elpošanu, jo nitrātu skābeklis tiek izmantots par

organisko vielu oksidētāju atmosfēras skābekļa vietā. So procesu
nodrošina prokariotiskie organismi, un tas notiek anaerobos apstāk-
ļos, visintensīvāk — pārlieku mitrās augsnēs. Nitrātu elpošanas
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rezultātā organiskie savienojumi tiek sadalīti līdz galaproduktiem,
t. i., C0

2 un H2O.

Denitrifikācijas spēja ir konstatēta virknei fakultatīvi anaerobo

baktēriju no dažādām fizioloģiskām grupām. Visvairāk tā piemīt
Pseudomonas (P. aeruginosa,P. fluorescens v. c.) un Bacillus ģinšu
pārstāvjiem. Raksturīgs denitrificētājs ir arī Paracoccus denitrifi-
cans. Vairums to ir mezofilas formas, atsevišķas Bacillus sugas ir

termofilas — tās attīstās 55—65 °C temperatūrā.
Denitrifikācija noris gan heterotrofo, gan autotrofo mikroorga-

nismu darbības rezultātā. Ja procesā darbojas heterotrofie mikro-

organismi, tad summārais vienādojums ir šāds:

5C6H 1206+24KN03-*24KHC03
+C02+lBH20+12N2+enerģija.

Sajā gadījumā heterotrofie mikroorganismi kālija nitrātu izmanto

par ūdeņraža akceptoru, noārdot cukurus.

Kā tipisku autotrofo denitrifikatoru var minēt Thiobacillus de-

nitrificans, kas oksidē reducētos sēra savienojumus, par ūdeņraža
akceptoru izmantojot nitrātus, un radušos enerģiju izlieto oglek|a
asimilācijai no neorganiskiem savienojumiem.

Denitrif ikācijas procesa ķīmiskā būtība ir šāda:

N02-+e-+H+—*NO+OH-

-2NO+2e-+2H+—2O,H2O+N
N2o+2e-+2H+—N2+H20.

Denitrificējošās baktērijas sastop dažāda tipa augsnēs, jūrās un

ezeros. Procesam ir nozīme slāpekļa apritē dabā, kur tas nodro-

šina vienu no aprites posmiem. Procesa negatīvā nozīme ir tā, ka

augsne zaudē minerālo slāpekli, kas nepieciešams augu barībai.

Slāpekļa mēslojumu zudumi denitrifikācijas procesa rezultātā var

sastādīt 5—80%, it sevišķi augsnēs, kas bagātīgi mēslotas ar nit-

rātiem un organisko mēslojumu.
Mazināt šī procesa aktivitāti augsnē var vienīgi, pareizi lietojot

slāpekļa mēslojuma devas un izpildot visus agrotehniskos pasāku-
mus tā, lai aramkārtā neuzkrātos neizmantoti nitrāti.

SLĀPEKĻA IMOBILIZĀCIJA

Mikroorganismiem noārdot slāpekli saturošās organiskās vielas,
ne vienmēr atbrīvojas amonjaks. Dažreiz pat novērojams pretējs
process — vidē samazinās augiem izmantojamo slāpekļa savieno-

jumu daudzums. Tāpēc svarīgi jau savlaicīgi paredzēt minerālā

slāpekļa savienojumu dinamiku augsnes bioloģiskajās norisēs, jo
no tā atkarīga augu apgāde ar šo elementu.

Analizējot mikrobioloģiskos procesus, jāievēro, ka mikroorga-
nismi jebkuru organisko vielu noārda, lai nodrošinātu savu šūnu

masas sintēzi. Pie tam lietderības koeficients enerģijas un vielu mai-

ņas procesos augsnes apstākļos nav visai augsts, un tāpēc, noārdot

100 kg organiskās vielas, no jauna sintezējas apmēram 20 kg mikro-

organismu šūnu masas (sausnas).
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Jāņem ari vērā, ka mikroorganismu masā salīdzinājumā ar au-

giem ir liels citoplazmas īpatsvars un tāpēc to sausnā ir vidēji ap

10% slāpekļa. Savukārt augu organiskajā masā, kas galvenokārt
nonāk mikroorganismu rīcībā, vidēji ir ap 50% oglekļa, bet slā-

pekļa saturs ir neliels un svārstās 0,5—5,0% robežās.

Tātad, piemēram, noārdot 100 kg organiskās masas, kurā ir

50 kg oglekļa, mikroorganismi sintezē no jauna 20 kg savu šūnu,
kurām ir nepieciešams 2 kg slāpekļa. Tas norāda, ka normālai mik-

roorganismu darbībai uz katriem 50 kg oglekļa vajadzīgi vismaz

2 kg slāpekļa jeb attiecībai C:N jābūt 1.

Ja slāpekļa saturs sausnā ir <2%, attiecība C:N ir lielāka par
25:1. Tādos apstāk|os mikroorganismi, noārdot organiskās vielas,

no apkārtējās vides paņem minerālo slāpekli un uz laiku saista to

savu šūnu sastāvā. Šādu procesu sauc par slāpekļa imobili-

zāciju. Tā raksturīga augsnes mikroorganismiem, noārdot sal-

mus, kūdru vai līdzīgu organisko materiālu, kurā slāpekļa saturs

ir mazāks par 2%- Imobilizācijas rezultātā slāpeklis augsnei pil-
nībā nav zaudēts, bet tikai uz zināmu laiku izslēgts no viegli uz-

ņemamo formu bilances.

Piemēram, iestrādājot augsnē uz 1 ha 3 t organiskās vielas

(salmi kopā ar rugājiem un augu saknēm ar slāpekļa saturu 0,5%,
tātad C:N= 100:1), var sākties intensīva mikroorganismu darbība,

jo barība ir nodrošināta. Bet, ja mikroorganismi pilnīgi izmantos

augsnē iestrādāto organiku, no jauna jāveidojas 600 kg mikroor-

ganismu šūnu masas un tās uzbūvei nepieciešams 60 kg slāpekļa.
Izejas materiālā ir tikai 15 kg slāpekļa, un tāpēc pārējo nepiecie-
šamo slāpekli (45 kg) mikroorganismi uzņems no augsnes šķī-
duma, bieži vien konkurējot ar augiem.

Pēc zināma laika iestrādātos salmus un saknes mikroorganismi
ir izmantojuši, un, samazinoties barošanas iespējām, to šūnas at-

mirst. Seko mikroorganismu masas mikrobioloģiskā noārdīšana,

ievērojot tās pašas likumsakarības. Jāņem vērā, ka mikroorganismu
šūnās C:N attiecība ir 5:1 un iepriekš imobilizētais slāpeklis aug-
snē atbrīvosies.

Imobilizācijas ilgums atkarīgs no organiskās masas daudzuma,

augsnes mitruma, aerācijas, pH un citiem faktoriem.

ATMOSFĒRAS MOLEKULĀRĀ SLĀPEKĻA BIOLOĢISKĀ
SAISTĪŠANA

Atmosfērā slāpeklis atrodas ievērojamā daudzumā (79%). Aug-
snē tā daudzums uz 1 ha ir apmēram 8000 kg, un pamatā tas ir

saistīts dažādos dzīvajos organismos. Augi slāpekli no augsnes

uzņem galvenokārt minerālsāļu veidā, atmosfēras slāpekli tie izman-

tot nespēj. Turpretī sastopamas daudzas mikroorganismu grupas,

kurām piemīt spēja saistīt atmosfēras slāpekli.
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Р. Bertlo (1885) savos pētījumos pierādīja, ka augsnē brīvi dzī-

vojošie mikroorganismi vasaras periodā spēj uzkrāt augsnē slāpekli
20—30 kg/ha. Izdalīt tīrkultūrās šos mikroorganismus viņam neiz-

devās. Un tikai 1893. gadā S. Vinogradskis uz speciālām barotnēm

izdalīja augsnē brīvi dzīvojošu anaerobu slāpek|a saistītāju baktē-

riju Clostridium pasteurianum. Šodien ir pierādīts, ka C. paste-
urianum spēj uzkrāt slāpekli apmēram 2—lo kg/ha.

Otra ļoti svarīga slāpekļa saistītāja baktērija ir Azotobacter

chroococcum, kuru 1901. gadā tīrkultūrā izdalīja M. Beijerinks. Pie-

rādīts, ka šis mikroorganisms saista slāpekli lielākā daudzumā nekā

Clostridium un gada laikā saistītā slāpekļa daudzums var sasniegt
līdz 30 kg/ha.

Jau Senajā Romā bija novērots, ka tauriņzieži uzlabo augsnes

īpašības. Izrādījās, ka tajās augsnēs, kur kā priekšaugs tika audzēti

tauriņzieži, vienmēr tika iegūta augstāka augu raža. Pagājušajā
gadsimtā tika pierādīts, ka tauriņzieži satur 2—3 reizes vairāk

slāpekļa nekā citi kultūraugi. Izrādās, ka uz tauriņziežu saknēm

veidojas speciāli izaugumi — gumiņi, kuros atrodas īpašas slāpekļa
saistītājas baktērijas — gumiņbaktērijas. Tās dzīvo sim-

biozē ar augu un saista slāpekli no atmosfēras. Tīrkultūrā šīs bak-

tērijas izdalīja M. Beijerinks 1888. gadā.

BRĪVI DZĪVOJOŠIE MOLEKULĀRĀ SLĀPEKĻA SAISTĪTĀJI

Pie šīs grupas pieder morfoloģiski un fizioloģiski atšķirīgi pro-
kariotiski organismi, kuriem kopīga ir vienīgi spēja fiksēt atmosfē-

ras slāpekli.
Clostridium pasteurianum — nūjiņveida baktērija, 1,5—8,0 p.m

gara un 0,8—1,3 p,m plata. Jaunās šūnas pārvietojas ar viciņām.
Sūnām novecojoties, tajās attīstās sporas. Obligāti anaeroba, spēj
darboties skābā vidē, kur pH 4,5—5,5, un arī sārmainā vidē, kur

pH 8,0—9,0.
No slāpekļa savienojumiem šī baktērija izmanto amonija sāļus,

nitrātus, dažādus slāpekli saturošus organiskos savienojumus. Ja

šo savienojumu apkārtējā vidē nav, tad saista molekulāro slāpekli.
Par oglekļa avotu izmanto daudzus un dažādus ogļhidrātus — mo-

nosaharīdus, dekstrīnus, cieti un organiskās skābes. Sie savienojumi
tiek saraudzēti līdz sviestskābei, etiķskābei, oglekļa dioksīdam un

ūdeņradim (sk. Sviestskābā rūgšana). Enerģija, kas izdalās rūg-
šanas procesā, tiek izmantota molekulārā slāpekļa saistīšanai un

citām vajadzībām.
No klostrīdijām molekulāro slāpekli vēl saista C. buturicum,

C. pectinovorum, C. acetobuturicum un, iespējams, arī citas sugas.

Azotobacter chroococcum sastopama augsnē. Tā ir samērā liela

nūjiņa (2,0—3,0X4,0—6,0 jxm) attīstības sākuma stadijā, bet, šūnām

novecojot, pārvēršas lodveida vai ovālā formā. Vecas šūnas parasti

izvietojas pa pāriem, kurus apņem gļotu apvalks. Nelabvēlīgos ap-

stākļos veidojas cistas.
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Azotobaktērijas — obligāti aerobas, heterotrofas bezsporu bak-

tērijas. Labāk izmanto vienkāršos cukurus vai taukskābju sāļus.

Jutīgas pret skābu vides reakciju, labāk attīstās neitrālās augsnēs

ar pH 6,5—7,5. Augsnē azotobaktērijas sastopamas kopā ar pava-

dītājbaktēriju — Agrobacterium. Uzskata, ka šī pavadītājbaktērija
substrātā izdala bioloģiski aktīvas vielas, kas sekmē molekulārā

slāpekļa fiksāciju, bet pašas saņem no azotobaktērijām slāpekļa sa-

vienojumus.
Par slāpekļa avotiem bez molekulārā slāpekļa azotobaktērijas

var izmantot arī amonija sāļus, nitrātus, urīnvielu un aminoskābes.

Baktērijas sastop labi iekoptās augsnēs, kas bagātas ar fosforu,
kalciju un mikroelementiem, jo šie savienojumi nepieciešami to attīs-

tībai un slāpekļa fiksācijai.
Ir pierādīts, ka 75% no saistītā atmosfēras slāpekļa azotobak-

tērijas izmanto organiskā slāpekļa savienojumu sintezēšanai savā

šūnā, bet pārējo izdala augsnē.
Ir izdalītas vairākas azotobaktēriju sugas, kuras savā starpā

atšķiras pēc formas, spējām izdalīt pigmentu melanīnu, kustīguma
un oglekļa savienojumu izmantošanas iespējām.

Pēc pēdējo gadu pētījumiem ir pierādīts, ka atmosfēras slāpekli
saista arī pārstāvji no Bacillus, Pseudomonas, Achromobacter, Fla-

vobacterium un citu ģinšu sugas, kā arī ievērojamā daudzumā zil-

aļģes (ciānbaktērijas).
H. Džests un H. Keimens (1949) eksperimentāli pierādīja, ka

atmosfēras slāpekli saista fototrofā baktērija Rhodospirillum rub-

rum. No hemoautotrofiem mikroorganismiem molekulāro slāpekli
saista arī dažas sulfātreducētājas baktērijas.

Lauksaimnieciskajā praksē aktīvākās slāpekļa saistītājas baktē-

rijas., ievada augsnē bakteriālo preparātu veidā (azotobakterīns).
Japānā un Indijā risa laukus bagātina ar bakteriālo preparātu, kas

satur ciānbaktērijas. Tās ne vien saista atmosfēras slāpekli, bet to

šūnās notiek fotosintēze, izdalās skābeklis un tā rezultātā aktivējas
citu mikroorganismu darbība, un tas ietekmē rīsa ražību.

MOLEKULĀRĀ SLĀPEKĻA SAISTĪŠANA NEPĀKŠAUGU RIZOSFĒRĀ

Brīvi dzīvojot augsnē, atmosfēras molekulārā slāpekļa saistītāji
ne vienmēr ir apgādāti ar barības vielām, un to trūkums limitē pā-
rējos procesus. levērojami labvēlīgāki apstākļi ir mikroorganismiem,
kuri izvietojušies rizosfērā vai uz sakņu virsmas. Veģetācijas pe-

riodā augu saknes daļu fotosintēzes produktu eksoosmotiski izdala
apkārtējā vidē šķīstošu savienojumu veidā. Nepākšaugu kultūrau-

giem tie galvenokārt ir ogļhidrāti — ļoti laba barības viela mikro-

organismiem. Diemžēl šādā barībā nav slāpekļa un mikroorganismi
var darboties, tikai saņemot slāpekļa savienojumus no augsnes vai

arī pašiem to saistot no atmosfēras. Tas viss norāda, ka nepākš-
augu rizosfērā ir piemēroti apstākļi, lai efektīvi darbotos atmosfē-

ras slāpekli saistītspējīgie mikroorganismi.
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Vēl bez tam jāatzīmē, ka nepākšaugu saknes intensīvi savāc

visas brīvās aminoskābes, kuras savukārt eksoosmotiski nonāk

apkārtējā vidē no mikroorganismu šūnām. Tādā veidā jau baktē-

riju darbības laikā daļa saistītā slāpekļa nonāk augu rīcībā un augu
radītais aminoskābju deficīts stimulē tālāko fiksācijas procesu.
Šādu kopēju augu un mikroorganismu darbību apzīmē par aso-

ciāciju, un tajā vienlaicīgi var darboties dažādas mikroorga-
nismu grupas.

Šādas asociācijas sāka izzināt samērā nesen, kad bija izstrādātas

pietiekami precīzas metodes slāpekļa saistīšanas aktivitātes no-

teikšanai. Pašlaik jau zināmas vairāk nekā 12 000 augu sugas, ku-

ras efektīvi vai mazefektīvi izmanto asociāciju priekšrocības augsnes

apstākļos. Mērena klimata apstākļos miežu, kviešu, stiebrzāļu un

citu augu un mikroorganismu asociāciju kopējais saistītais slāpek-
lis veģetācijas periodā sasniedz 3—50 kg/ha. Tropu klimata apstāk-

ļos to produktivitāte var sasniegt pat 200 —500 kg/ha gadā.

Asociācijās var darboties dažādi mikroorganismi, un pašreiz jau
ir atrastas vairāk nekā 50 sugas, to starpā Enterobacter, Erminia,

Klebsiella, Azotobacter, Beijerinckia, Azospirillum, Bacillus-, Pseu-

domonaš, Clostridium sugas v. c. Konstatēts, ka katrai augu sugai
ir savas mikroorganismu grupas, kuras asociācijās darbojas efek-
tīvāk nekā pārējās. Šie mikroorganismi līdztekus saistītajam slā-

peklim apgādā augus arī ar bioloģiski aktīvajiem savienojumiem,
kas ietekmē augu augšanu un attīstību.

MOLEKULĀRĀ SLĀPEKĻA SIMBIOTISKĀ SAISTĪŠANA

Mikroorganismu spēja saistīt atmosfēras slāpekli ir savā ziņā
unikāls process, un tas ļoti nepieciešams būtu augstākajiem augiem
un dzīvniekiem. It sevišķi augiem, jo dzīvnieki kā heterotrofi orga-

nismi slāpekli saņem ar organiskajām vielām. Turpretī augi izmanto

tikai slāpekļa minerālās formas, un tās ļoti bieži vidē ir nepietie-
kamā daudzumā. Tāpēc slāpekļa saistītāji mikroorganismi un augi,
ilgstošā evolūcijas procesā darbojoties līdzās, augsnē ir izveidojuši
kvalitatīvi jaunu sadarbības variantu. Dažas augu sugas nodrošina

attiecīgo mikroorganismu iekļūšanu saknes audos. Pēc tam seko

intensīva inficēto audu šūnu dalīšanās un augšana, un tā rezultātā

izveidojas speciāli izaugumi uz saknēm. Šādus izaugumus sauc par

sakņu gumiņiem un baktērijas, kas tajos darbojas, —

par

gumiņbак tē r i jā m. Gumiņos abu organismu kopdarbība ir ievē-

rojami efektīvāka un ekonomiskāka, nekā darbojoties atsevišķi, un

tas ir izteikts simbiozes process.

Spēja veidot gumiņus, kuros izvietojas gaisa slāpekļa saistītāji
mikroorganismi, ir raksturīga vairākām augu grupām, bet visizteik-

tākā tā ir tauriņziežu (Papilionaceae) dzimtai. No kopējā plašā šīs

dzimtas augu skaita lauksaimnieciskajā ražošanā izmanto ap 200

sugu, un tās dod ievērojamu ieguldījumu augsnes bagātināšanā ar



90

bioloģiski saistīto slāpekli. Gumiņu forma, lielums un izvietojums

sakņu sistēmā atkarīgi no auga, baktērijas un vides apstākļiem.

Gumiņbaktērijas tīrkultūrā no gumiņiem izdalīja M. Beijerinks
1888. gadā, un to izpēte intensīvi turpinās visu laiku. Pašreiz visas

baktērijas, kas veido gumiņus uz tauriņziežu saknēm, ir apvienotas
Rhizobium ģintī.

Atsevišķu augu gumiņbaktērijas atšķiras pēc to morfoloģiskajām,

fizioloģiskajām un it sevišķi simbiotiskajām īpašībām. Tāpēc Rhizo-

bium ģinti pareizāk ir uzskatīt par radniecīgu mikroorganismu grupu

ar vienu kopēju īpašību — spēju izveidot gumiņus saimniekauga
saknēs.

Gumiņbaktērijas ir gramnegatīvas, aerobas, I—31 —3 p.m garas un

0,5—0,9 um platas bezsporu nūjiņas. Dažos gadījumos konstatētas

arī ievērojami mazākas formas, kuras neaiztur pat baktēriju filtri.

Gumiņbaktērijas ir kustīgas —
monotrihas vai peritrihas.

Audzējot mākslīgās barotnēs, jaunas šūnas ir kustīgas, bet ve-

cākās zaudē viciņas un reizē arī kustības spējas. Krāsojot šādas

nekustīgās šūnas nokrāsojas nevienmērīgi. Ar anilīna krāsvielām

iekrāsojas tikai atsevišķas joslas, un mikroskopā saskatāmas joslo-
tas nūjiņas (21. att.). Neiekrāsojas vecākajās šūnās uzkrātās rezer-

ves taukvielas.

Tauriņziežu gumiņos un dažreiz arī mākslīgās barotnēs gumiņ-
baktērijas izveido lielas sfēriskas bumbierveida vai pat zarotas

formas, kuras sauc par bakteroīdiem (22. att.). Bakteroīdi

ir ievērojami lielāki par parastajām šūnām, nekustīgi un nav spējīgi
dalīties. Pēdējā laikā konstatēts, ka bakteroīdi sadaloties veido

daudzas nelielas artrosporas, no kurām var attīstīties jaunas gumiņ-
baktērijas.

Bakteroīdus daudzi autori uzskatīja par involūcijas formām, bet

tagad ir pierādīts, ka visintensīvākā atmosfēras slāpekļa saistīšana

21. att. Gumiņbaktēriju joslotās
nūjiņas.

22. att. Zirņu gumiņbaktērijubak-

teroīdi.
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norisinās tieši tajās gumiņu daļās, kurās ir bakteroīdi. Tas norāda,
ka bakteroīdiem, it sevišķi jaunajiem, ir saglabājusies izteikti aug-
sta dažu fizioloģisko funkciju aktivitāte. Tāpēc var pieņemt, ka bak-

teroīdi ir auga ietekmē izveidotas gumiņbaktēriju formas, ar kuru

palīdzību palielinās darbīgo šūnu membrānu virsmas, tā paaugsti-
not atmosfēras slāpekļa saistīšanas spējas.

Augot uz agarizētas barotnēs, gumiņbaktērijas parasti izveido

bezkrāsainas, caurspīdīgas, gļotainas kolonijas ar gludu virsmu.

Dažos gadījumos sas'opamas arī kolonijas ar rievainu virsmu. Aug-
šanas ātrums dažādām gumiņbaktērijām ir atšķirīgs. Ātri augošas
ir āboliņu, zirņu, lucernu un dārza pupiņu gumiņbaktērijas, bet

lupinu un sojas gumiņbaktērijas aug lēni.

Par slāpekļa avotu gumiņbaktērijas labi izmanto minerālās

amonija un nitrātu formas, kā arī daudzas aminoskābes, purina un

piramidīna bāzes un citus organiskos savienojumus. Ilgu laiku ne-

varēja konstatēt atmosfēras slāpekļa izmantošanu laboratorijas
izmēģinājumu apstākļos un tādēļ uzskatīja, ka gumiņbaktērijas pa-
šas atmosfēras slāpekli saistīt nespēj, bet tikai ierosina augu audus

uz šādu procesu. Vēlāk, lietojot precīzākas metodes, īpaši izotopu N2
15,

pierādīja, ka atmosfēras slāpekli tomēr saista baktēriju šūna. Sāds

process panākts arī laboratorijās speciālās barotnēs, pazeminot skā-

bekļa daudzumu vidē. Tas norāda, ka gumiņos augstākie augi no-

drošina ne tikai vidi un enerģētisko materiālu, bet arī īpašas stimu-

lējošas vielas un noteiktus fermentu sistēmas darbības apstākļus.
Gumiņbaktērijas par enerģijas un oglekļa avotu labi izmanto

dažādus ogļhidrātus, to starpa arī dažus polisaharīdus (dekstrīnu,
glikogēnu). Dažas grupas, patērējot ogļhidrātus, barotnē uzkrāj
organiskas skābes.

Vajadzīgo fosforu gumiņbaktērijas iegūst no minerālajiem un

organiskajiem savienojumiem ar fermenta fosfatāzes palīdzību. Kā-

liju, kalciju un citus makroelementus un mikroelementus tās uzņem

no apkārtējās vides jonu veidā.

Audzējot sintētiskajās barotnēs gumiņbaktērijas labāk aug un

attīstās, ja vidē pievienoti В grupas vitamīni. Dabiskajās barotnēs

un gumiņos baktērijas pašas sintezē nepieciešamos vitamīnus (Bb

82,B2, B[2 ) un augšanu stimulējošas vielas (heteroauksīnus, giberelī-
nus v. c).

Optimālā temperatūra Rhizobium attīstībai ir apmēram 24 —26 °C,
bet temperatūras, kas zemākas par 5°C un augstākas par 37°C,
jau ir traucējošas, un baktēriju augšana apstājas.

Vairumam gumiņbaktēriju optimālā vides reakcija ir robežās

no pH 6,5 līdz 7,5, bet zemāka par pH 5,0 un augstāka par pH 8,0
to darbību jūtami kavē. Tomēr ir atsevišķas gumiņbaktēriju sugas
un rases, kā, piemēram, lupinās gumiņbaktērijas, kuras labi darbo-

jas vidē ar pH 5,0—6,0 vai pat 4,5.

Gumiņbaktērijas parasti apskatām kā simbiotisku mikroorga-
nismu, tomēr dabā vairums šo baktēriju augsnē dzīvo autonomi.

Saknes iekļūst tikai nedaudzas baktērijas, gumiņu darbība ir sa-

mērā neilga, un pēc tam baktērijas atkal nokļūst apkārtējā vidē.
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Augsnē Rhizobium sugas ir heterotrofi organismi, spējīgi bez saim-

niekauga attīstīties vairākus gadu desmitus, bet to daudzums stipri
atkarīgs no vides apstākļiem.

Pētījumus par gumiņbaktērijām Latvijas augsnēs prof. A. Kal-

niņš uzsāka jau 1935. gadā, un tie turpinās LLA Augu fizioloģijas
un mikrobioloģijas katedrā, aptverot dažādus Rhizobium ekoloģijas
un simbiozes jautājumus.

No agronomiskā viedokļa Rhizobium sugas galvenokārt rada

interesi kā simbiotiski organismi, kuri var nodrošināt tauriņziežu
kultūru augstu ražību. Tāpēc arī pētījumos liela vērība tiek veltīta

simbiotisko īpašību un gumiņu veidošanas likumsakarību noskaid-

rošanai. Tikai pārzinot šīs kopsakarības, agronoms var mērķtiecīgi
virzīt agrotehnisko pasākumu kompleksu un saprātīgi izmantot dzī-

vās dabas potenciālās iespējas.
Tauriņzieži nodrošina tikai attiecīgu Rhizobium sugu iekļūšanu

un gumiņu izveidošanu sakņu sistēmā. Sādu gumiņbaktēriju bio-

loģisku atbilstību noteiktam saimniekaugam apzīmē par spe сi-

fisк vm v. Specifiskums nosaka arī pašreiz pastāvošo Rhizobium

ģints sistemātisko iedalījumu sugās: R. leguminosarum ir zirņu, vīķu,
lauka pupu un dedestiņu baktērijas, R. trifolii — āboliņu, R. meli-

loti — lucernu un amoliņu, R. lupini — lupīnu un seradellas,

R. phaseoli — dārza pupiņu, R. japonicum — sojas baktērijas. Vēl

ir ari citas Rhizobium sugas, bet to saimniekaugi nav sastopami
mūsu republikas klimatiskajos apstākļos.

Izmēģinājumos ir konstatēts, ka Rhizobium specifiskums ne vien-

mēr tiek precīzi ievērots. Salīdzinoši mazāk izvēlīgi ir, piemēram,

āboliņi un lupīnas, kuru saknēs dažreiz gumiņus izveido arī citas

gumiņbaktēriju sugas. Parasti gan nespecifisko baktēriju gumiņi ir

atšķirīgi pēc ārējā izskata, nelieli un mazefektīvi, jo saista maz

gaisa slāpekļa.
Gumiņbaktērijas raksturo arī atmosfēras slāpekļa sais-

tīšanas aktivitāti. To nosaka abu simbiontu vielu maiņas
procesu saskaņotība un fiksācijai nepieciešamo vides apstākļu no-

drošinājums. Slāpekļa molekulas aktivizēšana un iesaistīšana orga-

niskajos savienojumos notiek gumiņos, kuru šūnās izvietojas Rhizo-

bium bakteroīdi. Aktīvie gumiņi parasti ir lielāki un sārti, kas

ļoti labi redzams, ja gumiņu pārgriež. Sārto krāsojumu nodrošina

speciāla hēma dzelzi saturoša olbaltumviela, kas pēc uzbūves rad-

niecīga asins hemoglobīnam un nosaukta par leghemoglo-
bīnu. Tas sastopams gumiņos, kur intensīvi norisinās slāpekļa
saistīšana. Leghemoglobīns gumiņos nodrošina slāpekļa saistītāju
fermentu darbībai vajadzīgo skābekļa režīmu.

Nereti saknēs saskatāmi daudzi sīki gumiņi zaļganā krāsā un

jau pēc ārējā izskata var pateikt, ka tie ir mazaktīvi. Tas norāda,

ka augsnēs sastopamas gumiņbaktērijas ar ļoti atšķirīgām simbio-

tiskajām īpašībām. Tomēr tās visas spēj izveidot gumiņus, kaut arī

ne vienmēr izveidojas efektīva simbioze, un tad bioloģiskā slā-

pekļa saistīšanas iespējas netiek pilnībā izmantotas. No agrono-

miskā viedokļa šāda situācija nav pieņemama, un jācenšas panākt,
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lai gumiņus veidotu tikai aktīvas gumiņbaktērijas. Tādēļ augsne

jānodrošina ar aktīvām gumiņbaktērijām, kurām piemīt augstas
konkurences spējas. Tādas baktērijas ātri savairojas augsnes ap-

stākļos un gūst pārsvaru iekļūšanas un gumiņu izveidošanas pro-

cesos. Dažādām Rhizobium rasēm konkurences spējas tiešām ir ļoti
atšķirīgas, un šo atšķirību būtības izzināšana un praktiska izman-

tošana ir daudzu zinātnieku kolektīvu, to starpā arī LLA Augu
fizioloģijas un mikrobioloģijas katedras darbinieku uzmanības

centrā.

Pakāpeniski izzinot simbiotiskās sistēmas formēšanās likumsaka-

rības augsnes apstākļos, ir izveidojies priekšstats par minētā pro-

cesa norisi laikā un telpā. Tauriņziežu saknes, virzoties arvien dzi-

ļāk aramkārtā, ar spurgaliņām iztausta noteiktu augsnes apjomu
un uz savasvirsmas piesaista specifiskās gumiņbaktērijas (23. att. A).
Tas notiek ar speciālu olbaltumvielu

—
lektīnu palīdzību, kuri kon-

centrējas sakņu spurgaliņu galos. Lektīni savukārt specifiskās gu-

miņbaktērijas «pazīst» pēc Rhizobium šūnapvalka polisaharīdu sa-

stāva. Kad kustīgā baktērija pietuvojas sakņu spurgaliņai un iepriekš
minētās vielas ir «pazīstamas», tās savienojas un šādā veidā Rhi-
zobium šūnu piesaista noteiktā vietā uz spurgaliņas virsmas.

Piesaistītā jeb fiksētā Rhizobium baktērija turpina savu darbību

un izdala vidē bioloģiski aktīvus savienojumus, kuru ietekmē sakņu
spurgaliņas izliecas, it kā aptverot baktērijas (23. att. B). Abpusēju
fermentu iedarbībā izšķīst šūnapvalki, baktēriju protoplasts nonāk

spurgaliņā un sāk virzīties saknes virzienā. Šādam nolūkam izvei-

dojas infekcijas pavediens — gļotu veidojums spurgaliņā,
kurā atrodas Rhizobium šūnas. Infekcijas pavedienā gumiņbaktēri-
jas turpina dalīties, un tas norāda, ka augs ne vien tikai virza

Rhizobium uz saknes audiem, bet arī nodrošina to augšanu un

23. att. Gumiņbaktēriju iekļūšana spurgaliņās:
А — gumiņbaktēriju piesaistīšana spurgaliņām; В — spurgaliņu inficēšana; / — gumiņbakte-

rijas; 2 — inokulācijas pavediens.
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vairošanos. Infekcijas pavediena pārvietošanās ātrums ir s—B5 —8 um

stundā, un spurgaliņu garumu
— 100—200 um — tas veic I—21 —2 dien-

naktis.

Infekcijas pavediens ar baktērijām nonāk saknes epidermas au-

dos un turpina izplatīties apkārtējās šūnās. Sajā laikā pavediens
parasti sazarojas un tam izveidojas arī apvalks, kas pēc sastāva

līdzīgs augu šūnapvalkam.
Gumiņbaktērijas savu darbību var izvērst tikai tetraploidālā

šūnā, tāpēc arī infekcijas pavediens turpina virzīties arvien tālāk

mizas audos, līdz sastop atbilstošu šūnu. Tetraploidālā šūnā Rhizo-

bium no pavediena pāriet citoplazmā un sāk intensīvi vairoties.

Ar Rhizobium baktērijām inficētās augu šūnas sāk intensīvi

dalīties un stimulē arī blakus esošo neinficēto šūnu darbību. Tās ari

sāk straujāk dalīties, un šādā veidā formējas gumiņa audi.

Saknes šūnu citoplazmā nonākušās gumiņbaktērijas izmaina

savu formu. Sākumā tās pāriet josloto nūjiņu formā un turpina dalī-

ties, bet pēc tam izveido bakteroīdus. Bakteroīdi vairs nespēj dalī-

ties, bet ievērojami palielinās un pakāpeniski aizpilda visu augu

šūnas telpu. Izmaiņas notiek arī augu šūnā. Palielinās kodols, ribo-

somu un mitohondriju daudzums, un tie novietojas gar šūnapvalku.
Pārējo šūnas telpu aizņem bakteroīdi. Sajā laikā izveidojas leghe-
moglobīns un sākas slāpekļa intensīva saistīšana.

Gumiņu galotnē parasti saglabājas meristēmas audi, un aktīvie,

slāpekli saistošie gumiņi turpina augt un var sasniegt izmērus, kas

vairākkārt pārsniedz saknes diametru (24. att.).

Sakņu gumiņos visi fizioloģiskie procesi norisinās ievērojami
intensīvāk nekā pārējos sakņu audos, un tajos ir labi izveidota

vadaudu sistēma. Tauriņziežos lejupslīdošā plūsma apgādā gumiņus
ar fotosintēzes produktiem, un tie tiek izlietoti bakteroīdu uzbūvei

un par enerģētisko materiālu slāpekļa saistīšanai. Savukārt bakte-

roīdi ar membrānās izvietoto fermentu sistēmu palīdzību saista

gaisa slāpekli un veido aminoskābes. Bakteroīdu apvalks ir plāns,

24. att. Gumiņa šķērsgriezums:
1 — bakteroidieaudi; 2 — meristēma; 3 — vad

audi; 4 — sakne.

un tāpēc intensīvi notiek ekso-

osmoze, un tās rezultātā sinte-

zētās aminoskābes, galvenokārt
asparaginskābe, nonāk starp-
šūnu telpā. Gumiņu aptver arī

augšupejošā plūsma, kura uz

auga virszemes daļām aiztrans-

portē brīvās aminoskābes. Ek-

soosmozes rezultātā bakteroīdos

samazinās brīvo aminoskābju
daudzums un turpinās inten-

sīva molekulārā slāpekļa sais-

tīšana. Sāda sistēma nodro-

šina to, ka jau gumiņu darbības

laikā pat līdz 75% no sais-

tītā slāpekļa nonāk auga rī-

cībā.
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Mazaktīvos gumiņos, ja gumiņbaktēriju un augu vielu maiņas
režīmi neatbilst saskaņotai kopdarbībai, parasti aizkavējas bakte-
roīdu un arī leghemoglobīna veidošanās. Sakarā ar to lēnāka ir

gumiņu audu veidošanās un tie ir mazāki un zaļganā krāsā. Šādos

gumiņos gaisa slāpeklis tiek saistīts maz vai vispār tas netiek sais-

tīts un piegādātais enerģētiskais materiāls bieži vien uzkrājas gli-
kogēna vai cietes graudiņu veidā. Parasti šādos gumiņos baktērijas
ātri vien tiek noārdītas.

Atmosfēras slāpekļa saistīšana ir fizioloģisks process un tāpēc
ļoti atkarīgs no vides apstākļiem. Pat visefektīvākā simbiotiskā

sistēma nespēj darboties, ja nav nodrošināti nepieciešamie agro-

ekoloģiskie apstākļi: mitruma režīms, vides pH, temperatūra, mi-

nerālvielu apgāde un citi. Vienīgais izņēmums ir saistītais slāpek-
lis, jo tā bagātīgs nodrošinājums augsnē kavē molekulārā slāpekļa
saistīšanu.

Saistītā slāpekļa daudzums ir ļoti atkarīgs no tauriņziežu sugas,

gumiņu darbības ilguma un bakteriālo audu apjoma saknēs. Ko-

pējā slāpekļa bilancē šim procesam ir ievērojama vieta, un par to

sk. Bioloģiskais slāpeklis zemkopībā.
Veģetācijas periodam beidzoties, vai, piemēram, zirņiem jau zie-

dēšanas laikā, samazinās asimilātu piegāde un pārtraucas atmosfē-

ras slāpekļa saistīšana. Viengadīgajiem augiem sākas bakteriālo

audu noārde un, beidzot, atmirst viss gumiņš. Daudzgadīgajiem
augiem daļa gumiņu saglabājas nākamajai veģetācijas sezonai.

Gumiņiem sadaloties, bakteroīdi noārdās, bet vairoties spējīgās for-

mas nonāk augsnē un papildina t. s. aborigēno jeb spontāno gumiņ-

baktēriju mikrofloru.

Dabā vienmēr darbojas izlase, un arī simbiotiskās sistēmas for-

mēšanās etapos tā ir ļoti labi novērojama. Jau fiksējot specifiskās
gumiņbaktērijas uz sakņu spurgaliņām, notiek sava veida piemēro-
tāko īpatņu atlase no augsnē sastopamo Rhizobium populācijas.
Spurgaliņām piesaistās daudz gumiņbaktēriju, bet iekļūt tajās spēj
tikai daļa no tām un tālāk līdz saknes audiem nokļūst pavisam ne-

daudzas no fiksētajām Rhizobium. Acīmredzot katrā etapā ir no-

teikti vielu maiņas kritēriji, pēc kuriem tauriņzieži izvēlas sev pie-
mērotu mikrosimbiontu efektīvai atmosfēras slāpekļa saistīšanai.

Diemžēl augsnē ne vienmēr pietiekamā daudzumā ir sastopamas
noteiktai tauriņziežu kultūrai efektīvas gumiņbaktērijas, un tāpēc
saknēs veidojas dažādas aktivitātes gumiņi. Par augšņu gumiņ-
baktēriju mikrofloras kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu sk.

Gumiņbaktērijas Latvijas PSR augsnēs.
Izveidot saknēs gumiņus un simbiotiski saistīt atmosfēras slā-

pekli spēj ne tikai tauriņzieži, bet arī citi augi. No mūsu klima-

tiskajos apstākļos augošajiem augiem gumiņus veido alkšņi, smilts?

ērkšķi un eleagns. To gumiņi pēc ārējā izskata ievērojami atšķiras
no tauriņziežu gumiņiem, bet to darbība ir līdzīga. Nepākšaugu
saknēs gumiņus izveido dažas aktinomicētes, bet to bioloģija vēl

samērā maz izzināta. Dažreiz gumiņiem līdzīgus izaugumus sastop
arī grīšļu un pļavas lapsastes saknēs, bet vēl nav drošu ziņu par



atmosfēras slāpek|a saistīšanas norisi šajos sakņu veidojumos. Mit-

rajos tropu klimata apstākļos ir sastopami augi, kuri gumiņus spēj
izveidot uz lapām, un tur esošās aktinomicētes tāpat saista atmosfē-

ras slāpekli un daļa no tā nonāk augu rīcībā.

MOLEKULĀRĀ SLĀPEKĻA SAISTĪŠANAS ĶĪMISMS

Gaisā esošais molekulārais slāpeklis (N2 ) ir ļoti inerta gāze, kas

grūti iesaistās ķīmiskās reakcijās. Lai iegūtu amonjaku no gaisa
slāpekļa pēc Gabera —Boša metodes, ir nepieciešama ap 500 °C tem-

peratūra un augsts spiediens (apmēram 35 MPa). Tajā pašā laikā

atmosfēras slāpekļa bioloģiskā saistīšana norisinās parastajos ap-

stākļos baktēriju šūnu protoplastos. Tāpēc šī procesa izzināšanai ir

ļoti liela zinātniska un praktiska nozīme un ar to nodarbojas daudzi

zinātnieku kolektīvi.

Jāatgādina, ka slāpekļa molekulā atomi savstarpēji saistīti ar

trīs ķīmiskajām saitēm (N =N). Visgrūtāk ir aktivizēt un pār-
raut pirmo ķīmisko saiti, kuras pārraušanai vajadzīgs 2,2 reizes

vairāk enerģijas (938,9 kJ/molu) nekā otrās saites pārraušanai
(418,7 kJ/molu). Vislabilākā ir trešā saite — nepieciešamā enerģija

(154,9 kJ/molu) ir 6,1 reizi mazāka nekā pirmās saites pārraušanai.
Tas norāda, ka molekulārā slāpekļa saistīšanas process ir ļoti ener-

goietilpīgs un arī baktēriju šūnās šim nolūkam jāpatērē daudz

enerģētiskā materiāla. Tāpēc, ja vien iespējams, arī mikroorganismi
cenšas izmantot citus pieejamos slāpekļa avotus.

Molekulārā slāpekļa saistīšanu noteiktos vides apstākļos nodro-

šina fermentu komplekss. Atsevišķu fermentu sistēmu un vides fak-

toru mijiedarbība shematiski parādīta 25. attēlā. Kā redzams, mo-

lekulārā slāpekļa reducēšanai ir nepieciešams ūdeņradis, un tāpēc

25. att. Molekulārā slāpekļa sais-

tīšanas shēma.

nitrogenāzes fermentu darbības

zonā ļoti nevēlama ir brīvā skā-

bekļa klātbūtne.

Skābeklis ļoti sekmīgi konkurē

ar slāpekli kā ūdeņraža akcep-
tors, un tāpēc saistītāju fermentu

sistēmu darbībai jānodrošina ana-

erobi apstākļi. Sim nolūkam

kalpo dažādi savienojumi un sis-

tēmas, kas aizvāc prom brīvo skā-

bekli, kā tas, piemēram, ir, tau-

riņziežu gumiņos veidojot leghe-

moglobīnu.
Mūsdienās ir jau tīrā veidā

izdalīti fermenti, kas piedalās slā-

pekļa fiksācijā, noskaidrota to uz-

būve un darbība. Pirmo reizi slā-

pekļa saistītāju fermentu prepa-

rātu ārpus šūnas ieguva akadēmi-

96
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kis A. Bahs ar līdzstrādniekiem 1934. gadā. Pēc tam turpinājās
intensīva šīs fermentu sistēmas izpēte, un pašreiz literatūrā par to ir

pietiekami plaša informācija.
Ferments nitrogenāze ir salikta olbaltumviela, kas sastāv no di-

vām daļām. Viena no tām ir Fe un Mo saturoša olbaltumviela, otras

sastāvā ir tikai dzelzs. Nitrogenāze reducē ne tikai molekulāro slā-

pekli, bet arī citus savienojumus:

N02 ... 2, H 2O;
HCN... -^CH4, NH3;
C 2H 2... >'C2H4.

Spēja reducēt acetilēnu par etilēnu tiek izmantota, izstrādājot
metodiku šo fermentu darbības novērtēšanai. Baktēriju šūnu kultū-

rām vai arī gumiņiem pievada noteiktu acetilēna daudzumu un pēc
izveidotā etilēna daudzuma nosaka atmosfēras slāpekļa bioloģiskās
saistīšanas aktivitāti.

Molekulārā slāpekļa reducēšanai vajadzīgs ūdeņradis un ener-

ģija ATF formā, ko šūnā nodrošina elpošanas process, jo tajā vei-

dojas NADH
2

un arī ATF (sk. Rūgšana. Elpošana). Kopumā mole-

kulārā slāpekļa bioloģiskās saistīšanas procesu var raksturot ar

vienādojumu:

N2+NADH2+ATF—*NH3+NAD++ADF+P.

Izveidotais amonjaks tūlīt saistās ar ketoskābēm (pirovīnog-
skābi, oksāletiķskābi v. c), un veidojas aminoskābes, bet no tām

tālāk — olbaltumvielas. Būtībā slāpekļa saistīšanas intensitāti mik-

roorganismu šūnā nosaka nepieciešamība pēc aminoskābēm olbal-
tumvielu sintēzei. Brīvs amonjaks šūnā ir toksisks, un tāpēc nitro-

genāzes darbība ir atkarīga no pārējām enerģijas un vielu maiņas
sistēmām. Ar to arī izskaidrojama augsnē brīvi dzīvojošo mikro-

organismu atmosfēras slāpekļa saistīšanas zemā produktivitāte. Ci-

tādi apstākļi izveidojas tauriņziežu gumiņos,kur vadaudu sistēmas,

aiztransportējot prom izveidojušās aminoskābes, rada to deficītu un

tādā veidā sekmē jaunu sintēzi un reizē arī atmosfēras slāpekļa
saistīšanu.

Fermenta nitrogenāzes ģenētiskā informācija ir jau pietiekami
labi izzināta un to literatūrā apzīmē kā nif gēnu. Ir izdevies

so gēnu sekmīgi pārnest no vienas sugas mikroorganismiem citos, un

jaunā forma tiešām iegūst spēju saistīt atmosfēras slāpekli. Paš-

reiz gan to ir izdevies realizēt tikai prokariotu līmenī.

Mūsdienu molekulārās bioloģijas un gēnu inženierijas mērķis ir

slāpekļa saistīšanas spējas nodot arī eikariotiskiem organismiem, it

īpaši augstākajiem augiem. Tādā gadījumā ļoti kardināli izmainī-

sies pašreiz esošā agrotehnika un arī tautas saimniecības enerģē-
tiskā bilance.
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SĒRA, FOSFORA UN DZELZS SAVIENOJUMU

PĀRVEIDOŠANA

SĒRA APRITE DABĀ

Sērs ir svarīgs elements augu barošanās sistēmā. Augsnē tas-

sastopams sulfātu, sulfītu, organisko savienojumu un citās formās.

Lieli sēra krājumi augsnē nav atrodami, un nereti augi izjūt sēra

deficītu.

Augi uzņem sēru galvenokārt sulfātu veidā. Tikai nelielos dau-

dzumos šo elementu tie var asimilēt sēra dioksīda veidā no gaisa
vai arī uzņemt no augsnes ar sēru saturošām aminoskābēm. Dzīv-

nieki sēru saņem no augiem.
Sēra savienojumu pārveidošanās dabā ir analoģiska slāpekļa

apritei dabā. Sēra savienojumu apritē augsnē piedalās augi un dzīv-

nieki, bet galvenokārt tā notiek mikroorganismu darbības rezultātā.

Sērs, kas atrodas augu un dzīvnieku atliekās organisko savieno-

jumu sastāvā, mineralizējas. Minerālie sēra savienojumi savukārt

mikroorganismu izdalīto fermentu iedarbībā oksidējas vai reducē-

jas. So procesu saistība attēlota 26. attēlā.

SĒRA SAVIENOJUMU MINERALIZĀCIJA

Augu un dzīvnieku atliekas, kas nonāk augsnē un ūdenstilpēs,
var uzskatīt par galvenajiem sēra avotiem. Ir pierādīts, ka orga-

niskā frakcija satur 50—70% sēra no kopējā augsnē esošā sēra

daudzuma. Galvenie organiskā sēra savienojumi ir aminoskābes

(cisteīns, cistīns un metionīns), glutations, daži alkaloīdi, glikozīdī
un tiourīnviela.

26. att. Sēra savienojumu pārveidošana augsnē (pec S. Russela, 1977):
/ — sēra organisko savienojumu mineralizācija; 2, 3— sērūdenraia un elementārā sēra oksi-

dēšana; 4 — sēra uzņemšana SO, 2 veidā.
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Organiskos sēra savienojumus augsnē noārda dažādi heterotrofie

mikroorganismi. Anaerobos apstākļos sadalīšanās produkti ir mer-

kaptāni un sērūdeņradis, bet aerobos apstākļos — merkaptāni, sul-

flti, sulfāti un tiosulfāti.

Sēra mineralizācijas procesā daļu sēra savienojumu mikroorga-
nismu šūnas izmanto savām vajadzībām. Par sēra avotu tās spēj
izmantot sulfātus, sulfītus, sulfīdus, tiosulfātus un elementāro sēru.

Organiska sera mineralizacija galvenokārt piedalās Achromo-

bacter, Bacillus, Proteus, Aspergillus un Microsporium sugas.

Augi un mikroorganismi savā starpā konkurē par viegli pieejamo
sēra savienojumu uzņemšanu. Ja oglekļa un sēra attiecība (C:S)

augsnē ir lielāka par 50, tad strauji pieaug mikroorganismu skaits

un biomasa, jo tiem ir labvēlīgi apstākļi attīstībai.

NEORGANISKO SĒRA SAVIENOJUMU OKSIDĒŠANA

Ļoti daudzas augsnes mikroorganismu grupas spēj veidot sul-

fātus no reducētiem sēra savienojumiem. Galvenokārt tie ir pro-

kariotiskie organisrrli. Svarīgākās grupas ir 1) hemolitotrofās tion-

baktērijas — Thiobacillus; 2) bezkrāsainās sēra baktērijas —

Beggiatoa, Thiotrix, Thioploca v. c.; 3) fotosintezējošās sēra

purpurbaktērijas un zaļās sēra baktērijas; 4) dažas heterotrofās

baktērijas, aktinomicētes un sēnes.

Pirmās un ceturtās grupas mikroorganismi izplatīti labi iekulti-

vētās augsnēs. Bezkrāsainās sēra baktērijas apdzīvo piesārņotas
ūdenstilpes, dūņas, pārpurvotas augsnes un apūdeņotas pļavas. Foto-

sintezējošās baktērijas sastopamas dīķos, ezeros, jūras lagūnās v. c.

Tionbaktērijas ir vienšūnas organismi ar dažādu šūnu formu

(nūjiņas, vibrioni, sfēriskas, spirālveidīgas). To izmēri svārstās no

0,3 līdz 4,0 ļiin. Sastop kustīgas un nekustīgas formas; sporas tās

neveido. Vairojas daloties vai pumpurojoties. Vairums to (izņemot
•dažas sugas —

T. denitrificans, T. thioparus) ir obligāti aerobas.

Tionbaktērijam ir izteikta piemērošanās spēja apkārtējās vides ap-

stākļiem. T. thiooxidans un T. ferrooxidans ir ar izteikti acidofilām

īpašībām. Optimālais pH to attīstībai ir 2—4, bet pH 7,0 aiztur to

attīstību. Turpretī T. denitrificans un T. thioparus darbībai un attīs-

tībai nepieciešama sārmaina vide (pH 7,0—10,0). Vairums tionbak-

tēriju ir mezofilas, ar optimālo attīstības temperatūru 30 °C. Pēdējā
laikā ir ziņas, ka sastop arī terrhofilas formas (60—70 °C).

Tionbaktērijas enerģiju C02 asimilācijai iegūst, oksidējot redu-

cētos sēra savienojumus līdz sulfātiem. Daļai tionbaktēriju, piemē-
ram, T. noveltus, T. intermedius, ir nepieciešami organiskie oglekļa
avoti. Tionbaktēriju darbība ir atšķirīga, piemēram, T. denitrificans,
oksidējot sēra savienojumus, reducē nitrātus līdz molekulārajam
slāpeklim, bet T. ferrooxidans oksidē dzelzs un sēra savienojumus.
Vairums tionbaktēriju oksidē sulfīdus, elementāro sēru un atseviš-

ķos gadījumos arī sulfītus līdz sulfātiem.



100

Т. thiooxidans:

S2+2H20+302^2H2S04+enerģija.

Т. denitrificans anaerobos apstākļos:
SS+6KNO3+H2

O-*3K
2 504+2H2504+3N2.

T. thioparus:
Na2S406+Na2C03+V202—*2Na2S04+C02.

Na tctrationāts

Daļa bezkrāsaino sēra baktēriju — Beggiatoa, Thioploca, Thio-

trix ir pavedienveida baktērijas, nekustīgas vai ar slīdošām kustī-

bām. Citu ģinšu sugām ir dažāda šūnu forma. Kopējā šo baktēriju
īpašība ir spēja šūnās uzkrāt sēru. Tās oksidē sērūdeņradi līdz ele-

mentāram sēram. Pamatā šīs grupas baktērijas ir hemoheterotrofas.

lespējams, ka atsevišķas sugas var eksistēt autotrofi, bet tas nav

pierādīts.
Sēra purpurbaktērijas pēc formas ir dažādas — noapaļotas,elips-

veidīgas, nūjiņas un izlocītas. Sūnu izmēri svārstās plašās robežās-

no 1 līdz 50 цт un pat 100 цт. Veido šūnu sakopojumus, kurus

apņem kapsula. Sporas neveido, obligāti anaerobas, fotolitotrofas.

Fotosintēzes procesā par elektronu donoru izmanto H
2
S vai kādus-

citus reducētus sēra savienojumus:
2C02-f-H2S+ 2H20 Gaisma[CH 2o]+H2So4.

Sērs uzkrājas šūnās, kur pēc tam tas tiek oksidēts līdz sulfā-

tam, kas izdalās apkārtējā vidē. Visvairāk izpētīta ir Chromaiium

ģints.
No zaļajam sēra baktērijām visraksturīgākā ir Chlorobium ģints.

Sūnas sakopotas ķēdītēs, kuras ietver gļotu kapsula. Sēru šīs bak-

tērijas neuzkrāj, bet izdala ārpus šūnas. Tās ir obligāti anaerobi

fotolitotrofi organismi. Fotosintēzes procesā oksidē H2S un citus,

sēra savienojumus, daudzas no tām šos savienojumus oksidē tikai

līdz sēram.

Sēra purpurbaktērijas un zaļās sēra baktērijas parasti attīstās-

vidē, kas bagāta ar H
2
S.

Sēra savienojumu oksidēšana ir svarīgs posms sēra apritē dabā,

kas notiek gan anaerobos, gan aerobos apstākļos, gan autotrofo,

gan heterotrofo organismu iedarbībā.

Lauksaimniecībā svarīga ir Thiobacillus darbība, jo, veidojoties-
sulfātiem, nedaudz paskābinās augsnes reakcija. Sērskābe veicina

dažādu minerālsavienojumu pārveidošanos augiem uzņemamā
veidā. Ja sērskābe uzkrājas lielā daudzumā, novēro dažādu paze-

mes metāla konstrukciju bojāšanos (koroziju).

NEORGANISKĀ SĒRA REDUCĒŠANA

Sulfātu vai sulfītu reducēšanu līdz sērūdeņradim mikroorganismu
iedarbībā sauc par sulfātredukciju jeb «sulfātu elpo-
ša nu». Labās iekultivētās augsnēs sērūdeņradis tūlīt reaģē ar



101

metālu joniem un veido sulfīdus. Sulfātredukcijas rezultātā sērūdeņ-
radis parasti uzkrājas pārpurvotās, slikti aerētās vājas struktūras

augsnēs. Sulfātreducētāji tāpēc biežāk atrodami ar skābekli naba-

dzīgos substrātos — pārpurvotās augsnēs, ūdenstilpju dūņās v. c.

Sulfātreducētājas baktērijas enerģiju iegūst, oksidējot organiskās
vielas, un sulfāti reducējas, jo kalpo par ūdeņraža akceptoriem:

BH+SO4
2 �H2S+2H20+20H-+enerģija.

Ir izdalītas 8 sulfātreducējošo baktēriju ģintis, no tām labāk

izpētītas ir Desulfovibrio un Desulfotomaculum. Sulfātreducējošo
baktēriju starpā pastāv atšķirības gan morfoloģisko, gan fiziolo-

ģisko, gan bioķīmisko īpašību ziņā. Tās var būt vienšūnas nūjiņas,
koki, izliektas un spirālveidīgas. Baktērijas izvietojas izklaidus vai

veido sakopojumus, ir gramnegatīvas. Mezofilajām formām opti-
mālā temperatūra ir 25—30 °C, termofilajām — 55—65 °C. Par og-

lekļa avotiem izmanto organiskās skābes, piruvātu, laktātu un

dažādas taukskābes. Par slāpekļa avotu noder amonija sāļi, amino-

skābes; dažas sugas spēj saistīt atmosfēras slāpekli.
Par vienu no aktīvākajām sulfātreducējošo baktēriju sugām var

uzskatīt Desulfovibrio desulļuricans. So baktēriju darbību labi var

novērot periodiski applūstošās pļavās. No tām izdalās nepatīkama
sērūdeņraža smaka un ilgstoši applūdušajā zonā novēro melnus

plankumus, kuros lielā daudzumā ir uzkrājies dzelzs sulfīds.

Sī procesa ķīmisko reakciju var attēlot šādi:

2CH 3CHOHCOOH+Fe2S0 4—*2CH3COOH+2C02+Fe2 S+2H20.

Sulfātreducējošās baktērijas darbojas anaerobos apstākļos dažā-

dos dabiskos substrātos, tās atrodas arī dzīvnieku zarnu traktā.

Var novērot, ka sulfātreducējošās baktērijas attīstās kopā ar pur-

purbaktērijām un zaļajām sēra baktērijām, kuras izmanto radušos

sērūdeņradi par elektronu akceptoru.
Sulfātreducēšanās procesam ir zināma negatīva ietekme, piemē-

ram, H2 S uzkrāšanās lielos daudzumos ūdenstilpēs izraisa zivju

bojāeju, augsnē H2S atstāj toksisku ietekmi uz augu saknēm. Sul-

fīdu uzkrāšanās savukārt veicina dzelzs cauruļu un dažādu citu me-

tāla konstrukciju koroziju anaerobos apstākļos. Uzskata, ka paze-

mes cauruļvados korozijas zudumi, kuri rodas mikroorganismu dar-

bības rezultātā, sastāda 50% no kopējās korozijas.

Sulfātreducējošo baktēriju darbībai ir liela nozīme ģeoloģiska-

jos procesos. To iedarbībā izdalās H2S, kas veicina sēra rūdu vei-

došanos. H2S sēra baktēriju iedarbībā oksidējas un veidojas sēra

nogulas ar rūpniecisku nozīmi. Sulfātreducējošās baktērijas piedalās
arī sulfīda rūdu veidošanā.

FOSFORA SAVIENOJUMU PĀRVEIDOŠANA

Fosfors ir viens no svarīgiem elementiem augu minerālajā baro-

šanās procesā. Augi to uzņem no augsnes. Fosfors atrodas ikvienā

dzīvā šūnā (tās struktūrās, nukleīnskābēs, nukleoproteīdos un
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savienojumos, kuri akumulē un sadala enerģiju, t. i., ATF un

ADF).

Augsnē fosfors sastopams vairākās formās: organiskā fosfora

veidā augu, dzīvnieku un mikroorganismu sastāvā un dažādu fos-

fora mineralsāļu veidā. Augi un mikroorganismi fosforu var uzņemt
ortofosfāta jonu veidā: H2 P04~,

HP0
4

2 ~~. No kopējā fosfora augi
apritē izmanto apmēram 1%, jo tie var uzņemt tikai viegli šķīstošos
fosfora savienojumus. Pārējie 95 —99% ir grūti šķīstošie fosfora

savienojumi. Mazšķīstošie fosfora savienojumi ir neorganiskie alu-

mīnija un dzelzs fosfāti skābās augsnēs un Ca3(P04 ) 2 viegli skābās

un sārmainās augsnēs. Arī daži organiskie fosfora savienojumi ir

grūti šķīstoši, piemēram, fitīns.

ORGANISKO FOSFORA SAVIENOJUMU MINERALIZĀCIJA

Galvenais organiskā fosfora avots augsnē ir augu un dzīvnieku

atliekas. Svarīgākie savienojumi ir fitīns, fosfolipīdi, nukleoproteīdi,
nukleīnskābes v. c.

Fosfora organiskie savienojumi augsnē noārdās mikroorganismu
izdalīto fermentu ietekmē. Fosfatāzes, kuras izdala mikroorganismi
un nelielā daudzumā arī augu saknes, sadala nukleoproteīdus līdz

fosfātiem.

Nukleīnskābes noārdās nukleāžu iedarbībā. Kā nukleoproteīdi,
tā ari nukleīnskābes noārdās ļoti strauji, tāpēc šos savienojumus
augsnē grūti noteikt. Vislēnāk augsne noārdās fitīns mikroorga-
nismu izdalītā fermenta fitāzes iedarbībā. Sis savienojums sadalās

līdz inozītam un ortofosfātiem. Parasti fitīns skābās augsnēs veido

nešķīstošus savienojumus ar alumīniju un dzelzs joniem, kas ir no-

turīgi pret fermentu iedarbību. Vieglāk noārdās fitīna kalcija savie-

nojumi, it sevišķi sārmainās vai viegli skābās augsnēs. Fosfora

organisko savienojumu mineralizācijā piedalās gan prokariotiskie,
gan eikariotiskie organismi.

Fitīnu, nukleīnskābes, glicerofosāftus un citus organiskos fosfora

savienojumus labi sadala Pseudomonas un Bacillus sugas (piemē-
ram, B. megaterium, B. mesentericus), kā arī Penicillium, Asper-
gillus, Rhizopus, Trichothecium ģints sēnes un dažas aktinomicēšu

sugas. Arī raugiem piemīt spēja noārdīt organiskos fosfora savie-

nojumus (Rhodotorula, Saccharomuces, Candida v. c).

Vienlaicīgi augsnē noris fosfora savienojumu imobilizācija mik-

roorganismu šūnās. Mikroorganismus var uzskatīt par galvenajiem
augu konkurentiem fosfora savienojumu izmantošanā. Ir aprēķināts,
ka gada laikā mikroorganismi saista 4—lo kg/ha fosfora. Ja augsne

ir bagāta ar fosforu un fosfors attiecībā pret oglekli ir vairāk nekā

1:100, tad mikroorganismi izmanto fosfora savienojumus sava-m

vajadzībām (notiek fosfora imobilizācija), ja attiecība ir mazāka

par 1:100, tad norisinās fosfora mineralizācijas process.
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NEORGANISKĀ FOSFORA SAVIENOJUMU PĀRVEIDOŠANA

Neorganiskie fosfora savienojumi augsnē atrodas dažādu mine-

rālu sastāvā. Daudz minerālā fosfora ir apatītos ūdenī nešķīstošu
alumīnija, dzelzs un kalcija sāļu veidā. To izšķīdināšanā zināma

nozīme ir mikroorganismu darbībai, kuras rezultātā fosfors pāriet
augiem uzņemamā formā.

Fosfāti augsnē var pārveidoties oglekļa dioksīda un skābju —

sērskābes, slāpekļskābes, slāpekļpaskābes ietekmē. Tā, piemēram,
elpošanas procesa rezultātā mikroorganismu izdalītais oglekļa diok-

sīds ūdens klātbūtnē pārvēršas ogļskābē, kurā izšķīst fosfāti:

Саз(РO4)2+2СO2+2Н2O^2СаНРO4+Са(НСОз)2.

Daļa nešķīstošo fosfātu pārveidojas uzņemamā formā arī mikro-

organisma izdalīto organisko skābju iedarbībā. Sīs skābes (etiķ-
skābe, citronskābe, pienskābe, propionskābe v. c.) izdalās rūgšanas
procesā. Uzskata, ka augsnes mikroorganismi šķīdina ap 20% ne-

šķīstošo fosfora savienojumu. Augu sakņu zonā šis rādītājs ir lie-

lāks (25—40%). Tas norāda uz to, ka mikroorganismiem ir svarīga
loma fosfora savienojumu pārveidošanā. Grūti šķīstošos fosfora sa-

vienojumus šķīdina Pseudomonas, Flavobacterium, Arthrobacter,

Streptomuces, Aspergillus un citas sugas.

DZELZS SAVIENOJUMU PĀRVEIDOŠANA

Dzelzs ir nepieciešams elements katram dzīvam organismam. Tā

ietilpst hemoglobīna un leghemoglobīna sastāvā un ir šūnā svarīgu
fermentu aktīvo centru sastāvdaļa. Augsnē dzelzs atrodas organisko
un neorganisko savienojumu veidā. Augi uzņem tikai ūdenī šķīsto-
šos dzelzs savienojumus. Dzelzs daudzumu augsnē izsaka pēc Fe2o3

satura tajā, un tas svārstās no 1 līdz 6% (atsevišķos gadījumos
līdz 10%) atkarībā no augsnes tipa.

Augsnē dzelzs veido kompleksus savienojumus — helātus, kuri

rodas, savienojoties dzelzij ar tādiem organiskajiem savienojumiem
kā aminoskābes, spirti v. c. Dzelzs ir arī humusa sastāvā. Dzelzs ir

nozīmīga augsnes fizikāli ķīmisko īpašību veidošanā, atrodoties

savienojumos kopā ar olbaltumvielām un lignīnu.

Organisko dzelzs savienojumu mineralizāciju veic daudzi helero-

trofi mikroorganismi — baktērijas, sēnes un aktinomicētes. Savie-

nojumu organisko daļu mikroorganismi izmanto par barības un

enerģijas avotu, bet dzelzs atbrīvojas dzelzs hidroksīda veidā. Sis

process noris aerobos apstākļos.
Dabā plaši sastopama parādība ir dzelzs savienojumu oksidēša-

nās un reducēšanās. To nodrošina galvenokārt heterotrofie orga-
nismi. Daudz neorganisko dzelzs savienojumu ir purvos, strautos,

avotos, ezeros, drenāžas caurulēs un citur, kur novēro dzelzs

baktēriju darbību. Svarīgākās ģintis ir Leptothrix, Crenothrix

(pavedienveida baktērijas) un vienšūnas baktērijas Gallionella,
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Metallogenium v. с. Leptoihrix i,ugas Ir gramnegatīvas, nekustīgas,
obligāti aerobas, mezofilas baktēri;as, kas attīstās vidē ap pH 6—B.

Baktērijas aptver maksts, kurā uzkrājas dzelzs oksīds. Par og-

lekļa avotiem izmanto cukurus, organiskās skābes, spirtus v. c.

Slāpekli uzņem no amonija sāļiem, nitrātiem vai aminoskābēm.

Baktērijas dzelzi oksidē pēc šāda vienādo]uzr.z:

2Fe2++H202+2H+-^Fe3--r-2H,0.

Hemolitoautotrofās baktērijas dzelzs savienojumu oksidēšanā iegūst
enerģiju. Piemēram, Thiobacillus ferrooxidans no atmosfē-

ras C02, izmantojot enerģiju, kura izdalās, oksidējot dzelzs savie-

nojumus pēc šāda vienādojuma:
4Fe2++4H++02—*4Fe3 -+2H20.

Pēdējā laikā ir aprakstītas citas baktērijas, kuras arī nodrošina

Fe un Mn savienojumu pārveidošanu. Tām nav izteikta šūnapvalka,
un tās iedala mikoplazmu grupā. Mikoplazmām piemīt polimor-
fisms, tās ir kokveida, pavedienveida, ar izaugumiem, uz kuriem

sakrājas dzelzs vai mangāna oksīdi. Attīstās sārmainā vai arī

skābā vidē. Tās ir hemoorganotrofi aerobi organismi.
Mikroorganismi piedalās arī dzelzs savienojumu reducēšanā.

Sis process notiek anaerobos apstākļos, substrātos ar paaugstinātu
dzelzs saturu. Reducēšana notiek heterotrofu, piemēram, Pseudomo-

nas, Micrococcus ietekmē:

Fe(OH)3+72H2-*Fe(OH)2+H2O.

Visu iepriekš minēto mikroorganismu iedarbībā dabā veidojas
dzelzs nogulas. Heterotrofie organismi veicina dzelzs rūdu uzkrā-

šanos purvos, ezeros v. c. Dzelzs baktēriju uzkrātais dzelzs hidr-

oksīds aizsprosto ūdensvada un drenāžas caurules.

Mikroorganismu iedarbībai pakļauti arī daudzi citi minerālele-

menti (X, Ca, Mg, Mn, Со v. c), kuri veido augsnes minerālus un

kuriem ir nozīme augu dzīvē.

BIOLOĢISKI AKTĪVO VIELU MIKROBIOLOĢISKĀ SINTĒZE

Bioloģiski aktīvo vielu (aminoskābju, vitamīnu, fermentu, anti-

biotisko vielu, auksīnu v. c.) ražošanā pēdējos gados arvien plašāk
izmanto mikroorganismus. Mikrobioloģiskā rūpniecība ir viena no

jaunākām un apbrīnojamākām rūpniecības nozarēm. Mūsu valsts

grandiozā ekonomiskās un sociālās attīstības programma līdz

2000. gadam paredz strauju mikrobioloģiskās rūpniecības tempu
attīstību. Mikrobioloģiski saražotā produkcija ir nepieciešama pār-
tikas rūpniecībā, lauksaimniecībā, ķīmiskajā, mašīnbūves un dau-

dzās citās rūpniecības nozarēs.

OLBALTUMVIELU UN AMINOSKĀBJU SINTĒZE

Visā pasaulē risina problēmu, kā nodrošināt arvien pieaugošās
iedzīvotāju prasības pēc olbaltumvielām. Cilvēka pilnvērtīga uztura

galvenā sastāvdaļa ir dzīvnieku olbaltumvielas, kas nepieciešamas
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vismaz 40—60 g dienā. Lai to nodrošinātu, lauksaimniecības dzīv-
nieki jāapgādā ar pilnvērtīgu barību. īpaši jāraugās uz to, lai to

barība butu sabalansētas dzīvajam organismam visas nepieciešamās
barības vielas, ko ne vienmēr var panākt ar augkopības produkciju.
Bagātinot dzīvnieku barību ar raugu un citu mikroorganismu sara-

žotiem produktiem — aminoskābēm, vitamīniem, fermentiem un

antibiotiskajām vielām, novērots, ka dzīvnieki neslimo, ātrāk pieņe-
mas svarā, labāk aug un attīstās, paaugstinās to vaislība. So pie-
devu iedarbībā dzīvnieki savā organismā labāk izmanto citas barī-

bas vielas un paaugstinās produkcijas kvalitāte.

Mikroorganismu izmantošana dažādu vērtīgu savienojumu sin-

tēzē ir ļoti izdevīga, jo tie nav sevišķi izvēlīgi pēc barības substrāta.

Mikroorganismi vairojas ļoti strauji, un tādēļ ar to palīdzību olbal-

tumvielas, taukus, vitamīnus un citas vielas var iegūt daudz ātrākā
laikā, nekā audzējot lauksaimniecības kultūraugus vai pavairojot
mājdzīvniekus.

Olbaltumvielu ražošanā plaši izmanto raugus. Mikrobioloģiski
saražoti raugi ir vērtīgs pārtikas un lopbarībaspapildinājums.Raugu
šūnās olbaltumvielu daudzums sastāda apmēram 55% no sausnas.

Tas satur daudzas neaizvietojamās aminoskābes
— metionīnu, treo-

nīnu un citas, piemēram, vienā tonnā raugu ir 41 —42 kg lizīna. Tur-

pretī 1 tonnā miežu vai auzu graudu lizīna ir desmit reizes mazāk.

Raugi ir vērtīgs vitamīnu avots, jo to šūnas satur lielā daudzumā

dažādus В grupas vitamīnus. Raugos B3 vitamīns (pantotēnskābe)
ir 2—lo reizes, B

4 vitamīns (holīns) — 2—6 reizes. B
2 vitamīns

(riboflavīns) — 20—75 reizes vairāk nekā miežos, auzās, zirņos un

sojā. Raugi satur arī tokoferolu (E vitamīnu) un ergosterīnu, kas

UV starojuma ietekmē pārvēršas par D 2vitamīnu (ergokalciferols).
Tādēļ rūpnīcās, kur ražo lopbarības raugu, kultūras šķidrumu pirms
raugu atdalīšanas apstaro ar UV stariem.

Raugus rūpnieciski ražo, izmantojot visdažādākos barības sub-

strātus. Sim nolūkam var kalpot melase, koksnes un kūdras hidro-

lizāti, parafīni, dabas gāze, ķīmiski sintezētie spirti — metanols un

etanols. Visplašāk izmanto Candida un Torulopsis sugas, retāk —

Saccharomuces sugas.

Lēta izejviela lopbarības raugu ražošanā ir naftas atkritumpro-
dukti

— parafīni (to molekulā ir 15—18 oglekļa atomi). So izej-
vielu raugu ražošanā izmanto PSRS, ASV, Anglijā, Francijā, Ja-

pānā v. c.

Latvijā lopbarības raugus ražo Slokas celulozes un papīra kom-

bināta raugu cehā, izmantojot celulozes un papīra ražošanas atkri-

tumus, un Bolderājas kokapstrādes kombinātā, kultivējot raugus

koksnes hidrolizātos.

Somija lopbarības raugu ražošana no koksnes atkritumproduk-
tiem izmanto mikroskopisko sēni Paecilomuces.

Ar labiem panākumiem olbaltumvielu ražošanā var izmantot zaļ-

aļģes. Sim nolūkam piemērota ir aļģe Chlorella vulgaris. Japānā
no 1 ha lielas platības gada laikā iegūst 15 t olbaltumvielu.
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Aminoskābju sastāvu sabalansēt lopbarībā var, ne tikai izman-

tojot par piedevu lopbarības raugus, bet arī pievienojot iztrūkstošās
aminoskābes.

Aminoskābju ražošana ar mikroorganismu palīdzību uzsākta šī

gadsimta sākumā. Vispirms sāka ražot glutamīnskābi (Japānā)
pārtikas produktu kvalitātes uzlabošanai. Vēlāk pievērsās neaizvie-

tojamo aminoskābju ražošanai, kuras izmanto par piedevu lopbarī-
bai. Visā pasaulē visvairāk ražo lizīnu. Lizīna piedeva lopbarībai

paaugstina dzīvmasas pieaugumu cūkām, putniem un teļiem par

15—25%. Republikā Līvānu eksperimentālajā rūpnīcā lizīna ražoša-

nai izmanto baktērijas Brevibacterium sp. celmus (sk. ielīmes

111 att. A) un Corynebacterium auksotrofo baktēriju mutantus, kuri

ir aktīvi lizīna producenti.

VITAMĪNU, FERMENTU, ANTIBIOTISKO VIELU

UN CITU BIOLOĢISKI AKTĪVU SAVIENOJUMU SINTĒZE

Vitamīni. Daudzas mikroorganismu sugas spēj savās šūnās sin-

tezēt un uzkrāt dažādus vitamīnus. Citas savukārt saražo vitamīnus

tik lielos daudzumos, ka tos izdala barotnē. Piemēram, Candida

ģints raugi spēj lielā daudzumā sintezēt riboflavīnu (500—600mg/kg
sausnas). Citas raugu sugas savukārt uzkrāj tiamīnu (Fj! vit-

amīnu). ASV un Japānā riboflavīnu lopbarības vajadzībām ražo,

izmantojot sēni Eremothecium ashbyii. Labs A vitamīna avots ir

sarkanie raugi (Rhodotorula), baktērijas (Micrococcus) un dažas

sēnes.

Bi
2

vitamīnu, kas nepieciešams eritrocītu veidošanai, producē
Bacillus, Streptomyces, Propionbacterium un citu ģinšu sugas.

Ergostennu, kas ir D vitamīna priekštecis, producē pārsvara

raugi un mikroskopiskās sēnes.

Vitamīnus medicīnas vajadzībām galvenokārt sintezē ķīmiski,
jo tas ir izdevīgāk .Vienīgi lopbarības bagātināšanai paredzēto vit-

amīnu ražošanā (D, 82,B
2, 812B

12
v. c.) plaši lieto atbilstošus mikroorga-

nismu celmus.

Fermentu ražošana mikrobioloģiski ir daudz izdevīgāka nekā to

ieguve no augu vai dzīvnieku produktiem. Fermentu ieguvei izmanto

aktīvus baktēriju, raugu un sēņu celmus. Fermentus plaši izmanto

pārtikas rūpniecībā, medicīnā, audumu un papīra ražošanā, ādu ap-

strādē.

Tādus fermentus kā proteāzes, celulāzi, hemicelulāzi var izman-

tot lopbarības apstrādē, kuru pēc tam dzīvnieki labāk izmanto, jo
atbrīvojas viegli uzņemamas vielas (aminoskābes, cukuri). Amilāzi

lielos daudzumos producē Aspergillus ģints sēnes. So fermentu

izmanto alus un spirta rūpniecībā, maizes cepšanā, tekstilrūpniecībā
un citām vajadzībām, lai sadalītu cieti vienkāršākos savienojumos.

Pektināzes izmanto pārtikas rūpniecībā konservu un sulu ražo-

šanā, kā arī linu šķiedras apstrādē.
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Ķīmiskajā rūpniecībā hormonu ražošana ir samērā sarežģīts pro-

cess, jo, lai veidotos vēlamais savienojums, jānotiek virknei dažādu

reakciju. Daļa no tām ir ļoti specifiskas un var notikt ar mikroor-

ganismu fermentu palīdzību.
Antibiotiskās vielas ir mazmolekulāri dzīvu organismu sintezēti

savienojumi, kas nelielās koncentrācijās nomāc mikroorganismu at-

tīstību. To iedarbība uz mikroorganismiem var būt baktericīda vai

bakteriostatiska. Antibiotiskās vielas producē baktērijas, aktinomi-

cētes un mikroskopiskās sēnes. Apmēram 80% no visām šodien

pazīstamajām antibiotikām sintezē aktīvi aktinomicēšu celmi.

Praktiski lietojamo antibiotiku sintēzei baktērijas un mikroskopis-
kās sēnes izmanto ievērojami mazāk. No baktērijām galvenie anti-

biotiku producenti ir Bacillus sugas, no sēnēm —
Penicillium.

Antibiotiskās vielas praksē lieto plaši. Daudz tās lieto medicīnā

un veterinārijā, infekcijas slimību izraisītāju apkarošanai un lauk-

saimniecībā fitopatogēno mikroorganismu apkarošanai.
Bez tam daudzas antibiotikas pievieno lopbarībai, izmantojot to

stimulējošo efektu. Tā rezultātā pieaug dzīvnieku masa, palielinās

organisma pretestības spējas. Piemēram, hlortetraciklīna pievieno-
šana lopbarībai var paaugstināt dzīvnieku masas pieaugumu par

20%- Mūsu zemē lopbarībā plašāk lieto biomicīnu un kormogrizīnu.
Praksē jāievēro noteikums, ka tās antibiotiskās vielas, kuras izmanto

medicīnā, nedrīkst pievienot kā piedevu lopbarībai, jo pretējā gadī-
jumā dabā palielinās pret antibiotikām izturīgo mikroorganismu
skaits.

Augu augšanas stimulatori. Daži mikroorganismi izdala īpašas
vielas, kas veicina augu augšanu. Viens no tādiem savienojumiem ir

heteroauksīns, ko producē arī paši augi. Heteroauksīnu izdala

baktērijas, sēnes un raugi. Atrazdamies sakņu tuvumā, tie veicina

augu augšanu, Cilvēka un dzīvnieku zarnu traktā heteroauksīnu

producē zarnu mikroflora. Otrs šāda rakstura savienojums ir gib e-

relī n s, ko producē sēne Gibberella fujikuroi. Nelielās koncentrā-

cijās giberelīnu izmanto dārzkopības praksē ziedu uzziedināšanai,

augu virszemes daļu augšanas un attīstības veicināšanai.

MIKROORGANISMU ĢENĒTIKA UN SELEKCIJA

Jebkuram dzīvam organismam piemīt radniecīgas īpašības ar

saviem vecākiem. Spēju saglabāt specifisko struktūru un funkcionā-

lās īpašības no paaudzes paaudzē sauc par iedzimtību. Patei-

coties iedzimtībai, mikroorganismu suga paaudžu maiņā saglabā
tikai tai raksturīgās īpašības.

Mainība ir organismiem piemītoša spēja atšķirties no citiem

savas sugas pārstāvjiem.
Katras pazīmes iedzimšanas materiālais pamats ir iedzimtības

faktori, kurus sauc par gēniem. Organismiem vairojoties, vecāku

gēni tiek nodoti pēcnācējiem.
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Gēni ir DNS molekulu iecirkņi, kuru funkcija ir organisma spe-
cifisko īpašību nosacīšana. Viens gēns sastāv no 500 līdz 6000

nukleotīdu pāriem.
1953. gadā D. Votsons un F. Kriks atklāja un aprakstīja DNS

molekulas struktūru. Turpmākos pētījumos tika pierādīts, ka ikvienu

organisma īpašību nosaka nukleotīdu secība DNS molekulā. Nukleo-

tīdus var uzskatīt par ģenētisku alfabētu, kurā iekodētas organisma
pārmantojamās īpašības. Katra DNS molekula satur daudzus mil-

jonus nukleotīdu, kas dod iespēju DNS molekulā veidoties neiero-

bežoti lielam adenīna, guanīna, timīna un citozīna kombināciju skai-

tam. Sīs daudzās kombinācijas arī nosaka ģenētiskās informācijas
daudzveidību. Eikariotu šūnām ģenētiskais materiāls sakoncentrēts

kodolā, bet prokariotu šūnām — nukleoīdā. Prokariotiem ģenētis-
kais materiāls ir viena DNS molekula, kura veido garu pavedienu,
savienotu gredzenā. Sūnā tas satīts kompaktā struktūrā. So pave-
dienu sauc par baktēriju hromosomu.

Genotips ir visu organisma hromosomālo gēnu kopums,
iedzimtības konstitūcija. Fenotips ir visu organisma ārējo un

iekšējo struktūru un funkciju vai pazīmju un īpašību kopums. Feno-

tipa veidošanos nosaka iedzimtības un vides faktoru mijiedarbība.

Organisma attīstības laikā fenotips nepārtraukti mainās.

Fenotipisko atšķirību veidošanos mikroorganismiem ar vienādu

genotipu sauc par modifikatīvo mainību jeb fenotipisko
adaptāciju. Jaunā modifikācija saglabājas tik ilgi, kamēr iedar-

bojas specifiskais ārvides faktors. Ja tas beidz savu darbību, jaun-
iegūtā modifikācija izzūd un netiek pārmantota pēcnācējos.

Piemēram, ja mikroorganismus, kuri par oglekja avotu izmanto

glikozi, sāk audzēt barotnē ar arabinozi, pēc zināmas lagfāzes pe-
rioda novēro to fermentu aktivizēšanos, kuri nosaka arabinozes

izmantošanu. Šādai parādībai ir īslaicīgs raksturs, jo, pārnesot mik-

roorganismus barotnē ar glikozi, pastiprinās fermentu sintēze, kas

sadala glikozi, un samazinās arabinozes fermentu aktivitāte.

Mikroorganismu fenotipiskā adaptācija notiek gan fizikālu, gan

ķīmisku faktoru ietekmē un visos gadījumos izraisa kvalitatīvas un

kvantitatīvas fermentu izmaiņas, un līdz ar to izmainās mikroorga-
nismu fizioloģiskās vai morfoloģiskās īpašības.

Mutācijas. Dažkārt mikroorganismu populācijā novēro pēkšņu

jaunu īpatņu rašanos, kuri atšķiras ar citādu vielu maiņu. Parādās

kāds agrāk nebijis vai pazūd kāds zināms ferments. Sādu pēkšņu
mainību sauc par mutāciju. Mutāciju rezultātā notiek izmaiņas
gēnā. Raksturīgi ir tas, ka jaunās izmaiņas tiek nodotas nākamajām
paaudzēm un saglabājas arī tad, kad izraisītājs faktors ir beidzis

savu darbību. Tātad tās ir iedzimstošas izmaiņas. Mutāciju rezul-

tātā DNS molekulas ķēdē kāds nukleotīds ķīmiski izmainās vai pil-

nīgi izzūd, vai arī tā vietā ieslēdzas kāds cits nukleotīds. Nukleotīdu

iepriekšējā secība DNS molekulā tiek izjaukta, izmainās ģenētiskā

informācija un secīgi olbaltumvielu sastāvs un organisma īpašības.
Atkarībā no izmaiņām DNS sastāvā izšķir vairākus mutāciju veidus.



109

Mutācijas mikroorganismu populācijās var izraisīt mākslīgi,
iedarbojoties ar kādu ķīmisku vai fizisku aģentu — mutagēnu.
Šādas mutācijas sauc par inducētām mutācijām un muta-

gēnu iedarbības spēcīgumu var kontrolēt.

Par spontānām mutācijām sauc mutācijas, kuru izraisītājs
faktors nav zināms, un tās mikroorganismu populācijā notiek reti.

Mutagēnie faktori ir dažādi. Fizikālie mutagēni ir joni-
zējošais un ultravioletais starojums, ekstremālas temperatūras v. c.

Ķīmiskie mutagēni ir nukleīnskābju sintēzes inhibitori, slā-

pekļa bāžu analogi, alkilējošie un dezaminējošie savienojumi, dažas

krāsvielas, smago metālu sāļi un citas vielas. Bioloģiskie mu-

tagēni ir imunitātes sistēmas elementi, vīrusi un citi bioloģiski
faktori.

Rekombinācijas. Otrs iedzimstošo izmaiņu cēlonis ir ģenētiskā
materiāla rekombinācijas. Prokariotu šūnās ģenētiskā ma-

teriāla rekombinācija notiek divu šūnu daļējas savienošanās rezul-

tātā. Ir zināmi 3 rekombināciju veidi: konjugācija, transformācija
un transdukcija.

Konjugācijas procesā notiek ģenētiskā materiāla (DNS)
pārnešana no donora šūnas uz recipienta šūnu. Sajā gadījumā ne-

pieciešams tiešs abu šūnu kontakts. No donora uz recipientu tiek

pārnesta tikai daļa ģenētiskā materiāla. Rezultātā veidojas nepil-
nīga zigota jeb merozigota, kura satur daļu no donora šūnas

genoma un pilnu recipienta šūnas genomu. Donora šūnas DNS mo-

lekulas fragmenti recipienta DNS molekulā saistās ar homoloģis-
kiem fragmentiem, un starp tiem notiek ģenētiskā materiāla ap-

maiņa (27. att.). Sī procesa rezultātā daļa no donora šūnas DNS

ieslēdzas recipientu genomā, bet atbilstošā recipienta šūnas DNS

daļa tiek izslēgta.
Transformācijas procesā baktērijas uzņem no citām ģe-

nētiski atšķirīgām baktērijām izdalītu DNS. Transformācijas norisē

27. att. DNS fragmentu apmaiņas un rekombinācijas izveidošanās shēma (pēc
K. Lindnera, 1978):

А — donorašūnas DNS fragments un recipienta šūnas hromosomas dala; В — donora šūnas

DNS fragmenta dala apmainās ar atbilstošu recipienta šūnas DNS fragmentu; С — pēc rekom-

binācijas notiek normāla DNS replikācija.



nav nepieciešams divu baktēriju tiešs kontakts. DNS molekulas frag-
menta spēja iekļūt recipienta šūnā ir atkarīga no pašas DNS īpa-

šībām, kā arī no recipienta šūnas fizioloģiskā stāvokļa. Sūnā var

iekļūt lielmolekulāri DNS dubultspirāles fragmenti, kuri izdalīti no-

dažādiem bioloģiskiem avotiem, bet ieslēgties genomā spēj tikai

homoloģiski DNS fragmenti. Tas notiek šādi: eksogēnais DNS frag-
ments nonāk recipienta šūnā un atrod recipienta šūnas homoloģisko
fragmentu. Tālāk notiek ģenētiskā materiāla apmaiņa, līdzīgi kā

konjugācijas procesā (27. att.).
Gēni no vienas šūnas uz citu var tikt pārnesti ат fāgu starpnie-

cību. Sādu baktērijas ģenētiskā materiāla pārnešanas veidu sauc

par transdu к с i j v. Fāgiem vairojoties, to nukleīnskābe var

nejauši piesaistīt kādu baktērijas hromosomas fragmentu, kurā

parasti ir nedaudz gēnu.Pēc šāda fāga nonākšanas recipienta šūnā

notiek transducētā DNS fragmenta apmaiņa ar recipienta baktērijas-
homoloģiskiem DNS fragmentiem, un veidojas rekombinanti, kuri

satur nelielu daļu donora šūnas ģenētiskā materiāla. Sis process

var notikt arī starp dažādu ģinšu baktērijām. Pēdējā laikā ir pierā-
dīts, ka pēc šāda principa ģenētisko materiālu pārnes arī plaz-
mīdas.

Plazmīdas ir ārpushromosomas DNS fragmenti. Tās ir ne-

lielas divpavedienu DNS molekulas, kuras, tāpat kā hromosoma, ir

cirkulāras. Plazmīdas satur vairākus funkcionāli aktīvus gēnus un

spēj autonomi replicēties šūnā. Plazmīdas var pāriet no vienas šū-

nas citā ne tikai vienas sugas robežās, bet arī starp dažādām sugām
vai pat ģintīm.

Mikroorganismu ģenētikas praktiskā nozīme. Mutācijām praktis-
kajā mikrobioloģijā ir liela nozīme, jo īpatņa jaunās iegūtās īpa-
šības saglabājas nākamajās mikroorganismu paaudzēs. Mutantu

iegūšana (iedarbojoties uz savvaļas mikroorganismu celmiem ar

ķīmiskiem savienojumiem vai starojumu) ir ļoti rūpīgs darbs, kur

no tūkstošiem nederīgu mutantu izvēlas vienu, vajadzīgo. Sādā

veidā iegūti daudzi rūpnieciskie mikroorganismu celmi, kas producē

organiskās skābes, antibiotiskās vielas, aminoskābes un citas aktī-

vas vielas.

Ar mikroorganismu ģenētiskās rekombinācijas noslēpumu atklā-

šanu sākās jauna ēra tehniskajā mikrobioloģijā, jo ir iespējams īsā

laikā iegūt jaunus mikroorganismu celmus ar vēlamām īpašībām.
Tiek izstrādātas jaunas ģenētiskās selekcijas metodes. Attīstās

tādas mikrobioloģijas nozares kā bioinženierija un biotehnoloģija.
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II

SPECIĀLĀ MIKROBIOLOĢIJA

AUGSNES MIKROBIOLOĢIJAS PAMATI

Jau N. Dokučajevs — pamatlicējs zinātniski pamatotai mācībai

par augsni — atzīmēja mikroorganismu lielo lomu augšņu veido-

šanās procesos. Sis periods sakrita ar L. Pastēra atklājumiem mikro-

bioloģijā, kad pirmo reizi konstatēja mikroorganismu nozīmi dažādu

vielu pārvērtībā dabā un infekcijas procesos. Pagājušā gadsimta
beigās mikroskopēšanas tehnika atļāva pētīt dažādus dabas objek-
tus un tad arī konstatēja, ka augsnē atrodas un darbojas daudz

dažādu mikroorganismu. Tajā pašā laikā ievērojamais augsnes pēt-
nieks S. Kostičevs noskaidroja dažādu mikroorganismu grupu no-

zīmi augsnes trūdvielu veidošanā. 1891. gadā krievu zinātnieks augu

fiziologs D. Ivanovskis publicēja darbu «No augsnes mikroorga-
nismu darbības», bet jau 1894. gadā pazīstamais mikrobiologs S. Vi-

nogradskis Krievijas dabas pētnieku kongresā uzstājās ar ziņo-
jumu: «Par slāpekļa apriti dabā», kurā parādīja mikroorganismu
lielo lomu augsnes auglības veidošanā.

Intensīvi pētījumi augsnes bioloģisko procesu izzināšanā sākas

20. gs. sākumā. Tajā laikā ražīgi augsnes mikroorganismu izzinā-

šanā strādāja V. Omeļanskis, skaidrojot celulozes noārdīšanās pro-

cesus. S. Kostičevs pētīja humusa veidošanās likumsakarības un to

lomu augsnē. Uz šo darbu pamata izstrādāja oriģinālas metodikas

un jaunus pētījumu virzienus par plašo, daudzveidīgo un tik dažādo

augsnes mikrofloru.

Augsnes mikrofloras izzināšana saistīta ar nopietnām metodis-

kām grūtībām, un to pārvarēšanā daudz darījuši N. Holodnijs,
B. Perfiļjevs, D. Gabe, T. Aristovska, D. Zvjagincevs v. c, kuri

izstrādājuši vairākas oriģinālas metodes. Izzinot atsevišķu mikro-

organismu grupu fizioloģiju (A. Imšeņeckis, V. Sapošņikovs v. c),
ir rasta iespēja precīzāk noteikt to lomu augsnes procesos. Ne ma-

zāk svarīgi ir noskaidrot augsnes mikrofloras sastāvu, tās dinamiku

laikā un izmaiņu atkarībā no vides apstākļiem. Sajā jautājumā sek-

mīgi strādājuši daudzi mikrobiologi (E. Mišustins, N. Lazarevs,

P. Rahno v. c), nosakot kopējās mikrofloras vai ari atsevišķu mik-

roorganismu grupu (A. Kalniņš, A. Petrosjana, V. Jemcevs v. c.)
kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu.
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Daudz darīts, lai noskaidrotu mikroorganismu un augu attiecī-

bas augsnes apstākļos (N. Krasiļņikovs, L. Rubenčiks, V. Siļņi-
kova v. c). Latvijas PSR augsnēs dažādu mikroorganismu grupu

izplatību, to dinamiku un sakarību ar dažādiem apkārtējās vides,

apstākļiem pētījuši A. Kalniņš, E. Lauzne, D. Pavloviča, M. Vīn-

kalne v. c.

Visu šo ilgstošo un neatlaidīgo augsnes mikrofloras pētījumu
rezultātā ir iegūts zināms priekšstats par mikrobioloģisko norišu

likumsakarībām un uz to pamata ieteiktas rekomendācijas agrono-
miskās ražošanas tehnoloģijas pilnveidošanai. Tomēr, paškritiski

novērtējot, jāatzīst, ka augsnes mikrobioloģiskie procesi savas-

daudzveidības dēļ ir vēl samērā maz izzināti un tāpēc daudz vēl

ir t. s. balto laukumu.

AUGŠŅU VEIDOŠANĀS UN MIKROORGANISMI

Augsne ir virsējais irdenais zemes slānis, kas izmainījies urt

turpina mainīties atmosfēras un bioloģisko faktoru ietekmē. Aug-

šņu pamatā ir magmatiskie ieži, no tiem līdz 60% alumosilikātu.

Atmosfēras apstākļu iedarbībā minerāli pakāpeniski sadrupa, un iz-

veidojās piemērota vide mikroorganismu darbībai. Virsējā irdenajā
slānī jau veidojās no tiešā saules starojuma aizsargātas telpas»
palielinājās saskares virsma, izmainījās ūdens, aerācijas un tempe-
ratūras režīms par labu mikroorganismu prasībām (28. att.).

Jau šī gadsimta sākumā konstatēja, ka mikroorganismi spēj no-

ārdīt alumosilikātus. Sis process gan parasti norisinās organisko
vielu un minerālo slāpekļa savienojumu klātbūtnē tikai vēlākajos
augšņu veidošanās etapos.

28. att. Mikroorganismu darbības apstākļi, iežiem sadēdot:

А — nesadēdējuši ieži; В — daļēji sadrupuši ieži; / — ieži; 2 — mikroorganismi
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Uz kailām klintīm, kā tas novērojams augstu kalnos, vienmēr

aug dažādi ķērpji, kas ir interesanti un ļoti izdzīvotspējīgi orga-
nismi. Tie sastāv no a|ģēm un sēnēm. Aļģes fotosintēzes procesā
apgādā organismu ar vajadzīgo enerģiju un organiskām vielām.

Otrs komponents — sēne —, patērējot uzkrātos ogļhidrātus, izdala

apkārtējā vidē organiskās skābes un tā iedarbojas uz minerālajiem
iežiem. Zem ķērpju kolonijām to atmirušajā daļā uzkrājas organis-
kās vielas un veidojas piemērota vide mikroorganismu, starp tiem

arī alumosilikātu noārdītāju darbībai.

Mikroorganismi savos vielmaiņas procesos apkārtējā vidē izdala

oglekļa dioksīdu, organiskās un dažos gadījumos arī minerālās skā-

bes, un šie metabolīti iedarbojas uz minerāliem, tos šķīdinot. Uz-

skata, ka mikroorganismu darbības ietekmē noārdās praktiski visi

augsnēs sastopamie minerāli. Visefektīvākā iedarbība ir mikroorga-
nismu asociācijām, kurās vienlaicīgi darbojas dažādi mikroorga-
nismi, un līdz ar to vidē izdalītie metabolīti minerālus ietekmē kom-

pleksi. Bez šaubām, mikroorganismu minerālu noārde ir lēna un

nav pamata uztraukties, ka drīz varētu izzust kalni un pludmales
smiltis.

Mikroorganismiem noārdot minerālus, vidē uzkrājas Si0
2 un

arī Ca, AI, Mg un citi metāli dažādu savienojumu formās. Daudzas

baktērijas izdala gļotas un ar tām piestiprinās pie minerāla. Pašas

gļotas arī iedarbojas uz minerālu elementiem, veidojot kompleksus

savienojumus un tā sekmējot kristālisko struktūru sabrukšanu.

Dabā kristālisko zemesgarozas iežu sadēdēšana vienmēr jāap-
skata saistīti ar jaunu minerālu veidošanos. Noārdot Fe saturošus

savienojumus, daži mikroorganismi uzkrāj dzelzs oksīdus, un, pēc
tam izžūstot, tie kristalizējas un izveidojas eksogēnais minerāls

—

limonīts (HFeO2
-nH

2O). Pie šādas kategorijas minerāliem pieskai-
tāms arī mikroorganismu darbības rezultātā uzkrātais tīrradņu sērs.

Sadēdējuši magmatiskie ieži gan veido irdenu slāni, kā, piemē-

ram, smiltis, bet tie nevar nodrošināt augu augšanai un attīstībai

optimālos apstākļus. Lai minētās prasības augsnēs nodrošinātu, ta-

jās obligāti ir jābūt trūdvielām jeb humusam.

Par trūdvielām apzīmē grupu radniecīgu lielmolekulāru

organisko savienojumu, kuru ķīmiskā uzbūve un īpašības vēl pil-
nībā nav noskaidrotas. Tās sastāda 85—90% no augsnes organiska-

jām vielām un satur lielu daļu no augiem nepieciešamā slāpekļa,
fosfora un citiem elementiem.

Trūdvielu veidošanās ir tipisks mikrobioloģisks process, un tajā

piedalās dažādas mikroorganismu grupas: baktērijas, mikroskopis-
kās sēnes, aktinomicētes v. c. Interesanti, ka pašu mikroorganismu
darbības rezultātā izveidotās trūdvielas pēc tam tiem grūti izman-

tojamas. Tikai tādēļ arī humuss var saglabāties augsnē un sekmēt

tās auglību. Vidēji mērena klimata augsnēs vēlamais humusa saturs

ir robežās no 2,5 līdz 5,0%.
Pēc ķīmiskās uzbūves humusā ietilpstošas vielas iedala vairā-

kās grupās: 1) humīnskābes, 2) humīni, 3) fulvoskabes v. c. Sīs

grupas savā starpā atšķiras ar polimerizācijas pakāpi un šķīdību
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dažādos šķīdinātājos. Fulvoskābes šķīst ūdenī un sārmos, humīn-

skābes
— sārmos un spirtā, bet humīni nešķīst nevienā no iepriekš

minētajiem šķīdinātājiem. Viegli šķīstošās fulvoskābes arī visvai-

rāk ir pakļautas migrācijai augsnē un vieglāk ieskalojas dziļākajos
slāņos.

Visā pilnībā trūdvielu veidošanās ķīmisms vēl nav izzināts, bet

tomēr daudzi procesi jau ir noskaidroti. Humuss rodas, mikroorga-
nismiem augsnē noārdot augu atliekas un citas organiskās vielas.

Augu masā samērā daudz ir lignīna, un, to noārdot, veidojas dažādi

cikliskie savienojumi, kuri savstarpēji savienojas jaunās kombināci-

jās un vēl pievieno aminoskābes, olbaltumvielas, ogļhidrātus, me-

tālu (Fe, AI) jonus un citas molekulas. Uzskata, ka daļa šo procesu
norisinās ar dažādu mikroorganismu eksofermentu līdzdalību. Ko-

pumā no mikroorganismu pārstrādātajām organiskajām vielām hu-

musā nonāk tikai 5—10%, un šis daudzums ir atkarīgs no mikro-

floras sastāva un augsnes apstākļiem (temperatūras, mitruma,

pH v. c). Tas norāda, ka pašreizējās trūdvielu rezerves augsnēs
varēja izveidoties tikai gadu tūkstošiem ilgā periodā.

Augsnes trūdvielu stabilais komplekss tomēr ir pakļauts mikro-

organismu noārdei. Pašreiz vēl gan nav atrasta mikroorganismu
suga, kas varētu noārdīt visas humusa frakcijas, bet, augsnes

mikroorganismiem darbojoties asociācijās, tas izdodas pietiekami
sekmīgi. Humuss kalpo par enerģētisko un uzbūves materiālu, un

tas noārdās visās augsnēs. Pie tam straujāk šis process notiek inten-

sīvas zemkopības apstākļos. Tāpēc augsnes mikroorganismi ir jāno-
drošina ar pietiekami lielu organisko vielu masu, lai augsnē no

jauna veidotos trūdvielas.

AUGSNES MIKROORGANISMU NOTEIKŠANAS METODES

Augsnes mikroflora ir ļoti daudzveidīga. Tās sastāvā ir baktē-

rijas, aktinomicētes, mikoplazmas, mikroskopiskās sēnes, aļģes, vien-

šūņi, fāgi un citi mikroskopiski, iespējams, vēl neizpētīti organismi.
Mikrobioloģijas priekšmetā galvenā vērība ir veltīta trīs grupām —

baktērijām, aktinomicētēm un mikroskopiskajām sēnēm.

Sākot iepazīt augsnes mikroorganismus, vispirms interesi izraisa

to skaitliskais sastāvs. Diemžēl tūlīt sastopamies ar augšņu pētnie-
cībā raksturīgu pretrunu — var noteikt interesējošos datus tikai

kādā noteiktā apjomā, bet ražošanā jēdziens «augsne» aptver pavi-
sam citu saturu. Vēl grūtāk ir ar augsnes mikrofloras un citu bio-

loģisko procesu izzināšanu, kurus pilnībā praktiski nav iespējams
atkārtot laboratorijas apstākļos.

Lai raksturotu noteiktas platības augsnes mikrofloru, parasti
izmanto vidējo paraugu, kuru ievāc principā pēc tādas pašas meto-

dikas kā agroķīmiskām analīzēm. Jāņem gan vērā, ka, paraugus
ievācot mikrofloras analīzēm, instrumentiem un iesaiņojamiem ma-

teriāliem jābūt steriliem. levāktais paraugs nekavējoties jānogādā
laboratorijā un jāizdara plānotās analīzes. Paraugā salīdzinājumā
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ar aramkārtu ir izmainīti temperatūras, mitruma un aerācijas re-

žīmi, un tas ļoti ietekmē arī mikroorganismu darbību un reizē ari

to daudzumu.

Sakarā ar to, ka augsnē mikroorganismi sastāda tikai procenta
desmitdaļas no kopējās masas, tos parasti atdala ūdens vidē. Pa-

raugu krata 10 reizes lielākā ūdens daudzumā un iegūst augsnes

uzduļķojumu, kuru arī lieto analīzēm.

Par augsnes mikrofloras sastāvu visobjektīvāk var spriest pēc
tiešās mikroskopēšanas metodes. To sāka lietot jau
S. Vinogradskis, kad augsnes uzduļķojumu fiksēja uz priekšmet-
stikla un preparātu apskatīja gaismas mikroskopā. Sādā preparātā

varēja saskatīt dažādas mikroorganismu formas un, ņemot vērā uz-

duļķojuma daudzumu redzeslaukā, aprēķināt arī to daudzumu aug-

snes paraugā. Tiešo mikroskopēšanu vēlāk uzlaboja, lietojot krās-

vielas, kas atvieglina mikroorganismu saskatīšanu.

Pēc tam rekomendēja speciālas kapilāras kameras, ku-

rās nevajadzēja fiksēt preparātu un nonāvēt mikroorganismus, kas

ļoti izmaina to formu.

Tomēr pavisam citi priekšstati par augsnes mikrofloru radās,

līdzīgus preparātus apskatot elektronu mikroskopā. Lieto-

jot šādu metodi, D. Ņikitinam ar līdzstrādniekiem izdevās atklāt

daudzas, līdz šim nezināmas mikroorganismu formas. Vairums to

ir mazi organismi, kas grūti saskatāmi gaismas mikroskopā. Nosa-

kot augsnes mikroorganismu skaitu ar elektromikroskopijas me-

todi, iegūst vislielākos rezultātus (3. tabula). Seit gan jāatzīmē,
ka ar tiešās skaitīšanas metodi pieskaita arī augsnē jau atmirušās

šūnas un tāpēc mikroorganismu skaits ir lielāks salīdzinājumā ar

faktisko stāvokli dabā.

3. tabula

Dažādu mikroorganismu skaita noteikšanas metožu salīdzinājums*

* Izmantotavelēnu podzoletā augsne.
** Ar Petrī trauku metodi iegūtie rezultāti pieņemti par 1.

Tiešā mikroskopēšanas metode atļauj mikroorganismus saskai-

tīt, aprēķināt to masu uz platības vienības, bet nedod priekšstatu
par to fizioloģiskajām iespējām. Augsnē savukārt noteicoša loma

ir ne tik daudz mikroorganismu skaitam, kā to līdzdarbībai augsnes

bioloģiskajās norisēs. Sajā sakarībā svarīgi ir uzzināt atsevišķu
fizioloģisko grupu izplatību augsnēs un to darbības potenciālās

Metode
Mikroorganismu daudzums

1 g augsnes

Dažādo metožu

rezultātu attiecība**

Petrī trauku metode

Tiešā skaitīšana:

gaismas mikroskopā

elektronu mikroskopā

1—3.10» i

3—40.108

20—25.10 9

150—1500
līdz 15000
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iespējas. Sim nolūkam izstrādātas un tiek lietotas dažādas mikro-

floras pētniecības metodes.

Atsevišķu mikroorganismu grupu noteikšanai izmanto dažādas

barotnēs, t. i., laboratorijas apstāk|os sagatavotus noteikta sa-

stāva substrātus šķidrā vai blīvas recekļa masas veidā. Praksē plaši
lieto agara vai želatīna blīvās barotnēs Petrī traukos. Uz šādas

barotnēs uzsēj augsnes uzduļķojuma atšķaidījumu un traukus no-

vieto termostatā, lai no katras dzīvās šūnas izaugtu kolonija. Ko-

lonijas ir viegli saskaitāmas, un, ņemot vērā attiecīgo atšķaidījumu,
var aprēķināt mikroorganismu skaitu 1 g augsnes.

Ar Petrī trauku metodi iegūtie dati ir ievērojami mazāki (3. ta-

bula), jo dotajā barotnē parasti attīstās tikai daļa augsnes mikro-

organismu, kas izveido kolonijas. Vēl bez tam jāņem vērā, ka aug-

snē mikroorganismu šūnas ir mikrokolonijās, kuras grūti atdalīt, un

uz barotnēs šāda kopa arī izveido tikai vienu koloniju un tāpēc tās

uzskaita kā vienu šūnu. Savukārt traukos uz blīvām barotnēm, no-

sakot aktinomicētes un sēnes, iegūst lielāku skaitu, nekā tas ir

dabā, jo kolonijas izveido ikviena spora un arī parauga sagatavo-
šanas laikā saraustītā micēlija gabaliņi.

Dažreiz atsevišķu fizioloģisko grupu, kā, piemēram, celulozes

noārdītāju, denitrifikatoru un citu noteikšanai lieto titra jeb ro-

bežatšķaidījuma metodi. Sajā gadījumā speciālās (elektī-
vās) barotnēs pārbauda dažādus augsnes uzduļķojuma atšķaidīju-
mus un nosaka pēdējo, kurā vēl ir sastopami attiecīgās grupas

mikroorganismi. Izejot no šiem datiem,pēc speciālām tabulām var ap-

rēķināt mikroorganismu skaitu augsnē. Celulozes noārdītājiem elek-

tīvā barotnē ir minerālsāļu šķīdums, un tajā kā vienīgais enerģijas
un oglekļa avots ievietota celuloze (filtrpapīrs). Šādos apstākļos
spēj darboties vienīgi mikroorganismi, kas izmanto celulozi.

No iepriekš minētā redzams, ka visas skaita noteikšanas meto-

des dod nosacītus rezultātus un tie saprātīgi jāanalizē, lai spriestu
par mikrobioloģiskajiem procesiem augsnē.

Raksturojot atsevišķu augsnes tipu mikrofloru, jānosaka ne tikai

kopējais daudzums, bet pat atsevišķu sugu stāvoklis. Šādas prasī-
bas ir praktiski grūti izpildāmas, un tāpēc katram augsnes tipam
cenšas noteikt tipiskākos mikroorganismus. Pašreiz gan vēl šādu

indikatorkultūru saraksts ir visai neliels, bet, turpinoties augsnes
mikrofloras izzināšanai, tas arvien paplašinās. Tā, piemēram, mē-

renā klimata velēnu podzolētās un podzolētās augsnes ir samērā

bagātas ar Bacillus cereus un B. cereus var. mt/coides. Savukārt

ziemeļu podzolētajās vairāk ir B. polytnyxa, bet dienvidu augsnēs —

B. megaterium un B. subtilis.

Mērena klimata apstākļos augsnes iekultivējot, tajās palielinās
B. megaterium un nitrificējošo baktēriju daudzums. Augsni bagā-
tīgi mēslojot ar kūtsmēsliem, palielinās termofilo mikroorganismu
īpatsvars mikroflorā un notiek citas līdzīgas izmaiņas.

Augsnē mikroorganismi galvenokārt izvietojušies ap organiska-
jam vielām vai arī adsorbējušies uz minerālo daļiņu virsmas un

tikai neliela daļa (1—10%) atrodas augsnes šķīdumā un var brīvi
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pārvietoties. Tas norāda, ka mikroorganismi augsnē darbojas no-

teiktās kopās (asociācijās) un tās izveidojas, vadoties no atsevišķu
sugu fizioloģiskās darbības īpatnībām. Piemēram, aktinomicēte

Streptomuces violaceus, izdalot vidē antibiotikas, izveido mikrozonu,
kurā nespēj attīstīties vairums citu augsnes mikroorganismu.

Ikvienas konkrētas augsnes vietas mikroorganismu savstarpējo
telpisko izvietojumu apzīmē par сenо zi, un tās izpētei ir izstrā-

dātas un tiek lietotas dažādas metodes. Pēc vienas no pirmajām
metodēm augsnē dažādos horizontos ievietoja nelielu tīru stikla

plāksnīti. Turot šādu stikla plāksnīti augsnē nedēju vai arī ilgāk,
uz tās, līdzīgi kā uz augsnes minerālajām da|ām, adsorbējas mikro-

organismi tādā pašā telpiskā izvietojumā, kādā tie atrodas dabiskā

substrātā.

Vēlāk izveidoja speciālu ierīci — pedoskopu. Tajā kapilāros
iepilda agarizētu barotni, kas satur augsnes izvilkumu, un arī uz

zināmu laiku ievieto aramkārtā. Kapilāru sastāvu mikroskopējot,
var gūt priekšstatu par mikroorganismu asociāciju sastāvu un dar-

bību konkrētajos augsnes apstāk|os.
Pēdējā laikā liela vērība tika veltīta augsnes mikrobioloģisko

procesu dinamikai. Izrādās, ka mikroorganismu skaits var ievēro-

jami izmainīties dažu dienu laikā (29. att.). Ja kopējais skaits pa-

rasti atkal izlīdzinās, tad sevišķi krasas kvantitatīvas izmaiņas pār-
dzīvo atsevišķas grupas. Atsevišķu mikroorganismu populāciju
nomaiņu dabā nosaka galvenokārt barības vide vai arī citi vides ap-

stākļi kā aerācija, mitrums, pH vai citi. Sāda nomaiņa var notikt

pat dienas, nedēļas vai arī mēneša laikā.

Aprēķinot mikroorganismus 1 g augsnes, iegūst skaitli, kas rak-

stāms ar deviņām zīmēm. Pārrēķinot uz visu aramkārtu 1 ha pla-
tībā, šis skaitlis jau rakstāms ar apmēram divdesmit zīmēm. Šāds

lielums ikvienam grūti aptverams, un tajā pašā laikā tas maz ko

izsaka. Bet, ja zinām, ka mikroorganismi 1 ha aramkārtā veido

2—B t dzīvās masas ar visām tai raksturīgajām prasībām, tad tas

jāņem vērā ikvienam laukkopības speciālistam. Tā kā vairums mik-

roorganismu ir heterotrofi, tie jāapgādā ar enerģētiskajām barības

vielām, minerālelementiem un jānodrošina ar nepieciešamiem

29. att. Mikroorganismu skaita dinamika augsnē (pec D. Zvjagin-
ceva):
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apstākļiem. Pretējā gadījumā neiegūsim tās darbības pozitīvo efektu,
un pēc kāda laika parādīsies negatīvā ietekme.

Bieži vien, lai raksturotu augsnes mikrobioloģiskos procesus ko-

pumā, lieto dažādas netiešās metodes. Tās ir salīdzinoši mazāk

darbietilpīgas un neprasa speciālas mikrobioloģiskās laboratorijas.
Diemžēl ar tām nevar iegūt ziņas par mikrofloras sastāvu, jo vai-

rumam metožu rezultātus ietekmē arī aļģes, augsnes mikrofauna un

augu saknes.

Viens no plašāk lietotajiem paņēmieniem ir lina auduma gaba-
liņu novietošana augsnē uz nedēļu vai arī ilgāku laiku. Pēc tam

no augsnes izņemto audumu notīra, izžāvē, nosver un nosaka ma-

sas zudumu,kas radies mikroorganismu darbības rezultātā. So rādī-

tāju arī izmanto, lai salīdzinātu dažādu augšņu bioloģisko poten-
ciālu celulozes, tātad arī augu atlieku noārdē.

Kopējo augsnes bioloģisko potenciālu var raksturot ar augsnes

elpošanas intensitāti. Arvien plašāk lieto metodes dažādu fermentu,
kā, piemēram, katalāzes, invertāzes, proteāžu, dehidrogenāžu v. c.

aktivitātes noteikšanai. Konstatēts, ka daudzos gadījumos fermentu

aktivitātes rezultāti labi korelē ar mikrobioloģisko procesu intensi-

tāti augsnē.
Sajā nodaļā apskatīta tikai augsnes mikrobioloģisko procesu bū-

tība un to noteikšanas principi. Minētie piemēri raksturo to daudz-

veidību un arī konkrētos nosacījumus iegūto rezultātu pareizā izvēr-

tēšanā. Augsnes mikrobioloģisko procesu izzināšanas metodes un

citi norādījumi ir apkopoti speciālos metodikas izdevumos.

VIDES FAKTORU IETEKME UZ AUGSNES MIKROFLORU

Atsevišķa mikroorganismu tīrkultūrā, izmainoties darbības vides

apstākļiem, parasti izmaina metabolisma intensitāti un tikai retos

gadījumos —
vielu maiņas produktu kvalitatīvo sastāvu. Pavisam

citādi tas norisinās augsnes mikroflorā. Pat pavisam nedaudz

izmainoties vides apstākļiem, augsnes mikroorganismu cenozēs

tūlīt konstatējamas ievērojamas pārmaiņas. Izmainās to sugu attie-

cības, atsevišķu grupu darbības intensitāte un reizē ar to arī aso-

ciāciju kopējā ietekme augsnēs.
Viens no mikroorganismu darbību noteicošajiem faktoriem aug-

snes apstākļos ir temperatūra. Arī augsnēs procesi pakļauti
Vant-Hofa likumam, ka, palielinot temperatūru par 10 °C, organismu
bioķīmiskā aktivitāte palielinās 2 reizes. Seit gan jāņem vērā, ka

šis likums attiecas uz mikroorganismu darbību apmēram no 5°C

līdz optimālajām temperatūrām.
Augsnēs galvenokārt ir sastopami mezofilie un arī psihrofilie

organismi. To darbības optimālā temperatūra ir robežās no 15 līdz

40 °C, un tāpēc augsnē 5°C temperatūrā jau praktiski pārtrau-
cas C0

2
uzkrāšanās. Tas norāda, ka šādos apstākļos ļoti lēni nori-

sinās visi procesi un organisko vielu noārde ir kavēta. Sādā tem-

peratūrā tikpat kā pārtraucas arī nitrifikācijas process (4. tabula).
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4. tabula

Augsnes temperatūras ietekme uz nitrifikācijas
intensitāti

Dažādu klimatisko joslu augsnes atšķiras pēc mikrofloras sa-

stāva. Piemēram, dienvidu augsnēs no mikroskopiskām sēnēm vai-

rāk sastopama siltummīlošā ģints Aspergillus, bet aukstāka klimata

apstākļos savukārt ģints Penicillium.

Ziemā, O°C un zemākā temperatūrā, lielākā daļa augsnes mikro-

organismu neiet bojā, bet atrodas anabiozes stāvoklī. Interesanti, ka

ziemā, nosakot mikroorganismu skaitu, parasti iegūst lielākus skait-

ļus nekā pārējos gadalaikos. Tādu parādību izskaidro ar mikroor-

ganismu desorbciju no augsnes daļiņām, tām sasalstot, un arī

lēnāku šūnu atmiršanu zemās temperatūrās.
Temperatūras režīmu lauka apstākļos grūti regulēt. Tomēr ne-

daudz to var izmainīt, mērķtiecīgi izdarot augsnes irdināšanu, mul-

čēšanu, sniega uzkrāšanu un veicot citus agrotehniskos pasākumus.
Svarīgs nosacījums mikroorganismu darbībai augsnes apstākļos

ir mitruma režīms. Ūdens ir augsnes šķīduma pamatā, un tikai

no tā mikroorganismi var saņemt savai barībai nepieciešamās vie-

las. Tajā sastopami ogļhidrāti, organiskās skābes un aminoskābes,
trudvielas (šķīstošās), bioloģiski aktīvie savienojumi un minerālvie-

las. Ūdens arī izveido vidi, kurā mikroorganismi ar savu fermentu

palīdzību iedarbojas uz grūti šķīstošajiem savienojumiem un tos no-

ārda (10. att.).
No augsnes šķīduma mikroorganismi saņem sev nepieciešamo

ūdens daudzumu. Un tieši izmantojamā ūdens režīms ir noteicošais

faktors mikroorganismu darbības regulēšanā. Kā mikroorganismu
šūna, tā arī augsnes šķīdums ir osmotiski aktīvas vides, un ūdens

apgādi šūnā nosaka tās osmotiskais potenciāls.
Lai mikroorganismi varētu normāli apgādāt sevi ar ūdeni, to

osmotiskajam potenciālam jābūt lielākam, nekā tas ir augsnes šķī-
dumā. Pretējā gadījumā šūna zaudēs ūdeni un nespēs darboties.

Osmotisko potenciālu ikviena šūna zināmās robežās var izmainīt,

palielinot vai samazinot dažādu osmotiski aktīvo vielu koncentrā-

ciju protoplastā. Sajā ziņā dažādas mikroorganismu grupas ievē-

rojami atšķiras. Visizturīgākās ūdens deficīta apstākļos ir aktino-

micētes un mikroskopiskās sēnes, kuru osmotiskais potenciāls var

sasniegt līdz 20—25 MPa. Sie organismi pat spējīgi darboties aug-

snēs, kuru mitrums ir tikai 12—20% no pilnas kapacitātes. Turpretī

baktēriju osmotiskā jauda ir tikai 3—5 MPa.

Temperatūra. °C Intensitāte, %
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20
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80
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Vislabākie darbības apstākļi ir augsnēs ar mitrumu 60% no

pilnas ūdens kapacitātes, un tādā gadījumā augsnes šķīduma osmo-

tiskā jauda ir 0,05—0,5 MPa. Sāļainās augsnēs, kur daudz šķīstošo
saļu, dažos gadījumos osmotiskais potenciāls ir ievērojami augstāks
un var sasniegt pat līdz 20 MPa.

Dabā mitruma saturs augsnēs ir ļoti mainīgs un atkarīgs no

daudziem faktoriem. Pārmērīgā mitrumā ir traucēta aerobo mikro-

organismu darbība, jo skābeklis nepiekļūst pietiekamā daudzumā.

Samazināta mitruma apstākļos pakāpeniski palēninās mikrobiolo-

ģiskie procesi, līdz šūnas nonāk anabiozes stāvoklī. Tomēr arī šā-

dos apstākļos vēl turpina darboties mikroorganismu eksofermenti

un, kaut arī lēni, tomēr norisinās dažādu savienojumu noārdīšana.

Paaugstinātas temperatūras vasaras periodā parasti pasliktina
mitruma apstākļus augsnēs. Tā kā mitrums mikroorganismiem aug-

snes ekoloģiskajā kompleksā ir noteicošais, tad intensīvākā mikro-

bioloģisko procesu darbība parasti nav novērojama vasarā, bet gan

pavasari un rudenī.

Ļoti nozīmīgs faktors augsnes mikrobioloģiskajās norisēs ir

аerāс i j a. Gaiss augsnē sastāda apmēram 25% no kopējā til-

puma, un tā sastāvs var mainīties ļoti plašās robežās. Augsnes gaisā
salīdzinājumā ar atmosfēru ievērojami vairāk ir C02, ko izdala

mikroorganismi un augu saknes. C0
2

daudzums parasti ir robežās

no 0,1 līdz 15%, un tas svārstās atkarībā no sezonas un diennakts

režīma.

Mainīgs ir arī skābekļa daudzums augsnes gaisā. Irdenās aug-

snēs tas var sasniegt 20%, bet blīvās un pārmērīgi slapjās ir tikai

2%. Raksturīgi, ka slapjās augsnēs, ja pat 0
2

daudzums ir nor-

māls (10%), izveidojas anaerobi apstākļi. Sāda situācija rodas

tāpēc, ka dažāda ir gāzu šķīdība ūdenī. Tā, piemēram, 20 °C tem-

peratūrā 100 cm 3 ūdens šķīst 3,1 cm 3 skābekļa, 1,5 cm
3 slāpekļa,

bet oglekļa dioksīds — 87,8 cm3. Līdz ar to C0
2 augsnes šķīdumā

ir ievērojami vairāk nekā skābeklis un tajā ir anaerobi apstākļi.
Slapjā augsnē mikroporas un kapilāri arī ir piepildīti ar C02

bagāto šķīdumu un tāpēc tajās izveidojas anaerobi apstākļi.
Anaerobie procesi ir raksturīgi visās augsnēs, un tie vienmēr

notiek aramkārtā, tikai, lai netraucētu augu sakņu normālu darbību,
tiem jābūt līdzsvarā ar aerobajiem. Aramkārtas vietās, kur iepriekš
minēto apstākļu dēļ ir nomākti aerobie procesi, pārsvarā notiek

anaerobie procesi, un tas veģetācijas periodā nav vēlams.

Anaerobos apstākļos noārdot organiskos savienojumus, mikro-

organismi vidē izdala aldehīdus, spirtus, organiskās skābes un citas

vielas, kuras nelabvēlīgi ietekmē augu sakņu darbību. Pārsvarā

anaerobi apstākļi ir aramkārtas apakšējos slāņos. Aerobo mikroor-

ganismu darbība tiek traucēta, ja C0
2

daudzums augsnes gaisā ir

1,0—1,5%, un tāpēc arī mikroorganismu visvairāk ir augsnes virsē-

jos slāņos.
Vairums augsnes mikroorganismu ir aerobi un tikai ap 10% no

kopējā skaita ir anaerobi. Šķiet neloģiski, bet visvairāk anaerobo

mikroorganismu tomēr izvietojas augsnes virskārtā, jo tur intensī-
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vāk norisinās organiskās vielas noārdes procesi un līdz ar to ir

labāki barības apstākļi. Pie tam arī virskārtā ikvienas augsnes pici-
ņas iekšpusē ir anaerobi apstākļi.

Augsnes nodrošinājumu ar skābekli var raksturot arī ar vides

re d ок s pо t enсi ā 1v —
Eh. Virsējos slāņos velēnu podzolētās aug-

snēs Eh parasti ir 600—750 mV, bet melnzemēs — tikai 350—

600 mV. Podzolētās augsnēs, ja Eh ir 330 mV, jau sākas nitrātu

reducēšana par molekulāro slāpekli. Novērtējot mikroorganismu
darbības apstākļus pēc Eh, jāņem vērā ari augsnes reakcija. Re-

dokspotenciāls ir ļoti mainīgs atkarībā no augsnes blīvuma, pH,
organisko vielu daudzuma un citiem faktoriem.

Augsnes aerācija ir pilnīgi atkarīga no agrotehnikas, un tāpēc
sevišķa vērība jāveltī struktūras saglabāšanai, irdināšanai un pār-
lieku mitro platību meliorācijai.

Mikroorganismu darbību stipri ietekmē arī ūdeņraža jonu kon-

centrācija jeb vides reakcija (pH), jo pret šo rādītāju ļoti

jutīgas ir protoplastu olbaltumvielas. Vispārīgās mikrobioloģijas
nodaļā bija apskatīts atsevišķu mikroorganismu sugu darbībai op-
timālais vides pH. Dažas grupas spēj darboties ļoti atšķirīgos ap-

stākļos. Piemēram, mikroskopiskajām sēnēm pieļaujamais pH ir

robežās no 1,5 līdz 9,0. Turpretī nitrificētājām baktērijām pH inter-

vāls ir 5,0—8,5. Vairums augsnes mikroorganismu tomēr vislabāk

attīstās vidē, kuras reakcija tuva neitrālai. Tas norāda, ka reak-

cija ietekmē augsnes mikroorganismu asociāciju sastāvu un reizē

ar to arī kopējo aktivitāti. Tomēr augsnēs praktiski nevar izveido-

ties tāda vides reakcija, kuras dēļ būtu bloķēta visu tajā esošo

mikroorganismu darbība.

Diemžēl podzolētās augsnēs reakcija ir vairāk vai mazāk skāba,

un tikai kaļķojot un iekultivējot var radīt mikroorganismu darbībai

optimālus apstākļus. Reakcija, kas tuva neitrālajai, ir melnzemes

augsnēs (pH 6,5—7,2). Aramkārtā augsnes reakcija visās vietās arī

nav vienāda. Piemēram, neitrālās augsnēs sastopamas mikrozonas

ar skābu vai bāzisku reakciju. Šādas lokālas izmaiņas var sekmēt

arī mikroorganismu darbība. Amonificējošām baktērijām noārdot

olbaltumvielas, uzkrājas amonjaks un vide kļūst bāziska. Kad ol-

baltumvielas izmantotas, amonificējošās baktērijas nomaina nākamā

fizioloģiskā grupa — nitrificējošās baktērijas, un to darbības rezul-

tātā rodas slāpekļskābe un vide parasti paskābinās. Vides reakciju
ietekmē arī izdalītais C0

2, organiskās skābes un citi metabolīti.

Šādas mikroorganismu darbības rezultātā izraisītās vides reak-

cijas izmaiņas parasti ir nepastāvīgas, jo augsnē uzkrātie meta-

bolīti karpo par barību nākamajai mikroorganismu populācijai. To-

mēr šāda, kaut arī uz laiku izmainīta vides reakcija var jūtami
ietekmēt grūti šķīstošo minerālsāļu izmantošanu, kā arī palielināt

kustīgā AI daudzumu. Daudzi mikroorganismi, it sevišķi aktinomi-

cētes, azotobaktērijas un aļģes ir ļoti jutīgi, un kustīgais AI tiem ir

toksisks. Mikroskopisko sēņu un citu baktēriju grupu dzīvības nori-

ses šī elementa paaugstināta koncentrācija ietekmē maz.
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Mikroorganismu galvenā masa (90—99%) ir saistīta ar aug-

snes cieto fāzi, un to darbība ir atkarīga arī no augsnes mehā-

niskā sastāva.

Augsnes daļiņas piesaista jeb adsorbē mikroorganismus uz savas

virsmas sakarā ar pretēju elektrisko lādiņu savstarpējo pievilkša-
nos. Augsnes da|iņu virsmai ir pozitīvais, bet mikroorganismu šūnu

virsmai — negatīvais lādiņš. Dažreiz mikroorganismu piesaistīšanu
pastiprina to gļotu kapsulas un citi vielu maiņas produkti.

Minerālās daļiņas augsnē pārklātas ar koloīdiem un salipinātas
lielākos vai mazākos agregātos. Adsorbciju ietekmē gan agregātu
lielums un sastāvs, gan arī mitrums, temperatūra, pH un citi fak-

tori. levērojami tā izmainās arī pa gadalaikiem. Ziemā un daļēji
arī pavasarī un rudenī, kad augsne mitra un auksta, augsnes daļi-
ņas mikroorganismus adsorbē ar mazāku spēku.

Adsorbētie mikroorganismi darbojas uz cieto augsnes daļiņu
virsmas, un tur arī koncentrējas dažādas organiskās un minerālās

vielas. Lokāli izmainās Eh, pH, osmotiskās vērtības un arī barības

vielas. Tas viss var sekmēt vai traucēt mikroorganismu darbību un

ir pamatā bioloģisko procesu intensitātei augsnē.

Augsnē lielākās daļiņas ir piemērotākas mikroorganismu darbī-

bai, un uz tām ir vairāk šūnu (5. tabula). Pietiekami lielas daļiņas
ir struktūras augsnēs, un, tās saputekļojot, pasliktinās ūdens un

gaisa režīms mikroorganismu un arī augu sakņu darbībai.

5. tabula

Mikroorganismu izvietojums uz dažādam augsnes daļiņām

(pēc D. Zvjaginceva)

Augsnes biocenozēs atrodas un darbojas dažādas mikroorga-
nismu grupas ar atšķirīgu metabolismu un prasībām attiecībā pret
vides apstākļiem. Sakarā ar to mikroorganismi cenozēs ir savstar-

pēji saistīti ne tikai telpiski, bet arī enerģijas un vielmaiņas nori-

sēs. Bioloģiski katra suga cenšas ar dažādiem paņēmieniem nodro-

šināt savu īpatņu savairošanos un izplatīšanos dabā. Tāpēc arī ceno-

zēs esošo mikroorganismu ikviena šūna visu darbības laiku dažādā

veidā ietekmē apkārt izvietojušos īpatņus.

Vidējais šunu skaits uz vienas,daļiņas

Augsnes daļiņu
diametrs,

lim
trudvielam bagāta

gleja augsnē

velēnu podzolētā
augsnē

1—2

4—5

10—12

20—25

40—50

100—110

400—500

1

4

8

29

110

300

10 000

0,1
0,3

1,1
5,0

7,0
14,0

53,0
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Šādas biocenozēs organismu mijiedarbības izpausmes apzīmē

par biotiskajiem vides faktoriem.

Atsevišķo mikroorganismu konkurences cīņa izpaužas dažādos

variantos.

1. Ātrāk augošās sugas savairojas un aizņem telpu tuvāk barī-

bas vielām un tur nostiprinās, adsorbējoties uz augsnes daļiņu vir-

smas.

2. Katrai mikroorganismu sugai ir noteikts fermentu komplekss,
kas nodrošina dažādu vielu izmantošanu un reizē arī izdzīvošanu

konkrētos apstākļos.
3. Praktiski visas mikroorganismu sugas spēj sintezēt un izdalīt

apkārtējā vidē vielas (antibiotikas), kuras nomāc pārējo sugu dar-

bību.

4. Evolūcijas gaitā dažas mikroorganismu sugas ieguvušas spēju
pārvarēt citu šūnu aizsardzības sistēmas un pēc tam izmantot to

protoplastu savām vajadzībām.

Tipiska parazītiska suga ir Bdellovibrio — neliela, kustīga iz-

liektas formas nūjiņa, kas spēj piestiprināties pie lielākām šūnām.

Pēc tam tā ar mehānisku kustību pārsit šūnapvalku un iekļūst pro-

toplasta. Tālākā gaitā parazīts ar saviem fermentiem sagrauj proto-
plasta struktūras un izmanto to par barības avotu. Sastopami arī

mikroorganismi, kuri izveido lipīgas galviņas, tīklus vai cilpas un

tur iekļuvušos mikrobus nonāvē un arī izmanto kā barības avotu.

īpatnēja ir baktēriju, aktinomicēšu un aļģu vīrusu jeb fāgu iedar-

bība. Uzskata, ka daudzos gadījumos vīrusu uzņemšana šūnā ir

pozitīva un sekmē tās labāku izdzīvošanu konkrētos vides apstāk-
ļos. Tomēr vīrusi bieži darbojas kā ļoti specifiski parazīti. Pēc

iekļūšanas šūnā tie bloķē šūnas ģenētiskās informācijas normālu

izmantošanu, un tā rezultātā izmainās vielu maiņas sintēzes procesi.
Sūna, izmantojot savu enerģētisko un uzbūves materiālu, sintezē

jaunas vīrusu daļiņas un rezultātā pati iet bojā. Tādā veidā vīrusi

jeb fāgi var ievērojami samazināt kādas noteiktas mikroorganismu
grupas izplatību noteiktos augsnes apstākļos.

Raksturīgi, ka visvairāk parazītisko formu un ari bakteriofāgu
ir augsnēs, kur daudz mikroorganismu. Ņemot verā augsnes aram-

kārtas strukturālo uzbūvi un mikroorganismu cenožu telpisku izvie-

tojumu, iepriekš minēto parazītu darbība tomēr jūtami neietekmē

kopīgo bioloģisko procesu intensitāti.

Augsnes apstākļos ļoti bieži sastopamas dažādas antagonisma
izpausmes, to vidū arī antibiotisko vielu uzkrāšanās. Tas sevišķi

novērojams sausās vasarās, kad intensīvi norisinās mikrobioloģiskie
procesi, bet par maz ir mitruma, lai sadalītos vidē nonākušās anti-

biotiskas vielas. Tāpēc arī vasarā parasti ir mazāks mikroorganismu
skaits augsnē un ievērojami lēnāki bioloģiskie procesi nekā pava-
sarī un rudenī.

Pie biotiskajiem faktoriem pieskaitāma arī audzēto augu sakņu
ietekme uz mikrobioloģiskajām norisēm; par to plašāk sk. nodaļā
Mikroorganismu un augu attiecības.
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Literatūrā ir dati arī par saules aktivitātes, magnētiskā lauka un

tamlīdzīgu faktoru ietekmi uz augsnes mikrofloru. Latvijas PSR

augsnēs, nosakot mikrofloras sastāvu dažādos apstākļos, M. Vīn-

kalne ir konstatējusi vairākas raksturīgākās sakarības. Mikroorga-
nismu daudzumu augsnē galvenokārt nosaka katrai attiecīgajai
fizioloģiskajai grupai esošā barības bāze. Tāpēc ar augsnes orga-
nisko vielu daudzumu cieši korelē amonificējošo baktēriju (r=0,83)
un celulozes noārdītāju daudzums (r=0,63), kā ari visu mikroorga-
nismu kopskaits (r=0,60). Tomēr arī pārējiem augsnes apstākļiem
ir noteikta ietekme uz atsevišķām mikroorganismu grupām. Parasti

katrai fizioloģiskajai grupai ir cieša saistība ar diviem līdz pieciem
atšķirīgiem augsnes īpašību rādītājiem. Visbiežāk tie ir temperatūra,
mitrums, pH, organisko vielu saturs v. c.

" Tas norāda, ka augsnes mikroorganismi pakļauti veselai virknei

abiotisko un biotisko faktoru.

AUGŠŅU MIKROORGANISMU GRUPAS

Augsnes atšķiras pēc daudziem rādītājiem, kuri būtiski izmaina

agroekoloģisko vidi un reizē ar to arī mikrofloras sastāvu un dar-

bību. Ja salīdzinām Padomju Savienības ziemeļu un dienvidu aug-

snes, tad tās savstarpēji atšķiras gan pēc agroķīmiskajiem rādītā-

jiem, gan pēc klimatiskajiem apstākļiem. Dabiski, ka šādos izteikti

dažādos vides apstākļos ievērojami atšķiras ari augšņu mikroflora

un jo sevišķi to darbības intensitāte. Dienvidu augsnēs mikrobiolo-

ģiskie noārdes un arī sintēzes procesi ir nesalīdzināmi intensīvāki,
bet reizē ar to straujāk samazinās dabisko nenoārdīto organisko
vielu rezerves. Šādos apstākļos limitējošais faktors mikroorganismu
skaita pieaugumam ir organiskās vielas un mitruma režīms.

Atsevišķās klimatiskās joslās dominējošo augšņu tipu mikro-

organismu kopskaits parādīts 6. tabulā. Kā redzams, dažādās aug-

snēs mikroorganismu kopskaits atšķiras maz, izņemot podzolētās
atmatas. Tas vēlreiz apliecina, ka pilnīgāka priekšstata ieguvei ir

jānosaka atsevišķas grupas un to fizioloģiskā aktivitāte.

Augsnēs praktiski nokļūst, atrodas un zināmu laiku var darbo-

ties visi līdz šim pazīstamie un, iespējams, arī vēl neizzinātie mikro-

organismi. Tas, bez šaubām, rada noteiktas grūtības dažādo aug-

snes tipu mikrofloras salīdzināšanā. Lai plašās mikroorganismu sai-

mes darbība augsnēs būtu labāk pārskatāma, tos cenšas sagrupēt.
Visbiežāk mikroorganismus grupē pēc augšņu organisko vielu

noārdes un sintēzes etapiem. Pēc šāda, kaut arī nosacīta iedalījuma

mikroorganismi sagrupēti četrās galvenās grupās.
Saprofītiskie mikroorganismi noārda dažādas augsnē esošās augu

un dzīvnieku atliekas. So mikrofloru N. Lazarevs nosauca par «zj-
mogēno», un tajā ir baktērijas, aktinomicētes, mikroskopiskās sē-

nes v. c. Saprofītiskie mikroorganismi patērē samērā viegli izman-

tojamu barību, tāpēc to daudzums var strauji pieaugt un sasniegt
lielu skaitu (1010

) 1 g augsnes. Pēc tam, barībai pietrūkstot, mikro-
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6. tabula

Mikroorganismu daudzums dažādās PSRS augsnēs*

* Noteikts ar tiešās skaitīšanasmetodi.

organismu skaits strauji samazinās. Sl grupa ir augsnē visdinamis-

kākā.

Augsnes trūdvielu noārdītāji jeb autohtonā mikroflora. Sī grupa

ari ir plaša un apvieno dažādus mikroorganismus. Trūdvielas nav

visai pateicīga barības vide, un tāpēc šo mikroorganismu darbība

ir lēnāka un arī daudzums jeb populācijas blīvums mainās nelie-

lās robežās.

Oligotrofie mikroorganismi ir spējīgi augt tikai barības vielām

nabadzīgā vidē. Sie mikroorganismi parasti savu darbību turpina
pēc saprofītiem un izmanto atlikušo enerģētisko materiālu. Seit pie-
skaitāmas vairākas līdz šim mazpazīstamās formas, kā, piemēram,
Microcuclus

— stipri izliektas nūjiņas, Spirosoma — spirālveidīgas

baktērijas, Seliberia v. c.

Autotrofie mikroorganismi spēj enerģiju iegūt, oksidējot neor-

ganiskās vielas, kā, piemēram, NH 3, H 2 S, H2, S, Fe v. c. Tie sasto-

pami visās augsnēs, bet to darbība attiecināma uz kādu noteiktu,

iepriekš minētu savienojumu, kas atrodas attiecīgajā augsnē. Salī-

dzinoši vislabāk ir izzināts saprofītiskās mikrofloras sastāvs un

darbība, bet pašreiz vēl vismazāk
— oligotrofā mikroflora. Saprofī-

tiskā mikroflora arī visplašāk ir sastopama dažādās augsnēs, tikai

tās darbības intensitāte ziemeļu augsnēs zemās temperatūras ietekmē

ir lēna, un tāpēc traucēta ir organisko vielu noārde un trūdvielu

sintēze. Dabiski, ka šādā situācijā autohtonās mikrofloras darbība

ir maz izteikta.

īpatnēju vietu augsnes mikroflorā ieņem brīvi dzīvojošie atmo-

sfēras slāpekļa saistītāji. Pēc V. Jemceva datiem, mērenā klimata

joslā podzolētās augsnēs galvenokārt sastopams Clostridium paste-
urianum, bet dienvidu melnzemes un kastaņbrūnās augsnēs —

CL acetobutiļlicum.
Samērā daudz ir pētīta Azotobacter ekoloģija. Tā izplatība gal-

venokārt ir saistīta ar augsnes iekultivēšanas pakāpi. Mērena kli-

mata augsnēs Azotobacter var izmantot par indikatoru, jo šīs baktē-

rijas sastopamas tikai labi iekultivētās platībās.

Augsnes Augšņu stāvoklis
Mikroorganismu daudzums

1 g augsnes

'odzolētās

'elēnu podzolētās

lelnzemes

'elekzemes

Atmatas

Atmatas

Iekultivētas

Atmatas

Iekultivētas

Atmatas

Iekultivētas

3,0—6,0-108

0,6—1,0-10 9

1,0—2,0-109

2,0—2,5-109

2,5—3,0-109

1,2—1,6-10 u

1,8—3,0-109
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LATVIJAS PSR AUGŠŅU MIKROFLORA

Latvijas PSR apstāk|os nav krasi izteiktas klimatiskās atšķirī-
bas un augsnes tipi atšķiras pēc mehāniskā sastāva, trūdvielu dau-

dzuma, pH un citiem rādītājiem. Sakarā ar to nav novērojama
ģeogrāfiskā faktora ietekme uz kādu mikroorganismu grupas vai

sugas izplatību. Dažādos augsnes tipos galvenokārt mainās mikro-

organismu kopskaits un mikrofloras sastāvs.

Salīdzinoši mazāk mikroorganismu ir podzolētās, bet vairāk —

karbonātu un, it sevišķi, organiskām vielām bagātās kūdrāju aug-

snēs (7. tabula). Katra augšņu tipa mikrofloras blīvumu un sastāvu

nosaka barības vielu un apstākļu nodrošinājums. Podzolētās aug-

snēs lielāks īpatsvars ir aerobajām baktērijām, bet purva augsnēs —

savukārt anaerobajiem celulozes noārdītājiem mikroorganismiem.
Sakarā ar to, ka mikroorganismu darbības pamatā ir organis-

kās vielas, to skaitu iesaka aprēķināt nevis uz 1 g augsnes, bet gan

1 g organiskās vielas. Pēc tāda novērtējuma (7. tabula) vislielākais

mikroorganismu skaits ir velēnu karbonātu augsnēs — 1,1 -10 9
,

bet

purva augsnē tikai 0,1 -109. Tas liecina, ka kūdrājā lielāka loma ir

citiem faktoriem (pH, aerācija v. c), kas tad arī nosaka mikroorga-
nismu darbību. Jāņem arī vērā, ka kūdrājā mikrobioloģiskās noār-

des procesi ir sākuma etapos, un tāpēc sevišķa vērība jāveltī izman-

tojamā slāpekļa bilancei aramkārtā. Uzlabojot citus aramkārtas

apstākļus, iespējama intensīva mikroorganismu darbība,un tāsrezul-

tāta tiks patērēts daudz viegli izmantojamā slāpekļa un notiks tā

imobilizācija, līdz ar to augi izjutīs slāpekļa trūkumu.

7. tabula

Mikroorganismu daudzums dažādos augsnes tipos (milj./g) *

(K. Brlvkalna un M. Vlnkalnes dati)

• Noteikts ar Petri trauku metodi.

Mikroorganismi sastopami un darbojas ne tikai aramkārtā, bet

arī dziļākajos augsnes ģenētiskajos horizontos (8. tabula). To po-

pulācijas blīvums arī dažādos horizontos nav vienāds, un pat aram-

kārtas virsējā slānī mikroorganismu ir vairāk nekā apakškārtā.

Augsnes

Mikroorganismu grupas zemo

purvu

velēnu
velēnu velēnu

karbonātu ;'āJL
podzoleta podzoļeta

Kopskaits
To skaitā

aerobās baktērijas
aktinomicetes

mikroskopiskās sēnes

amonificejošās baktērijas
celulozes noārdītāji

24,0

10,9
2,0

0,04
8,9

0,13

18,4

8,0
1.6

0,03
6.3

0,10

7,3

4,0
0,3

0,02
2,6

0,01

13,2

6,9
0,7

0,02
4,7

0,04
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Sevišķi tas attiecas uz aerobajiem mikroorganismiem, jo to darbībai

vajadzīgs gaisa skābeklis.

Sevišķi krasi mikroorganismu skaits samazinās augsnes horizon-

tos, kas atrodas zem aramkārtas. Tos neskar augsnes apstrādes me-

hānismi, bet tajos tomēr izvietojas un darbojas augu saknes. Aug-
snes dziļākajos slāņos (>3O cm) ir ļoti maz celulozes noārdītāju
un mikroskopisko sēņu. Bet 50 cm dziļumā mikroflora gan skait-

liski, gan sastāva ziņā ir vēl nabadzīgāka. Tas norāda, ka intensī-

vas zemkopības apstākļos jāparedz pasākumi, lai aktivizētu arī aug-

snes dziļāko slāņu mikrobioloģiskos procesus un nodrošinātu augu

saknēm optimālus apstākļus.

8. tabula

Mikroorganismu daudzums dažādos velēnu podzolēto augšņu

horizontos (milj./g)*
(K. Brlvkalna un M. Vīnkalnes dati)

* Noteikts ar Petri trauku metodi

Latvijas PSR augsnēs ir noteikta dažu lauksaimniecībā nozī-

mīgu mikroorganismu izplatība. D. Pavloviča ir noskaidrojusi akti-

nomicēšu izplatību dažādās augsnēs un to skaita un sugu sastāva

izmaiņas atkarībā no augsnes tipa un tās iekultivēšanas pakāpes.
Aktinomicētes ir aerobi saprofītiski mikroorganismi, kas pieda-

lās augsnes organisko savienojumu pārveidošanā. Raksturīga ir to

spēja sintezēt dažādus vitamīnus (B grupas, PP v. c.) un it sevišķi
antibiotikas. Arī augsnē aktinomicētes spēj nomākt dažādu augu

slimību izraisītāju mikroorganismu darbību. Ir novērojumi, ka tās

samazina slimību izraisītāju, piemēram, Rhizoctonia solani, patogē-
nās Pseudomonas un citu baktēriju daudzumu augsnē un rizosfērā.

Aktinomicētes sastāda 10—15% no kopējās mikrofloras, un vis-

vairāk to ir karbonātu augsnēs (106 šūnu 1 g augsnes). Podzolē-

tās augsnēs, kurās zemāks pH un mazāk Ca, to skaits parasti ir

2—3 reizes mazāks. Noteicošais faktors ir arī organiskās vielas,
un tāpēc iekultivētās augsnēs aktinomicētes ir s—lo5—10 reizes vairāk

nekā neiekultivētās.

Augsnes horizonts un paraugu ņemšanas
dzijums, cm

Mikroorganismu grupas

А,
3-8

А,
18—23

А
2В

33-38
В

50—55

kopskaits
о skaitā

aerobās baktērijas

aktinomicētes

mikroskopiskās sēnes

amonificejošās baktērijas
celulozes noārdītāji

18,0

10,0
0,4

0,04
5,0

0,09

13,0

6,0
0,3

0,03
3,7

0,07

2,5

1.5
0,07

0,01
0,6

0,001

1.6

0,6

о

о

0,2

0
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Dažādu tipu augsnēs ir atšķirīgs aktinomicēšu sugu sastāvs.

Podzolētās augsnēs un kūdrājos pārsvarā ir pelēkās aktinomicētes,
bet sugas ar zaļo un dzelteno pigmentu sastopamas tikai karbonātu

augsnēs.

Līdzīgi pētījumi veikti par agronomijā ļoti svarīgu mikroorga-
nismu grupu

— gumiņbaktēriju izplatību republikas augsnēs. Par

to sk. nodaļā Gumiņbaktērijas Latvijas PSR augsnēs.

AUGŠŅU IEKULTIVĒŠANAS PASĀKUMU IETEKME UZ MIKROFLORU

Visi agrotehniskie pasākumi aramkārtā būtībā vispirms ietekmē

augsnes mikrobioloģiskos procesus. Tas izskaidrojams ar to, ka,

pirmkārt, mikroorganismi ir vienšūnas formas un to darbīgā cito-

plazma ir vistuvākā saskarē ar apkārtējo vidi. Otrkārt, mikroorga-
nismi telpiski izvietojas visā aramkārtā un reaģē uz jebkuru ap-

stākļu izmaiņu augsnē, jo to fizioloģiskās iespējas ir ļoti plašas.
Pat nelielas vai arī lokālas aerācijas, mitruma, pH un citu ap-

stākļu izmaiņas jūtami ietekmē kādu no mikroorganismu fizioloģis-
kajām grupām (aminoficējošos, nitrificējošos, celulozes noārdītā-

jus v. c. mikroorganismus) un izmaina to darbības intensitāti. Sa-

vukārt stimulēto mikroorganismu vielu maiņas produkti ietekmē

citas augsnes mikrofloras grupas.

Piemēram, augsnes irdināšana ievada augsnē skābekli un ar to

sekmē nitrificējošo baktēriju darbību, un vidē uzkrājas nitrāti. Ja

aramkārtā ir daudz minerālā slāpekļa savienojumu un augu saknes

nitrātus savlaicīgi neizmanto, tie arī irdenā augsnē ir pakļauti de-

nitrifikācijai, jo augsnes drupatās vienmēr ir anaerobi apstākļi,
kuros darbojas denitrificējošie mikroorganismi.

Tas norāda, ka, veicot jebkuru agrotehnisku pasākumu, ir nepie-
ciešams zināt augsnes bioloģiskās norises un arī paredzēt to tālāko

virzību. Šādas prasības ir sevišķi nozīmīgas, audzējot dažādus

kultūraugus pēc intensīvās tehnoloģijas, kad apzināti jāvirza aug-

snes procesi tā, lai nodrošinātu augu saknes ar vajadzīgajām mi-

nerālvielām un citiem faktoriem ne tikai vispār, bet jau konkrētās

augšanas un attīstības fāzēs.

Viens no plašāk un biežāk lietotajiem agrotehniskajiem pasāku-
miem ir augsnes apstrāde. Tai lieto dažādus paņēmienus —

aršanu, lobīšanu, kultivēšanu, dziļirdināšanu, starprindu rušinā-

šanu v. c. Visi šie iedarbības pasākumi galvenokārt norisinās aram-

kārtā, un to mērķis ir augsnes aerācija un arī apakšējo slāņu pacel-
šana virspusē. Skābekļa pieplūšana atļauj mikroorganismiem ievēro-

jami efektīvāk izmantot organiskās vielas kā enerģijas avotu. Tā

rezultātā palielinās visu mikrobioloģisko procesu aktivitāte. Aerobos

apstākļos tiek noārdīti arī augu saknēm kaitīgie savienojumi, kuri

parasti uzkrājas augsnes dziļākajos slāņos nepilnīgas oksidācijas
rezultātā.

Izmēģinājumos konstatēts, ka augsne no aramkārtas apakšējiem
slāņiem (20—30 cm) daudzos gadījumos aizkavē vai pat bloķē seklu
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dīgšanu un arī sakņu augšanu. Sīs parādības iemesls ir anaerobo

mikroorganismu darbības rezultātā uzkrātie savienojumi — spirti,
aldehīdi, organiskās skābes v. c. Minerālvielu nodrošinājums, kā

rāda ķīmiskās analīzes, aramkārtas dziļākajos slāņos ir pat labāks

nekā virsējos.
Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka visumā pozitīvi vērtējamie

aerobie mikrobioloģiskie procesi augsnē vienmēr ir saistīti ar pārē-
jiem procesiem, un tāpēc jānovērtē arī to negatīvās izpausmes. Aerā-

cija sekmē organisko vielu noārdīšanos, un tāpēc pakāpeniski sama-

zinās trūdvielu saturs. Tā rezultātā pasliktinās augsnes saistīšanas

spēja, zūd struktūra, palielinās virskārtas erozija un rodas citas

tamlīdzīgas sekas. Bez šaubām, tas nenozīmē, ka būtu jāatsakās
no augsnes apstrādes, bet gan norāda, ka ikviens agrotehniskais
pasākums jānovērtē saprātīgi kompleksā ar pārējiem vides fak-

toriem.

Ļoti efektīvi uz augsnes bioloģiskajiem procesiem iedarbojas ar-

šana ar aramkārtas apvēršanu. Mazāk aerētais apakškārtas slānis

nonāk virspusē, un tajā sākas invensīvi mikrobioloģiskie procesi.
Pietiekama aerācija saglabājas arī bijušajā virsējā slānī, un tāpēc
labvēlīgi apstākļi mikroorganismu darbībai zināmu laiku ir visā

aramkārtas dziļumā. Tāda intensīva darbība turpinās tikai zināmu

laiku un ir atkarīga no skābekļa rezervēm aramkārtā. leartās augu

atliekas un citas organiskās vielas rada mikroorganismiem labu

barības vidi, un tie ātrāk patērē skābekli. Tā rezultātā arī labi iekul-

tivētās augsnēs vislielākais mikroorganismu skaits un ari to dar-

bības intensitāte ir novērojama virskārtā — 1—10 cm biezā slānī.

Jau V. Viljamss, pētot augsnes, konstatēja, ka aramkārtas sastāvs

ir nevienmērīgs. Koloidālās daļiņas, kalcijs un citas vielas izskalo-

jas no virsējās kārtas un uzkrājas zemākajās, tādēļ viņš pamatoti
ieteica augsnes aramkārtas apvēršanu.

Pēdējā laikā liela uzmanība tiek pievērsta T. Maļceva augsnes

apstrādes sistēmai. Tajā savukārt iesaka ikgadēju kultivēšanu, bet

dziļirdināšanu 40 —50 cm dziļumā bez virskārtas apvēršanas —

tikai ik pēc 5 vai 6 gadiem.
Mikrobioloģiskās norises visos minētajos augsnes apstrādes pa-

ņēmienos galvenokārt atkarīgas no aramkārtas aerācijas pakāpes.
Irdinot tikai virskārtu, dabiski, ka arī mikroorganismu intensīva

darbība norisināsies tikai šajā slānī.

Dienvidos, siltāka klimata augsnēs virskārtas irdināšana ir pie-
tiekama, lai nodrošinātu normālu mikrobioloģisko procesu norisi.

Mērena klimata joslā mikroorganismu darbība ir salīdzinoši lēnāka,

un tāpēc vairāk jārūpējas par vides apstākļu uzlabošanu. Lai no-

drošinātu aramkārtas aerāciju, jāveic aršana, dziļirdināšana vai citi

paņēmieni. Izvēloties kādu no ieteiktajām augsnes apstrādes sistē-

mām, jāvadās no konkrētajiem augsnes un agroekoloģiskajiem ap-

stākļiem.
Izmantojot augsnes apstrādei smago tehniku, vietām stipri tiek

sablīvēta augsne un izveidojas atbilstoši apstākļi anaerobo mikro-

organismu darbībai ar visām no tā izrietošajām sekām. Tādi paši
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apstākļi bieži vien ir arī zem aramkārtas dziļākajos augsnes slā-

ņos. Tur blīvo kārtu izveido arkla korpusi aršanas procesā. Lai no-

drošinātu sablīvēto vietu pietiekamu aerāciju, pašreiz vienīgā iespēja
ir lietot dažāda varianta dziļirdinātājus. Dziļirdināšanā ievadītais

gaisa skābeklis ir noteicošais faktors, lai sāktu darboties aerobie

procesi, jo mikroorganismu sastāva potenciālās iespējas ir pietie-
kamas.

Augsnes kultivēšana, ecēšana, rindstarpu rušināšana un citi pa-
sākumi arī galvenokārt ietekmē aramkārtas aerācijas, mitruma un

temperatūras režīmus un šajā sakarā arī mikrobioloģiskos procesus.

Tiesa, visas minētās norises galvenokārt notiek augsnes virskārtā.

Mitruma un aerācijas režīmus un reizē arī mikrobioloģiskos pro-

cesus augsnē kopumā, aramkārtā un tās dziļākajos slāņos ļoti kar-

dināli izmaina meliorācija. Pārliecīga mitruma apstākļos se-

višķi izteikti ir anaerobie procesi. To rezultātā, noārdot organiskās
vielas, uzkrājas dažādi augiem nevēlami starpprodukti — fenoli,

aldehīdi, spirti, skābes v. c. Minētie produkti kompleksā ar samērā

zemo temperatūru un anaerobajiem apstākļiem nosaka bioloģisko
procesu zemo intensitāti, un tāpēc aizkavējas organisko vielu no-

ārde un trūdvielu veidošanās.

Ja augsnē trūkst skābekļa, mikroorganismi par elektronu akcep-
toriem var izmantot arī dažus metālus, un tā rezultātā veidojas,
reducētie divvērtīgie Fe un Mn savienojumi. Tie ir tipiski glejotās

augsnēs un nelabvēlīgi ietekmē daudzus mikroorganismus un it se-

višķi augu saknes.

Aizvadot lieko ūdeni, augsnē iekļūst gaiss ar skābekli un atsā-

kas aerobie procesi. Vispirms mikroorganismi izmanto uzkrājušās
viegli šķīstošās organiskās vielas un pēc tam pakāpeniski oksidē

arī reducētos savienojumus. Tādā veidā uzlabojas mikroorganismu
un augu sakņu darbības apstākļi.

Meliorācijas stimulējošā ietekme uz mikrobioloģiskajiem proce-
siem ir mazāk izteikta, nekā tas novērojams pie augsnes aramkār-

tas apstrādes. Tas izskaidrojams ar to, ka augsnes dziļākajos slā-

ņos meliorācija skābekļa apgādi uzlabo tikai nedaudz. Sakarā ar to

mikrofloras sastāvs un to darbības aktivitāte izmainās lēnām.

Meliorācijas pasākumos ietilpst arī apūdeņošanas dažādie

varianti. To ietekme uz augsnes mikrobioloģiskajiem procesiem ir

ļoti efektīva; tās būtība jau izskaidrota iepriekšējās nodaļās.

AUGSNĒ IEVADĪTO SUBSTRĀTU MIKROBIOLOĢIJA

ORGANISKĀ MĒSLOJUMA MIKROBIOLOĢIJA

Lauksaimnieciskajā ražošanā nepieciešams, lai augsnē saglabātu
un pat palielinātu trūdvielu saturu. Tas iespējams tikai ar pietie-
kamām organiskā mēslojuma devām. Organiskā mēslojuma sagata-
vošana un lietošana ir darbietilpīgs un tehnoloģiski sarežģīts pro-
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cess. Tāpēc jo sevišķi ir jāzina tā tehnoloģijas bioloģiskais pama-

tojums, ko būtībā nosaka mikrobioloģiskie procesi.
Organiskais mēslojums: kūtsmēsli, kūdra, komposti v. c. satur

daudz organisko vielu un tāpēc ir pateicīga vide mikroorganismu
darbībai. Parasti šādā materiālā ir arī pietiekams mitruma un mi-

nerālvielu daudzums. Organiskajās vielās ieslēgtās enerģijas atbrī-

vošana ir saistīta ar gaisa skābekļa klātbūtni, un tāpēc aerācija ir

mikrobioloģisko procesu aktivitātes un reizē ari temperatūras režīma

noteicošais faktors. Šo iespēju arī plaši izmanto organiskā mēslo-

juma sagatavošanas un uzglabāšanas tehnoloģijā.

Attīstītas lopkopības ražošanas apstākļos, kādi ir mūsu repub-
likā, visplašāk lietotais organiskais mēslojums ir kūtsmēsli. 1 g

kūtsmēslu ir vairāki miljardi mikroorganismu. Kūtsmēslu sastāvs

Ir ļoti daudzveidīgs un atkarīgs no ķīmiskā satura un uzglabāšanas
tehnoloģijas. Svaigos kūtsmēslos mikroorganismu populācija ir at-

karīga no dzīvnieku grupas, lopbarības, pakaišiem un lopu turēša-

nas paņēmiena. Sākumā pārsvarā ir kokveida baktērijas (dažos ga-

dījumos līdz 50%) un daudzas no tām ar aminoficējošām spējām.
Pēc tam uzglabāšanas laikā to īpatsvars samazinās un pārsvaru

gūst citas formas, kā bezsporu (Pseudomonas, Escherichia v. c), tā

sporu veidotājas (Bacillus subtilis, B. mesentericus, B. megaterium,
В mucoides v. c.) nūjiņas, aktinomicētes, mikroskopiskās sēnes v. c.

Raksturīgākie celulozes noārdītāji aerobā vidē ir ģintis Cutophaga,
Cellvibrio v. c, bet anaerobā

—
Clostridium. Paaugstinātas tempe-

ratūras apstākļos dominējošās ir Clostridium thermocellum.

Kūtsmēslos vienmēr pietiekamā daudzumā sastopamas nitrificē-

jošās un denitrificējošās baktērijas, kā arī sēra un fosfora savie-

nojumu pārveidotāji mikroorganismi. Dažos gadījumos kūtsmēslos

var nokļūt ari augu un dzīvnieku slimību izraisītāji — patogēnie
mikroorganismi. Jāņem gan vērā, ka parazitārām formām kūtsmēsli

nav piemērota vide un paaugstinātā temperatūrā (60—70 °C) tās

ātri iet bojā.
Būtībā kūtsmēsli ir ļoti piemērota vide tajos esošo mikroorga-

nismu intensīvai darbībai. To saprātīgi un mērķtiecīgi izmantojot,
var izstrādāt un lietot tehnoloģijas optimālāko variantu laba orga-
niskā mēslojuma sagatavošanai. Bet, nezinot un neievērojot kādu

no nosacījumiem, sekas var būt negatīvas, jo mikrobioloģiskie pro-

cesi ir ļoti dinamiski, ar lielu potenciālo jaudu.
Lielu daļu no organiskajām vielām kūtsmēslos sastāda kok-

šķiedra, un tās anaerobās noārdes gadījumā vidē uzkrājas dažādi

skaldprodukti — organiskās skābes, spirti, aldehīdi v. c, kas nelab-

vēlīgi ietekmē sakņu darbību. Tādēļ nav ieteicams tieši pirms augu

audzēšanas iestrādāt augsnē svaigus kūtsmēslus. Sagatavot vidēji
satrūdējušus kūtsmēslus ir arī ekonomiski izdevīgi, jo samazinās

ūdens saturs, uzlabojas to kvalitāte un reizē par 20—25% samazi-

nās to masa.

Kūtsmēslus sakraujot blīva stirpa un vel nosedzot ar kūdru, sal-

miem vai citu materiālu, ir pārtraukta gaisa skābekļa pieplūde, lēni
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norisinās anaerobie procesi un vides temperatūra paaugstinās ne-

daudz (30. att.). Tā saglabā kūtsmēslus pēc aukstā paņēmiena.
Ja kūtsmēslus atstāj nesablīvētus — irdeni, tajos norisinās pa-

visam citi mikrobioloģiskie procesi. Dažos gadījumos, lai palielinātu
skābekja pieplūdi, pat iesaka stirpas pārkraut. Tāda tehnoloģija
nodrošina aerobos procesus, kuri ir enerģētiski bagātāki, un tādēļ arī

daudz siltuma izdalās apkārtējā vidē. Tas savukārt aktivizē mikro-

organismu darbību, līdz beidzot mezofilā mikroflora pārstāj dar-

boties un saglabājas tikai termofilā. Temperatūra sasniedz pat
70—80°C, un šādu metodi sauc par karsto paņēmienu.

Kūtsmēslu sagatavošanas laikā ir mērķtiecīgi mikrobioloģiskos
procesus virzīt tā, lai to darbības rezultātā būtu noārdīta daļa kok-

šķiedras, aizietu bojā dzīvnieku un augu slimību ierosinātāji un ar

lopbarību un pakaišiem kūtsmēslos nonākušās nezāļu sēklas zaudētu

dīgtspēju. Visefektīvāk šie uzdevumi realizējas biotermiskā ap-

strādē, kas norisinās, kūtsmēslus glabājot pēc karstā paņēmiena.
Temperatūra paaugstinās līdz 75 °C, intensīvi noārdās arī kok-

šķiedra, bet diemžēl sausnas un slāpekļa zudumi ir līdz 50% un

tāpēc šāds variants ražošanā ir jālieto ļoti uzmanīgi.

Vienīgi to rekomendē zemstikla platībās —
lecektīs un siltum-

nīcās, lai agri pavasarī augiem nepieciešamo temperatūru sasniegtu
ar kūtsmēslu termoģenēzes procesiem. Šādam nolūkam parasti iz-

manto zirgu mēslus, kuri satur vairāk mikroorganismiem viegli

izmantojamu barības vielu un ir irdenāki — tātad labāk apgādāti
ar gaisa skābekli.

Kūtsmēslos, kuros maz pakaišu un liels ūdens saturs, ir ļoti

grūti panākt pietiekamu aerāciju. Šādā vidē arī_ mikrobioloģiskie

procesi ir samērā lēni un mazefektīvi. Arī tīrumā tāda organiska

mēslojuma efektivitāte ir zemāka. Tāpēc, lai uzlabotu kūtsmēslu

30. att. Kūtsmēslu temperatūra, tos uzglabājot:
/ — irdeni; 2 — sablīvējot.
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bioloģisko procesu aktivitāti, iesaka tos tvertnēs vai arī nokraujot
sajaukt ar lopbarībai neizmantojamiem salmiem vai kūdru.

Uzglabājot kūtsmēslus, vienmēr jāseko visu augiem nepieciešamo
elementu dinamikai. Mikrobioloģiskajos procesos nevar izmainīties

kopējais kālija, kalcija, magnija un citu metālu daudzums. Vienīgi,
ja uzglabāšana ir pareiza, var palielināties to relatīvais saturs, jo
kopējā kūtsmēslu masa samazinās. Daļa fosfora var aizplūst prom

gaistoša savienojuma fosforūdeņraža PH3 veidā, un tas intensīvāk

notiek paaugstinātā temperatūrā. Tomēr, kā liecina izmēģinājumu
dati, šādi fosfora zudumi nav lieli.

Vislielākā uzmanība, kūtsmēslus uzglabājot, ir jāveltī slāpekļa
savienojumu dinamikai. Kūtsmēslos slāpeklis nonāk olbaltumvielu,
kā arī urīnvielas (ap 40%) un citu savienojumu veidā. Olbaltum-

vielas ir pakļautas daudzo amonificējošo mikroorganismu iedarbī-
bai. Bet tikai daļa olbaltumvielu slāpekļa saistās mikroorganismu
citoplazmā, bet pārējais izdalās vidē amonjaka veidā.

Brīvā amonjaka daudzumu kūtsmēslos papildina arī urīnvielas

hidrolīze. Ja vidē ir aerobi apstākļi, aktīvi darbojas urobaktērijas.
Tās izdala fermentus, kuri ūdens vidē aktīvi hidrolizē urīnvielu:

(NH2) 2CO+2H2O-*(NH4) 2CO3.

Izveidojas amonija karbonāts, kas šķīdumā viegli disociē par

amonjaku un oglekļa dioksīdu:

(NH4) 2
CO

3
—2NH

3+CO2+H2
O.

Sie brīvā amonjaka uzkrāšanās procesi ir sevišķi raksturīgi
aerobos apstākļos. Anaerobā vidē mikroorganismu, it sevišķi uro-

baktēriju, darbība ir lēna un amonija karbonāta disociāciju traucē

paaugstināta C0
2 koncentrācija gaisā.

Daļu amonjaka izmanto mikroorganismi — bezslāpekļa orga-

nisko vielu (starp tām arī celulozes) noārdītāji, jo mikroorganismi
visus noārdes procesus veic vienlaicīgi ar jaunu šūnu protoplastu
sintēzi un protoplastiem vajadzīgs arī slāpeklis. Šādām vajadzībām

mikroorganismi izmanto aptuveni 20 kg slāpekļa uz 1 t noārdītās

sausnas masas. Tātad amonjaks vidē var uzkrāties tikai tad, ja
kūtsmēslos slāpekļa saturs ir >2%. Tādā gadījumā brīvo amonjaku
adsorbē organiskās vielas, veidojas amonija sāļi, bet zināms tā dau-

dzums, it sevišķi kūtsmēslu uzglabāšanas sākumā, izdalās gaisā.
Tāpēc, lai novērstu slāpekļa zudumus, stirpas iesaka pārsegt ar

kūdru, kas labi adsorbē amonjaku.
Vēl noteikti jāņem vērā, ka aerobos apstākļos kūtsmēslos no-

teikti darbosies nitrificējošās baktērijas. Tās savām enerģijas vaja-
dzībām oksidē amonjaku, un veidojas slāpekļa nitrītu un nitrātu

formas (sk. Nitrifikācija). Nitrāti un nitrīti ir ļoti kustīgi, pārvie-
tojas stirpas dziļākajos slāņos un vienmēr ir pakļauti denitrifikaci-

jai. Kūtsmēslos, kur ir daudz dažādu vielu norādes produktu, starp
tiem arī aminoskābes, var notikt arī netiešā jeb ķīmiska denitrifi-

kācija:

RNH2COOH+HNO2^ROHCOOH+N2+H2O.
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Aminoskābes ķīmiski reaģē ar slāpekļa paskābi, un izdalās moleku-

lārais slāpeklis. Arī pārējais nitrātu slāpeklis kūtsmēslos ir pak|auts
mikrobioloģiskai denitrifikācijai. Kūtsmēslos vienmēr ir sastopami
anaerobi apstākļi un pietiekami daudz mikroorganismu, kuri spējīgi
nitrātus izmantot kā elektronu akceptoru savos enerģijas ieguves
procesos — anaerobajā elpošanā (sk. Denitrifikācija).

Ņemot vērā, ka slāpeklis ir viens no augšņu auglību limitē-

jošiem elementiem, tā saglabāšana ir ļoti svarīgs kūtsmēslu saga-
tavošanas tehnoloģijas uzdevums. Sagatavojot kūtsmēslus pēc auk-

stā paņēmiena, slāpekļa zudumi nepārsniedz 10%, bet, sagatavojot
tos pēc karstā paņēmiena, zudumi parasti ir tuvu 50%. Tas norāda,
ka kūtsmēslos nedrīkst pieļaut nitrificējošo mikroorganismu darbību,

un tāpēc, ja vien to neprasa veterināri sanitārie noteikumi, tie gal-
venokārt jāuzglabā sablīvēti.

Salīdzinošs kūtsmēslu dažādo uzglabāšanas variantu pozitīvais
un negatīvais vērtējums norāda, ka optimāls agronomisko prasību
nodrošinājums iespējams, apvienojot abas metodes. Sākumā irdenā

krāvumā vēlams sekmēt aerobos procesus un reizē arī biotermisko

apstrādi. Pēc tam kūtsmēslus sablīvē un stipri nosedz ar kūdru vai

citu materiālu, tā pārtraucot skābekļa pieplūdi un reizē arī aerobos

mikrobioloģiskos procesus, lai nenotiktu slāpekļa savienojumu nitri-

fikācija. Šādas kombinētas metodes lietošana ir atkarīga no kūts-

mēslu sastāva un tehnoloģiskajām iespējām.
Lielajos lopkopības, it sevišķi nobarojamo cūku kompleksos pa-

rocīgāka ir mēslu aizvākšana ar ūdens palīdzību uz speciālām tver-

tnēm, kurās uzkrājas šķidrmēsli. Lai sasniegtu vajadzīgo tīrību, ir

jāizlieto daudz ūdens, un tāpēc šķidrmēslu sausnas saturs ir tikai

3—10%- Sausnā galvenokārt ir lignīns, celuloze, proteīni, urīnviela

un citas vielas. Šķidrmēslu mikrofloru sastāda attiecīgās dzīvnieku

grupas mēslu mikroorganismi, bet sakarā ar lielo ūdens daudzumu

1 cm
3 to ir ievērojami mazāk nekā kūtsmēslos.

Sķidrmēslos ir maz skābekļa, un tāpēc tajos noteicošie ir anaero-

bie procesi un darbojas attiecīgās mikroorganismu grupas. Mikro-

bioloģisko procesu intesitāte ir atkarīga no temperatūras, barības

vielu satura un uzglabāšanas veida. Pašsakaršana šķidrmēsliem nav

raksturīga, bet tomēr zināma termoģenēze ir vērojama, jo to tem-

peratūra ziemā ir ap 10 °C, bet vasarā — ap 20 °C. Organisko vielu

un slāpekļa zudumi ir <10%.
Patogēnie mikroorganismi šķidrmēslos var saglabāties ievēro-

jami ilgāk nekā kūtsmēslos, un tāpēc nepieciešamības gadījumā
iesaka speciālus dezinfekcijas paņēmienus. Līdztekus grūti realizē-

jamiem un dārgajiem fizikālajiem un ķīmiskajiem paņēmieniem
iesaka arī bioloģiskās metodes. Visvienkāršākā ir šķidrmēslu turē-

šana tvertnēs vasarā 4, bet ziemā 8 mēnešus. Sķidrmēslos patogē-

najiem mikroorganismiem nav piemērota barības un arī darbības

vide, un tāpēc šajā laikā tie iet bojā. Vēl dezinfekcijai iesaka šķidr-
mēslu aerēšanu ar siltu (30—50 °C) gaisu, līdz ar to stimulējot
visas mikrofloras darbību un sasniedzot biotermiskās apstrādes
efektu.
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Lietojot mūsdienu biotehnoloģijas metodes, ir iespējams racionā-

lāk izmantot augu produkcijā akumulēto saules enerģiju. Sajā
nolūkā speciālās šķidrmēslu tvertnēs — bioreaktoros 55 °C tempera-
tūrā nodrošina organisko vielu rūgšanu un metāna veidošanos. Re-
zultātā iegūst biogāzi, kuras sastāvā ir H

2,
CH

4, C0
2

un citi pie-
jaukumi. No gāzu maisījuma atdala C0

2, bet pārējo biogāzi izlieto

apkurei. Sķidrmēslos pēc rūgšanas procesa izgulsnējas cietā frak-
cija, kuru ar labiem panākumiem var izmantot tīrumu mēslošanai.

Lai papildinātu organiskā mēslojuma krājumus, bieži vien šim

nolūkam izmanto kūdru, lopbarībai neizlietotus salmus, zāģa skai-

das v. c. Visi šie materiāli satur augu audus, kuros lielā vairumā

ir celuloze, lignīns un citi grūti izmantojami savienojumi. Sakarā

ar to bez iepriekšējas mikrobioloģiskas šķelšanas tos nav ieteicams

izmantot tīrumu mēslošanai.

Kūdra atkarībā no sastāva un sadalīšanās pakāpes arī ir biolo-

ģiski jāsagatavo. Visnabadzīgākā mikroflora ir sūnu purvu kūdrā.

Sī kūdra sastāv no samērā grūti izmantojamām augu atliekām, tai

ir skāba reakcija un mazs slāpekļa saturs
—

tikai 1,0—1,2%, kas

nav pietiekams normālai mikroorganismu darbībai. Tāda kūdra jāiz-
lieto pakaišiem vai jākompostē ar kūtsmēsliem. Optimālā attiecība

ir 1:1, un šāds komposts izmantojams pēc I—3 mēnešiem.

Ja nepietiek kūtsmēslu, kūdru var amonizēt ar bezūdens amon-

jaku vai arī pievienot tai kaļķus, amonija sāļus un citus minerāl-

mēslus. Šādas piedevas uzlabo mikroorganismu darbības apstākļus,
un sākas pakāpeniska organisko savienojumu noārdīšana.

Nereti lopbarībā vai pakaišos paliek neizmantoti salmi, un tos

arī var izlietot organiskā mēslojuma krājumu papildināšanai. Jāņem
gan vērā, ka salmi grūti padodas mikroorganismu iedarbībai un

pavisam maz tajos ir slāpekļa — 0,4—0,5%, tādēļ tie ir jākompostē
tāpat kā kūdra.

ORGANISKĀ UN MINERĀLĀ MĒSLOJUMA IETEKME

UZ AUGSNES MIKROFLORU

Augu augšanas un attīstības nodrošināšanai paredzētās minerāl-

vielas un organiskais mēslojums nonāk aramkārtā, tātad vispirms
mikroorganismu rīcībā. Praksē lietotie mēslojumi dažādi ietekmē

augsnes mikroorganismu darbību. letekmes raksturīgākās izpausmes
ir šādas: izmainās vides apstākļi (pH, Eh, osmotiskais potenciāls);
papildinās minerālvielu krājumi; papildinās barības vielas (orga-
niskais mēslojums, NH 3).

Minerālmēsli, izņemot NH3, nepalielina mikroorganismu enerģē-
tiskās barības vielu krājumus, bet papildina tiem nepieciešamos mi-

nerālelementus un īslaicīgi izmaina vides pH. Tā rezultātā aktivē-

jas visi bioloģiskie un tātad arī mikrobioloģiskie procesi. Šādos ap-

stākļos intensīvi noārdās augsnē esošie organiskie savienojumi un

starp tiem arī trūdvielas. Tāpēc, ilgstoši lietojot tikai minerālmēslo-
jumu (NPK), bet nepapildinot organiskās vielas, pakāpeniski
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samazinās trūdvielu un līdz ar to arī mikroorganismu daudzums.
Neizmainās vienīgi mikroskopisko sēņu skaits.

Ļoti efektīvi mikrobioloģiskās norises augsnē ietekmē kaļķošana.
Skābās augsnēs ir maz mikroorganismu un tie adsorbēti uz mine-

rālu virsmas. Tā rezultātā mikroorganismu darbības intensitāte ir

zema. Podzolētās augsnēs skābā vidē dzīvos organismus vēl papil-
dus nomācoši ietekmē kustīgā alumīnija un dzelzs savienojumi.
Kaļķojot izmainās vides reakcija, un tāpēc palielinās ne tikai mikro-

bioloģisko procesu kopējā aktivitāte, bet jo sevišķi dažu aramkārtā

svarīgu grupu darbība. Krasi pieaug amonifikatoru, nitrifikatoru un

celulozes noārdītāju skaits, un tie ir noteicošie trūdvielu sintēzē un

augsnes auglības paaugstināšanā.
Salīdzinājumā ar pārējo minerālmēslu iedarbību ievērojami

daudzveidīgāka ir slāpekļa mēslojuma ietekme uz mikroorganis-
miem. Slāpeklis parasti ir limitējošais faktors dažādu augu atlieku

un citu organisko vielu izmantošanā. Ja tā trūkst, visi mikrobiolo-

ģiskie procesi ir nomākti. Bez tam nitrifikatoriem amonija savieno-

jumi kalpo par enerģijas avotu, bet denitrifikatoriem tie nepiecie-
šami organisko vielu oksidācijai anaerobos apstākļos.

Sevišķi efektīvi augsnes mikrofloru ietekmē dažādi organiskie
mēslojumi. Lietojot pareizi sagatavotus vidēji sadalījušos kūtsmēs-

lus, jau ar to masu augsnē ienes daudz mikroorganismu, jo 10—2070
no kūtsmēslu sausnas ir mikroorganismi. Jaunajā vidē tie gan ilgi
nesaglabājas. Organiskais mēslojums galvenokārt papildina aram-

kārtu ar dažādas izmantojamības pakāpes barības vielām. Tās dod

papildu barības bāzi visu mikrobioloģisko procesu norisēm, kuru

rezultātā sintezējas augsnes humuss, tiek apgādāti augi ar vajadzī-
gajiem minerālelementiemun oglekļa dioksīdu. Oglekļa dioksīds se-

višķi svarīgs ir augstas ražošanas intensitātes apstākļos, kad ražas

veidošanā tas bieži vien ir limitējošais faktors.

īpatnēja ir salmu ietekme uz mikrobioģiskajiem procesiem aug-

snē. Salmos C:N attiecība ir ļoti plaša (60—100:1), un tāpēc, mik-

roorganismiem šādu materiālu izmantojot, ir vajadzīgs papildu slā-

pekļa avots. Ja augsnē salmu noārdīšana ir iespējama, tad mikro-

organismi parasti nepieciešamo slāpekli paņem no apkārtējās vides,

un tāpēc aramkārtā stipri samazinās izmantojamā slāpekļa dau-

dzums (31. att.). Lai salmu sadalīšanās augsnē notiktu normāli,
uz katru tonnu salmu jādod papildus 7—lo kg minerālā slāpekļa.

lestrādājot aramkārtā salmus, jāņem vērā arī to noārdes pro-
duktu negatīvā ietekme uz augu saknēm. Celulozes rūgšanas pro-

cesos aramkārtas dziļākajos slāņos uzkrājas organiskās skābes

(etiķskābe, sviestskābe), spirti, fenola savienojumi v. c. Sie produkti

negatīvi ietekmē sakņu darbību un traucē augu augšanu un attīs-

tību. Lai to nepieļautu, iesaka salmus sasmalcināt, pievienot slā-

pekli un iestrādāt aramkārtas virsējā kārtā
—

s—lo5—10 cm dziļumā,
kur ir aerobi apstākļi. Tomēr arī šajā gadījumā salmi jāiestrādā
vismaz I—2 mēnešus pirms augu veģetācijas sākuma.

Visracionālāk ir salmus iestrādāt pirms tauriņziežu audzēšanas.

Minētie kultūraugi slāpekli savām vajadzībām nodrošina ar gumiņ-
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31. att. Nitrātu uzkrāšanās augsnē atkarībā no organiskā mēslojuma
veida:

/ — lucernas zalmeslojums (C:N-17,5: 1); 2 — āboliņa zaļmēslojums (C : N —

-16.4: 1); 3 - salmi (C : N-82 : 1).

baktēriju palīdzību, un tāpēc tā imobilizācija neietekmē tauriņziežu

augšanu un attīstību.

learot salmus visā aramkārtas dziļumā, tie sadalās ļoti lēni.

Podzolētās augsnēs noārdīšana turpinās 5—7 gadus, un tā atka-

rīga no aramkārtas struktūras, pH un mitruma apstākļiem.
Augsnes auglības paaugstināšanai rekomendē audzēt zaļmēslo-

juma kultūras un to zaļmasu iestrādāt aramkārtā. Sajā gadījumā
aramkārtā nonāk bioloģiski pilnvērtīga heterogēna organiskā masa,

kas ir optimāla dažādu mikroorganismu attīstībai. Strauji palielinās
visu mikrobioloģisko procesu aktivitāte, un rezultātā atbrīvojas
augiem uzņemamie slāpekļa savienojumi (31. att.), intensīvi izda-

lās C0
2 un sintezējas augsnes trūdvielas. Intensīvās sadalīšanās

sākumā gan ir novērojama skaldproduktu nomācoša iedarbība uz

augiem, bet tā ilgst tikai pirmās 3—6 dienas.

SLĀPEKĻA MIKROBIOLOĢISKĀS PĀRVĒRTĪBAS AUGSNĒ

Augsnes aramkārtā visvairāk slāpekļa ir trūdvielās, un atkarībā

no augsnes tipa un iekultivēšanas pakāpes tā masa var būt robežās

no 5 līdz 15 t/ha. Augsnē slāpekļa krājumus vēl papildina ar orga-
nisko un minerālo mēslojumu. Sakarā ar to kopējais slāpekļa dau-

dzums augsnē ievērojami pārsniedz tā ikgadējo iznesi ar ražām,

un, šķiet, ka augiem šī elementa vajadzētu pietikt.
Tomēr ražošanas apstākļos izmantojamā slāpekļa nodrošinājums

ir viens no limitējošajiem faktoriem augstu ražu ieguvē. Sādu pret-
runu var izskaidrot, izsekojot slāpekļa dažādo savienojumu dinamikai
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aramkārtā. Izmantojamās slāpekļa formas ir dažādas pēc sa-

vām ķīmiskajām, fizikālajām un arī bioloģiskajām īpašībām, un tāpēc
to apritē dabā iesaistās daudzas mikroorganismu grupas.

Augsnē organisko savienojumu slāpeklis ir stabili saistīts un to

atkārtoti var izmantot tikai mikroorganismi, noārdot attiecīgās vie-

las amonifikācijas procesā.
Viena no slāpekļa minerālajām formām ir amonjaks (prak-

tiski tas augsnes šķīdumā ir katjona NH4
+ formā). Tas ir reducēts,

enerģētiski bagāts savienojums, labi adsorbējas augsnē, ķīmiski
aktīvs, bet tāpēc, nonākot organismā brīvā veidā, saistās ar šūnas

struktūrām, traucējot to darbību (ir toksisks). Amonija katjonu augi
uzņem un izmanto labi.

Vēl augsnē minerālais slāpeklis ir sastopams oksidētā — nit-

rātu (N03~) vai nitrītu (N02~) — formā. Sīs formas ir ener-

ģētiski nabadzīgas, slikti adsorbējas (ļoti kustīgas), ķīmiski inertas

un tāpēc var uzkrāties augu organismā brīvā veidā, neizraisot jūta-
mas izmaiņas vielu maiņas procesos. Augi nitrātus uzņem un

izmanto labi, tikai, bioenerģētiski novērtējot, tas ir ekonomiski neiz-

devīgi, jo slāpeklis ir oksidētā formā.

Jāņem vērā arī tas, ka slāpeklis ir obligāti nepieciešams jebkurā
dzīvajā šūnā olbaltumvielu sintēzei. Tāpēc ne tikai augi, bet ari

visi citi augsnē esošie organismi ir slāpekļa dažādo formu izman-

totāji vai arī pārveidotāji. Lai nodrošinātu augus ar nepieciešama-
jiem slāpekļa savienojumiem, ir jāzina un iespēju robežās jāregulē
mikrobioloģiskie procesi, kuri nosaka slāpekļa dažādo formu dina-

miku augsnē.
Dažādu amonificētāju mikroorganismu darbības rezultātā aram-

kārtā atbrīvojas amonjaks. Sī procesa intensitāte ir atkarīga no

slāpekli saturošo savienojumu daudzuma, temperatūras, aerācijas
un vides reakcijas. Amonifikatori augsnē vienmēr ir pietiekamā
daudzumā un praktiski to skaits nav limitējošais faktors.

Amonjaku adsorbē augsnes organominerālais komplekss, un tā

saistīšanas spēja ir atkarīga no minerālu sastāva, organisko vielu

satura, vides reakcijas v. c. Lielāka tā ir mālainās, organiskām vie-

lām bagātās augsnēs. Savukārt skābā vidē amonjaks adsorbējas
labāk nekā bāziskā.

Ražošanā kā slāpekļa mēslojumu lieto bezūdens amonjaku. To

var izmantot tikai vidēji smagās mālainās, trūdvielām bagātās aug-

snēs un tas jāiestrādā pietiekami dziļi. Ja iestrādā 10 cm dziļumā,

amonjaka zudumi ir 15—25%.

Koncentrēts amonjaks ir toksisks, un 3—6 cm rādiusā ap iestrā-

des vietu visi dzīvie organismi iet bojā. Toksiskums saglabājas
2—5 dienas. Ilgāka tā iedarbība ir tad, ja ir mitrāka augsne un

amonjaks iestrādāts dziļāk. Jāņem gan vērā, ka amonjaka toksiskā

iedarbība ir īslaicīga un salīdzinājumā ar pesticīdiem tas neuzkrā-

jas un nepiesārņo augsni.
Mikrobioloģisko amonjaka izdalīšanas intensitāti augsne var

regulēt, iestrādājot papildus bezslāpekļa organiskās vielas, bet to

ne vienmēr ir iespējams pietiekami efektīvi realizēt. Lēnāk šis pro-
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cess norisinās anaerobos apstākļos, jo tad sevišķi traucēta ir uro-

baktēriju iedarbība, bet agrotehniski šāds paņēmiens nav pieņe-
mams. Tāpēc galvenā vērība jāveltī pareizai slāpekļa mēslojumu lie-

tošanai un tā jāplāno, vadoties no mikrobioloģisko procesu iespējām,
augsnes īpašībām un kultūraugu prasībām.

Kopējā slāpekļa apritē aramkārtā svarīga loma ir nitrifi-

kācijas procesam. To izraisa nedaudzas baktēriju sugas, bet

tās ir sastopamas visās lauksaimniecībā izmantojamās augsnēs.
Nitrifikatori aerobā vidē, izmantojot gaisa skābekli, spēj oksidēt

NH3, tā iegūstot enerģiju savām vajadzībām. To darbībai labvēlīgas
ir neitrālas (pH 7,0—7,5) augsnes, temperatūra bet gal-
venie noteicošie faktori ir izmantojamā NH 3 daudzums un aerobi

apstākļi. Nitrifikatori ir autotrofi, un tāpēc to darbībai nav vaja-
dzīgas organiskās vielas.

Pēc amonjaka iestrādes jau nedēļas laikā šīs baktērijas savai-

rojas un sākas intensīva nitrifikācija, it sevišķi, ja amonjaku
iestrādā sekli (10—12 cm) un augsne ir pietiekami silta (>B°C).

Slāpekļskābe augsnē īslaicīgi paskābina vidi un līdz ar to sekmē

grūti šķīstošo savienojumu uzņemšanu augu saknēs. Nitrāti aram-

kārtā viegli pārvietojas un augiem ir labi izmantojami arī skābās

augsnēs.
Virspusēji novērtējot, šķiet, ka nitrāti ir ļoti vēlama slāpekļa

forma un nitrifikācijas process būtu tikai veicināms. Tomēr vispu-
sīga analīze parāda pretējo, un intensīva nitrifikācija augsnēs ir

nevēlams mikrobioloģisks process.
Sāds slēdziens pamatojams ar vairākiem argumentiem.
1. Nitrifikācijas procesā daļa amonjaka (5—20%) N2O formā

izdalās atmosfērā un samazinās saistītā slāpekļa krājumi augsnē.
2. Oksidētās slāpekļa formas ir ļoti kustīgas un tādēļ pakļautas

izskalošanai. Rezultātā samazinās tā krājumi augsnē, vienlaicīgi ar

nitrātiem piesārņojot gruntsūdeņus, ūdenstilpes un nodarot ievēro-

jamu ļaunumu dabai.

3. Augu organismā oksidētie slāpekļa savienojumi ir bioenerģē-
tiski ievērojami «dārgāki» nekā reducētie. Nitrātu reducēšanai jāpa-
tērē daļa uzkrāto fotosintēzes produktu, un tā rezultātā samazinās

raža.

4. Neizmantotie nitrāti kā ķīmiski un bioloģiski inerti savieno-

jumi var bez sevišķām sekām uzkrāties augos. Augiem nitrātu pār-
palikums nav kaitīgs, bet dzīvniekiem barība ar paaugstinātu nit-

rātu daudzumu ir ļoti kaitīga.
5. Augsnē anaerobos apstākļos nitrātus elpošanas procesā spēj

izmantot plaši izplatīti mikroorganismi — denitrifikatori.

Denitrifikācijas rezultātā veidojas N
2, kas papildina jau tā lielos

augiem neizmantojamā molekulārā slāpekļa krājumus atmosfērā

(sk. Denitrifikācija).
Aprēķināts, ka denitrifikācijas rezultātā zūd 15—30% no mine-

rālā slāpekļa daudzuma aramkārtā. Denitrifikācijas process ražoša-

nas apstākļos praktiski nav regulējams, un tāpēc slāpekļa bilance

augsnē jāorganizē tā, lai neuzkrātos neizmantoti nitrāti.
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No augsnes slāpekļa savienojumu aprites likumsakarību izklāsta

redzams, ka intensīva nitrifikācija nav vēlama. Pilnīgi pārtraukt
šo procesu neizdosies un arī nav vajadzīgs, bet jāpanāk, lai slā-

pekļa zudumi būtu pēc iespējas mazāki un nitrāti nepiesārņotu ap-

kārtējo vidi.

Visefektīvāk nitrifikācijas intensitāti var regulēt, ja atkarībā no

augsnes apstākļiem un kultūraugu prasībām mērķtiecīgi un pareizi
lieto slāpekļa mēslojuma formas un devas. Sajā nolūkā kultūraugu
audzēšanas intensīvā tehnoloģija paredz slāpekļa mēslojumu dot

nelielās devās, bet vairākkārt un tieši noteiktās augu augšanas fā-

zēs. Nitrifikācija notiks mazāk intensīvi, ja lietos granulētās vai

grūti šķīstošās slāpekļa mēslojuma formas.

Arvien plašāk tiek lietoti speciāli nitrifikācijas inhibitori, kuri,
pievienoti amoniju saturošiem minerālmēsliem nelielā daudzumā

(daži kg uz ha), efektīvi nomāc nitrifikācijas procesu augsnē. Paš-

reiz ir aprakstīti vairāk nekā 200 savienojumi, kurus var uzskatīt

par nitrifikācijas inhibitoriem.

Samērā pilnīgāk ir pārbaudīti 3 preparāti:

1) nitrapirīns (2-hlor-6-trihlormetilpiridīns jeb N-serve),
2) preparāts AM (2-amino-6-hlormetilpirimidīns) un 3) ciān-

guanīds.
Inhibitori veido kompleksus savienojumus ar Nitrosomonas šūnu

metālproteīdiem (fermentiem) un tādējādi bloķē amonjaka oksidē-

šanu. Sevišķi selektīva iedarbība ir nitrapirīnam, jo tas bloķē tikai

nitrifikācijas procesa pirmo fāzi, pat nesamazinot Nitrosomonas

baktēriju skaitu augsnē. Sie preparāti praktiski maz ietekmē arī

pārējo augsnes saprofītisko mikroorganismu darbību.

Nitrapirīnu un AM pievieno 0,3—3% no slāpekļa devas. Sādā

koncentrācijā nitrifikācija tiek aizkavēta I—21 —2 mēnešus, un tā rezul-

tātā slāpek|a zudumi samazinās 1,5—2 reizes.

Nitrifikācijas inhibitoru efektivitāte atkarīga no augsnes un kli-

matiskajiem apstākļiem. Vislabākā to iedarbība ir normāla mitruma

apstākļos un augsnēs ar skābu reakciju.
levērojama loma kopējā slāpekļa bilancē augsnē ir mikroorga-

nismiem — bioloģiskajiem molekulārā slāpekļa saistītājiem. Par šo

procesu regulēšanu sk. nodaļā Bioloģiskais slāpeklis zemkopībā.

PESTICĪDU IETEKME UZ AUGSNES MIKROFLORU

UN TO MIKROBIOLOĢISKĀ NOĀRDĪŠANA

Augu aizsardzībā un nezāļu apkarošanā lieto daudzus un dažā-

dus ķīmiskos savienojumus — pesticīdus. Ik gadus izveido jaunus
efektīvus savienojumus, un pašreiz to skaits sniedzas jau pāri 1000.

Vispārēja prasība ir iegūt specifiskas darbības preparātus ar iespē-

jami mazāku nepieciešamo devu uz platības vienību un īsāku sagla-
bāšanās laiku augsnē. Ražošanā jau ir pesticīdi, kuru deva ir

10—50 g/ha, un augsnē tie sadalās dažu dienu laikā.
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Pesticīdu uzbūve ir ļoti daudzveidīga, un tie pieskaitāmi pie vai-

rāk nekā 20 dažādu ķīmisko savienojumu grupām. Kaitēkļu un sli-

mību apkarošanai lieto arī preparātus, kuru sastāvā ir Hg, Cv,
Asu. c. Visu pesticīdu kopēja īpašība ir to biofizioloģiskā aktivitāte

un tātad spēja iesaistīties organismu vielu maiņas procesos. Tas

norāda, ka to molekulas uzbūve ir radniecīga dzīvās šūnas metabo-

lītu uzbūvei, un tāpēc pilnīgi iespējams, ka dabā eksistē arī fer-

menti, kuri ir spējīgi katalizēt attiecīgo pesticīdu pārveidošanu.
Visi pesticīdi ir organiskie savienojumi un tātad satur heterotro-

fajiem mikroorganismiem izmantojamu enerģiju un uzbūves mate-

riālu. Izmantošanas iespējas ir atkarīgas no pesticīdu molekulas

uzbūves un mikroorganismu rīcībā esošā fermentu kompleksa. Ne-

var izslēgt iespēju, ka augsnes daudzveidīgajā mikroflorā, kur visu

laiku notiek mikroorganismu mainība, pesticīdi sekmē jaunu noār-

dītspējīgu formu atlasi.

Nezāļu apkarošanai lieto herbicīdus, un to spēja saglabā-
ties augsnē ir ļoti atšķirīga (9. tabula). Noturīgumu augsnē nosaka

herbicīda molekulas uzbūve un augsnes mikrobioloģisko procesu ak-

tivitāte. lekultivētās, trūdvielām bagātās augsnēs pesticīdus noārda

ātrāk, jo tur mikroflora ir daudzveidīgāka un tās metabolisma pro-
duktiem un fermentiem ir lielākas potenciālās spējas.

9. tabula

Herbicīdu saglabāšanās augsne

Pesticīdu bioloģiskās noārdīšanas gaitu var ilustrēt ar plaši
lietotā herbicīda — 2,4-D amīna sāls noārdes piemēru. Pēc herbi-

cīda ievadīšanas augsnē seko mikrofloras darbības slēptais jeb
sagatavošanās periods. Sajā laikā notiek organismu fer-

mentu adaptācija jeb piemērošanās jaunajam enerģētiskajam mate-

riālam (2,4-D). Pilnīgi iespējams, ka veidojas un pēc tam savairo-

jas arī jaunas mikroorganismu mutantu formas, kuras spējīgas
izmantot herbicīdu kā barības vielu. Lietojot joti lielas herbicīda

devas, mikrofloras darbības slēptajā periodā ir iespējama dažu ma-

zāk izturīgu grupu
— aktinomicēšu, mikroskopisko sēņu, nitrificē-

jošo baktēriju skaita samazināšanās, bet tas parasti notiek tikai uz

zināmu laiku. Slēptais periods ilgst s—lo5—10 un vairāk dienas un ir

ļoti atkarīgs no herbicīda, tā devas, mikrofloras sastāva un augsnes

agroekoloģiskajiem apstākļiem.

Saglabāšanās ilgums, mēnešos

1—3 4-6 7—12 12

'ropamīds 2,4-D
Betanals

Dalapons
Piramīns

Diurons

Lenacils

Prometrīns Atrazīns

Simazīns
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Pēc tam seko herbicīda aktīvas noārdes jeb detok-

sikācijas periods, kura ilgums arī atkarīgs no herbicīda

devas un citiem faktoriem. Aktīva, attiecīgus herbicīdus noārdītspējīga
mikroflora augsnē saglabājas ilgāku laiku — gadu un ilgāk. Sajā
laikā ievadot augsnē 2,4-D, tūlīt sākas tā aktīva noārdīšana. Ak-

tīvākās šī preparāta noārdītājas ir Flavobacterium, Pseudomonas,

Micrococcus, Nocardia baktērijas un arī mikroskopiskā sēne Asper-
gillus niger un citi mikroorganismi.

Raksturīgi, ka herbicīda 2,4-D noārdītspējīga mikroflora noārda

arī citus radniecīgus pesticīdus. Piemēram, izmēģinājumā novērots,,
ka aktīvā mikroflora herbicīdu 2,4-D inaktivējusi 14 dienās, herbi-

cīdu 2M-4H
— 70 dienās, bet 2,4,5-T — 270 dienās. Tas norāda, ka

arī vienas grupas (fenoksietiķskābes grupas) herbicīdi tiek noārdīti

ar dažādu intensitāti atkarībā no to molekulas uzbūves.

Līdzīgi augsnes apstākļos norisinās arī pārējo pesticīdu detoksi-

kācija, bet to inaktivācijas periods atkarīgs no mikrofloras poten-
ciālajām iespējām. Stabila, mikrobioloģiski grūti inaktivējama mo-

lekula ir agrāk plaši lietotajam insekticīdam DDT, kura pilnīgas-
(99%) noārdīšanas periods augsnē ir 7 gadi.

Mikrobioloģiskajā transformācijā augsnē darbojas ļoti daudzi

atšķirīgi mikroorganismi, un tāpēc to darbības rezultātā izveidojas
dažādi starpprodukti. Sie metabolīti dažos gadījumos tieši vai arī

savienojumos ar citām augsnes šķīdumā esošajām molekulām var

iedarboties uz dzīvajām šūnām kā jaunas toksiskas vielas. Atzīmēti

gadījumi, kad starpprodukti ir toksiskāki un stabilāki pat par izejas
preparātu. Literatūrā sastopami dati, ka, noārdot heksahlorānu,

veidojas 25 metabolīti, bet, noārdot plaši pazīstamos preparātus hlo-

rofosu un karbofosu, — 14 dažādu metabolītu. Jāņem gan vērā, ka

no jauna izveidoto vielu daudzums ir ievērojami mazāks nekā izejas
preparāta masa. Tas tomēr norāda, ka nav pieļaujams ilgstoši lietot
lielās devās vienu un to pašu pesticīdu, jo ir iespējama vides pie-
sārņošana ar šo preparātu un tā mikrobioloģiskās noārdes metabo-

lītiem.

Ražošanā ieteiktās pesticīdu devas nespēj jūtami ietekmēt kopējo
augsnes mikrofloras sastāvu un arī tās darbības intensitāti. Izmē-

ģinājumos pat ar 50—100 reizes lielākām devām nekā ražošanā

augsnes bioloģiskie procesi saglabājuši iepriekšējo aktivitāti. Mazāk

jutīgas pret pesticīdu iedarbību ir bezsporu baktērijas, bet visjutī-
gākās — Bacillus sugas un aktinomicētes.

Ražošanas apstākļos, regulāri lietojot herbicīdus, var piesārņot
augsni un tajā vairs nevar augt arī daži kultūraugi. Ķīmiskās me-

todes augsnes herbicīdu piesārņojuma noteikšanai praktiski nav

lietojamas, un tāpēc izmanto dažādas indikatorkultūras. Sim nolū-

kam ar labiem panākumiem var lietot vienšūnas aļģes. Piemēram,
aļģes Chlorella vulgaris izturība pret herbicīdu monuronu ir līdzīga
kā auzām.
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MIKROORGANISMU UN AUGU SAVSTARPĒJĀS

ATTIECĪBAS

Ilgstoši darbojoties līdzās biocenozē, mikroorganismiem izveido-

jušās noteiktas mijiedarbīgas attiecības ar augstākajiem augiem.
Tās nosaka katras organismu grupas vielu maiņas procesu atšķi-
rības, un tāpēc arī daudzos gadījumos šāda mijiedarbība ir stimu-

lējoša. Tātad, izzinot šo sadarbības variantu likumsakarības, ir iespē-
jams, mainot mikroorganismu darbību, pozitīvi ietekmēt arī aug-
stāko augu augšanu un attīstību.

Mikroorganismu darbības pamatā vienmēr ir enerģētiskā un uz-

būves materiāla nodrošināšana saviem dzīvības procesiem. Savukārt

augi kā fotosintezējoši organismi eksoosmozes rezultātā vienmēr

zināmu daudzumu asimilātu izdala apkārtējā vidē, kurus labprāt
izmanto mikroorganismi. Eksoosmozes intensitāte atkarīga no augu

sugas un arī vides apstākļiem. Dažos gadījumos tā var sasniegt pat
līdz 10% un vairāk no kopējās fotosintēzes produktivitātes.

Sakarā ar to, izmantojot pieejamās barības vielas, uz augiem
izvietojas un visu veģetācijas periodu ar tiem kopīgi darbojas eko-

loģiski specifiska mikroorganismu grupa, kuru sauc par c pilī-
ti sko mikrofloru. Tās skaitliskais un sugu sastāvs var ievē-

rojami izmainīties atkarībā no auga attīstības fāzes, klimatiskajiem
apstākļiem un citiem ekoloģiskajiem faktoriem. Epifītajā mikroflorā

neieskaita fitopatogēnos jeb augu slimību izraisītājus mikroorga-
nismus.

Jau mūsu gadsimta sākumā konstatēja, ka uz augiem sastopamā
mikroflora atšķiras no augsnes, ūdens un arī gaisa mikrofloras.

Tas norāda, ka uz augu dažādām daļām — lapām, stublājiem, aug-

ļiem un saknēm mikroorganismiem ir specifiski apstākļi, kas ir pie-
mēroti tikai noteiktai mikroorganismu grupai.

Epifītiskie mikroorganismi ir izturīgi pret fitoncīdu augstu kon-

centrāciju, saules gaismas radiāciju, izžūšanu, mainīgu temperatūru
un citiem augu virsmai raksturīgiem nelabvēlīgiem faktoriem. Do-

mājams, ka epifītiskie mikroorganismi augsnes apstākļos no sēklām

to dīgšanas fāzē ir spējīgi nokļūt uz auga virszemes daļām un arī

saknēm.

Uz augiem galvenokārt sastopamas dažādas Pseudomonas, My-
cobacterium, Chromobacterium un Micrococcus sugas. Mikroskopis-
kās sēnes pārstāv Alternaria, Dematium, Cladosporium, Fusarium

sugas, raugus
— Rhodotorula, Debaryomyces, Candida, Crypto-

coccus, Pullularia sugas. Sastopami arī citi mikroorganismi. Sevišķi
daudz to ir sakņu rizosfērā.

Uzskata, ka ikviens epifītiskās mikrofloras pārstāvis var darbo-

tiek kopīgi ar visām augu sugām. Tomēr, ņemot vērā augu izdalīto

metabolītu atšķirības un pārējos apstākļus, jāatzīst, ka katrai augu

grupai, piemēram, tauriņziežiem, stiebrzālēm un citām, ir savi pie-
mērotākie epifītiskās mikrofloras pārstāvji.
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Novērtējot epifltisko mikrofloru no evolūcijas viedokļa, pilnīgi
saprotama ir augu daudzveidīgā aizsardzības sistēma, kas nodro-

šina tos pret mikroorganismu iekļūšanu audos, t. i., imunitāte.
Bez šādas aizsardzības sistēmas, kas spējīga regulēt arī epifītiskās
mikrofloras sastāvu, augus jau sen kā organismu grupu mikroorga-
nismi būtu iznīcinājuši.

Viens no šādas aizsardzības variantiem ir ikvienas augu šūnas

spēja producēt ēteriskās eļļas, aldehīdus, organiskās skābes, feno-

lus un citus savienojumus, kurus kopumā sauc par fitoncī-

d iem. Dažām augu sugām, piemēram, sīpoliem, ķiplokiem, fitoncīdi

ir noturīgi un to iedarbība ir ilgstoša, bet citām tie darbojas īslai-

cīgi —
tikai dažas minūtes vai pat sekundes. Fitoncīdi izdalās pēc

audu mehāniska bojājuma, un tie ir spējīgi aizkavēt mikroorganismu
darbību vai pat tos iznīcināt.

Līdzās fitoncīdiem augu pašaizsardzību nodrošina arī iekļuvušo
svešo organismu lokalizācijas, iznīcināšanas un citas sistēmas, kuru

pamatā ir slimību izraisītāju bojāto audu vai organisma atbildes

reakcija. Epifītiskie mikroorganismi sekmē augu aizsardzību pret
slimību ierosinātājiem, jo tie spēj konkurēt un gūt pārsvaru pār
fitopatogēnajiem organismiem gan augu filosfērā, gan arī rizosfērā.

AUGU VIRSZEMES DAĻU MIKROFLORA

Apstākļi uz augu virszemes daļām nav visai piemēroti mikroor-

ganismu darbībai, jo tieši šeit ir visaktīvākā fitoncīdu iedarbība,

intensīva saules radiācija, bieža izžūšana un samērā maz barības

vielu. Tomēr dabā uz augu virszemes daļām vienmēr ir sastopami
dažādi mikroorganismi, no kuriem vairums ir tipiskās epifītiskās
mikrofloras pārstāvji. To kopējais daudzums uz 1 g augu masas

svārstās plašās robežās —no 101 līdz 108. Raksturīgākās mikroor-

ganismu ģintis, kuras parasti izvietojas un darbojas uz augiem, ir

apskatītas jau iepriekšējā iedaļā par epifītisko mikrofloru.

Parasti vismazāk mikroorganismu uz augiem ir to attīstības

pirmajās stadijās. Piemēram,dīgstu stadijā pārsvarā ir jaunu audu

veidošanās un vēl maz ir atmirušo šūnu un arī eksoosmozes izda-

lījumu. Sējumos šajā stadijā augus no visām pusēm apspīd tiešā

saules gaisma un tās ultravioletie stari ievērojami kavē epifītisko
mikroorganismu savairošanos. Tāpēc parasti visvairāk mikroorga-
nismu ir lapu apakšpusē un.citās no tiešās saules gaismas aizsar-

gātajās vietās.

Sējumos uz augiem mikroorganismu skaits parasti pieaug pēc
ziedēšanas un mitros laika apstākļos, kad ievērojami palielinās
eksoosmoze un arī virsējo atmirušo šūnu daudzums. Sajā laikā arī

sējumi ir pietiekami salapojuši, un tāpēc saules staru ietekme ma-

zāk izteikta.

Kaut arī epifītiskajā mikroflora ir raksturīgs mikroorganismu
sastāvs, tomēr atkarībā no augu sugas un arī agroekoloģiskajiem
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to atsevišķu grupu attiecības var mainīties plašās robe-
žas. Piemēram, tauriņziežiem, kuru eksoosmozes produktos daudz
aminoskābju un olbaltumvielu, epifītiskajā mikroflorā vairāk ir amo-

nificejošo baktēriju. Savukārt stiebrzāļu sējumos parasti pārsvaru
gust dažādu ogļhidrātu patērētāji, starp tiem ari pienskābās rūg-
šanas mikroorganismi.

Uz augļu, ogu un arī citām cukurus saturošajām augu daļām
mikroflora parasti sastopami dažādi raugi, un to skaits var sasniegt
105 šūnas uz 1 dm 2 lielas virsmas.

Līdzas tipiskajiem epifītiskās mikrofloras pārstāvjiem uz augu
virsmas nokļūst arī dažādi mikroorganismi no gaisa ar putekļiem,
nokrišņiem un augsnes. Sādā veidā tur nonāk praktiski jebkura
daba sastopamā mikroorganismu grupa. Vienīgi tālākā iedzīvošanās
uz augu virsmas ir atkarīga no mikroorganismu piemērotības attie-

cīgajai videi, un tur ievērojamas priekšrocības ir epifītiskās mikro-

floras pārstāvjiem.
Uzskata, ka epifītiskie mikroorganismi, darbojoties uz augu vir-

smas, sintezē fizioloģiski aktīvas vielas un ar tām ietekmē saimniek-

auga augšanas un attīstības procesus. Tomēr, novērtējot epifītisko
mikroorganismu barības vidi un arī citus darbības apstākļus, jāat-
zīst, ka to fizioloģiski aktīvo vielu sintēzes iespējas ir visai ierobe-

žotas.

A. Klincāre, pētot epifītisko mikroorganismu ietekmi uz augiem,
ir ieguvusi efektīvus Pseudobacterium un citu epifītisko sugu cel-

mus, kuri ievērojami vairāk sintezē fizioloģiski aktīvos savienoju-
mus. Palielinot šādu efektīvu mikroorganismu daudzumu epifītiskajā
mikroflorā, var panākt arī attiecīgo kultūraugu ražas pieaugumu.

Ekoloģiski novērtējot epifītisko mikrofloru, jāatzīst tās loma

mikroorganismu cenozes izveidošanā uz auga virsmas. Epifītiskie
mikroorganismi šajā cenozē darbojas kā slimību izraisītāju anta-

gonisti un tādā veidā pasargā augus no saslimšanas.

Lietojot augkopībā dažādus pesticīdus, it sevišķi sēklu kodinā-

šanai, ievērojami izmainās epifītiskās mikrofloras sastāvs. Un atkal

kārtējo reizi saskatāma krasi izteikta pretruna, jo reizē ar slimību

izraisītājiem iet bojā arī ražošanā vēlamie — epifītiskie mikroorga-
nismi. Pēc sēklu kodināšanas ievērojami samazinās mikroorganismu
daudzums uz sēklām un dīgstiem. Vēlākās augu attīstības stadijās
kodināšanas ietekme uz epifītiskās mikrofloras sastāvu kļūst vājāka.

SAKŅU MIKROFLORA UN TĀS IETEKME UZ AUGU

Augšanas laikā augu saknes izdala apkārtējā vidē dažādas šķīs-
tošas organiskās vielas: cukurus, organiskās skābes (ābolskābi,
dzintarskābi, citronskābi, skābeņskābi v. c), aminoskābes (alanīnu,
lizīnu), alkaloīdus, vitamīnus un citus savienojumus. Seit paliek arī

atmirušās spurgaliņas un atdalītās saknes mizas šūnas. Tas lie-

cina, ka ap sakni izveidojas zona, kurā nonāk dažāda rakstura orga-

niskās vielas un izveidojas piemērota vide daudzo saprofītisko



146

mikroorganismu darbībai. So piesakņu zonu (līdz 5 mm) sauc par
saknes rizosfēru, un tajā ir ievērojami vairāk mikroorganismu
masas vienībā nekā pārējā augsnē (10. tabula). Tas sevišķi krasi

izpaužas augsnes dziļākajos slāņos.
Rizosfērā mikrofloras sastāvs ir atšķirīgs atkarībā no augu su-

gas, augšanas fāzes, augsnes un klimatiskajiem apstākļiem. Tiešās

saknes virsmas jeb rizoplanas mikroflora arī atšķiras no pā-
rējās rizosfēras mikrofloras.

10. tabula

Saprofītisko mikroorganismu skaits rizosfērā un ārpus tās

Jaunākajās saknes daļās rizosfērā galvenokārt sastopamas bez-

sporu baktērijas un mikroskopiskās sēnes, bet mazāk — sporu vei-

dotāji, kuri nav piemērojušies vienkāršo organisko savienojumu iz-

mantošanai. Vecākajās daļās, it sevišķi augiem nobriestot, rizosfērā

daudz sporveidotāju, aktinomicēšu un celulozes noārdītāju mikro-

organismu, kuri acīmredzot piedalās atmirušo sakņu daļu noārdī-

šanā.

Uz pašas sakņu virsmas raksturīgākie pārstāvji ir Pseudomonas,

Chromobacterium v. c.

Pastāv uzskats, ka katras augu sugas rizosfēras sastāvs ir no-

teikts un tas saglabājas arī dažādos vides apstākļos. Tik izteikts

specifiskums gan pašreiz nav eksperimentāli pierādīts, bet zināma

sakarība tomēr pastāv. Piemēram, gumiņbaktērijas vislabāk savai-

rojas tieši tauriņziežu sakņu rizosfērā.

Augsnes heterogēnajā vidē, rizosfērā un arī uz sakņu virsmas

mikroorganismi nav vienlaidu klājumā, bet gan izvietoti lielākās

vai mazākās kolonijās. Sakņu spurgaliņu joslā rizosfērā vēl nav

izveidojusies, tur sastopamas tikai atsevišķas baktērijas vai nelielas

kolonijas (32. att.). Vecākajās saknes daļās kolonijas jau ir lielā-

kas un to ir vairāk.

Rizosfēras mikroorganismi sekmē sakņu apgādi ar nepiecieša-
majām minerālvielām. Noārdot olbaltumvielas un aminoskābes, augu

rīcībā nonāk amonija joni. Tādā pašā veidā atbrīvojas fosfors, sērs

un citi minerālelementi augiem uzņemamā formā. Tomēr jāievēro,
ka šādas sadarbības intensitāte atkarīga no attiecīgo vielu rezer-

vēm piesakņu zonā.

Augs
Dziļums,

cm

Mikroorg
milj. 1

rizosfērā

а

Mikroorganismu skaits,

milj. 1 g augsnes

jranisi
1 g I

>mu skaits,

augsnes

augsnē ārpus
rizosfēras

b

Attiecība

а : b

Kvieši 0—25

30—60

0—25

30—60

150

280

300

240

1,8
0,7

1,5
0,5

83

400

200

480

Auzas
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Efektīva iedarbība ir mikroorga-
nismu darbības rezultātā rizosfērā

izdalītajam oglekļa dioksīdam. Tas

ar ūdeni veido ogļskābi, un tā īs-

laicīgi paskābina vidi, un tāpēc ievē-

rojami uzlabojas grūti šķīstošo kal-

cija, magnija, fosfora savienojumu
izmantošana.

Augi būtībā paši spēj sintezēt

visus nepieciešamos vitamīnus un

citas bioloģiski aktīvās vielas, to-

mēr papildus šādu savienojumu pie-
plūdums sekmē to augšanu un attīs-

tību. Mikroorganismi rizosfērā ekso-

osmozē izdala dažādus vitamīnus:

812, tiamīnu, piridoksīnu, ribofla-

vīnu v. c. Tādā pašā veidā tur uz-

krājas giberelīni, heteroauksīni un

citi bioloģiski aktīvi savienojumi.
lespējams, ka visi tie arī nokļūst au-

gos un iekļaujas to metabolismā.

32. att. Sakņu rizosfēras shēma:

/ — sakne; 2 — rizoplana; 3 — ri-

zosfērā; 4 — mikroorganismu kolo-

nijas.

Novērots, ka, intensīvi darbojoties, rizosfēras mikroorganismi
rada bioloģisku barjeru fitopatogēno mikroorganismu izplatībai pie-
sakņu zonā. Daudzi saprofltiskie mikroorganismi ir izteikti antago-
nisti slimību izraisītājiem. To izmanto praksē —

kokvilnas audzē-

šanas rajonos augsekā noteikti jābūt lucernai, jo tās rizosfērā sa-

vairojas baktērijas, kas nomāc ļoti bīstamas slimības — kokvilnas

vītes ierosinātājus.
Visi dabas procesi jānovērtē dialektiskā vienotībā un ikkatrā no'

tiem var saskatīt: noteiktas pretrunas. Tās novērojamas arī rizosfē-

ras mikrofloras un augu attiecībās. Pirmkārt, mikroorganismi, no-

drošinot savu šūnu prasības, visas vielas, starp tām arī minerāl-

elementus, no augsnes šķīduma paņem pirmie. Sāda dažu elementu

imobilizācija var negatīvi ietekmēt augus.

Otrkārt, rizosfēras mikroorganismiem ir lielas organisko savie-

nojumu patērēšanas spējas, un, ja augi ir nedaudz novājināti un

nespēj pretoties, tad daži mikroorganismi ieviešas sakņu audos un

kļūst par parazītiem. Tāda situācija var izveidoties pazeminātas
temperatūras, pārliecīga mitruma un arī kāda barības elementa trū-

kuma gadījumā.
Diemžēl rizosfērai tipiski ir arī denitrifikatori, un tur to darbība

ir pat aktīvāka nekā pārējā augsnē.

SAKŅU MIKORIZA UN GUMIŅI

Nākamā pakāpe mikroorganismu un augu savstarpējo attiecību

evolūcijā ir mikoriza, kad sēnes hifas ar sakni izveido notu-

rīgus sadarbības kompleksus. Sēņotne līdzīgi apvalkam aptver
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sakni, un daļa hifu pat izvietojas virsējos audos, tādējādi nodroši-

not vēl labvēlīgākus apstākļus dažādu vielu apmaiņai.
Mikorizu pirmo reizi konstatēja krievu zinātnieks F. Kamenskis

pagājušā gadsimta beigās, pētot paegļa saknes.
_

Pašlaik dažādi

augu un sēņu sadarbības varianti ir atrasti daudzām augu sugām.

Visvairāk tā ir izplatīta daudzgadīgajiem augiem un praktiski vi-

siem kokiem un krūmiem.

Izšķir ektotrofo mikorizu, kurā sēnes hifas izvietojas

ap sakni un arī mizas starpšūnu telpās (33. att.). Ektotrofa miko-

riza ir viengadīga, un beidzoties veģetācijas periodam, ta atmirst.

Vēl ciešāks sadarbības variants ir endotrofa mikorjiza.
Sajā gadījumā sēnes micēlijs izvietojas arī mizas parenhīmas šunas

(34. att.). Interesanti, ka šūnas saglabā dzīvotspēju un daļēji pat
noārda tajās iekļuvušās hifas.

33. att. Ektotrofā mikoriza:

1 — sakne; 2 — mlkorizas sēņu uzmava;
3 — mikorizas sēņu hifas.

34. att. Endotrofā mikoriza:

/ — augu šūnas; 2 —
mikorizas

sēņu hifas.

Vēl dabā sastopami ari dažādi mikorizas jauktie varianti.

Sakne dalīšanās un stiepšanās joslās satur imūnvielas, un tur

mikoriza nespēj veidoties. Tas ari nodrošina sakņu augšanu garumā.
Mikorizas sēnes vairumu hifu izvieto apkārtējā augsnē, tā no-

drošinot lielu saskares virsmu ar substrātu. Sī virsma ir ievērojami
lielāka nekā sakņu spurgaliņām. Mikorizas sēnei ir arī pietiekami
liela, cieša un stabila saskares virsma ar saknes audiem. Tas viss

rada iespēju abu šo organismu atšķirīgos vielu maiņas procesus ap-
vienot kompleksā darbībā.

Augi, kā jau minēts, apskatot rizosfēru, daļu fotosintēzes asimi-

lātu ar saknēm izdala augsnē. Mikorizas gadījumā šos produktus
galvenokārt saņem sēne, tā nodrošinot sevi ar barību. Savukārt

sēņotne, izveidojot lielu saskares virsmu augsnes šķīdumā, piegādā
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saknei ūdeni, minerālvielas un arī dažus sava metabolisma produk-
tus. Sī piegāde pamatojas uz attiecīgo vielu koncentrāciju starpību
šūnu saskares virsmās saknes audos. Līdzīgi notiek arī fotosintēzes

produktu apmaiņa.

Sēnēm ar fermentu palīdzību ir arī lielākas iespējas izmantot

grūti šķīstošos fosfora, dzelzs, kalcija un magnija savienojumus, kā

arī slāpekli, fosforu un sēru saturošās organiskās vielas. Auga audos

nokļūst arī sēņu sintezētie bioloģiski aktīvie savienojumi.
Līdztekus mikorizas pozitīvajai ietekmei ir arī tās negatīvās

izpausmes. Vispirms te jāmin konkurence enerģijas rezervju un aug-
snē esošo barības vielu izmantošanā. Negatīvā ietekme krasi izpau-
žas tad, ja kāds no elementiem ir nepietiekamā daudzumā. Ja augi
ir nomākti, tie zaudē pretošanās spējas un mikorizas sēnes sāk dar-

boties kā parazīti.
Mikorizas sēnes nav izteikti specifiskas un parasti spēj sadar-

boties ar vairākām augu sugām. Tomēr ir augi, kuriem obligāti ne-

pieciešamas noteiktas sēņu sugas, piemēram, orhidejām. Stādu

sakņu inokulācija ar mikorizas sēņu micēliju ļoti bieži ir ļoti efek-
tīvs agrotehnisks paņēmiens. Tas norāda, ka ne visās augsnēs šīs

sēnes ir pietiekamā daudzumā.

Vēl ciešāka un pilnīgāk izveidota mikroorganismu un augu mij-
iedarbība agroekoloģisko resursu izmantošanā pastāv sakņu gumi-
ņos. Vistipiskākie ir Rhizobium veidotie gumiņi tauriņziežu saknēs,
kas apskatīti nodaļā Molekulārā slāpekļa simbiotiskā saistīšana.

AUGSNES AUGLĪBAS PAAUGSTINĀŠANAS

MIKROBIOLOĢISKIE PAMATI

AUGMAIŅAS MIKROBIOLOĢISKAIS PAMATOJUMS

Augsne ir vide,kurā augu saknes nostiprinās, saņem vajadzīgo
ūdens un minerālvielu daudzumu un arī izdala dažādas vielas, tādā

veidā nodrošinot attiecīgas mikrofloras darbību. Sie procesi apska-
tīti iepriekšējā nodaļā Mikroorganismu un augu savstarpējās attie-

cības.

Katrai augu sugai un pat šķirnei ir atšķirīgas prasības pēc
minerālvielām un to izdalītās vielas apkārtējā vidē ir specifiskas.
Līdzās cukuriem, organiskajām skābēm, aminoskābēm un citām vie-

lām augi sintezē un izdala arī katrai sugai tipiskas vielas, kas no-

māc pārējos augus, tādējādi iegūstot pārsvaru eksistences cīņā.
Sādu parādību nosauc par аlelоp ā ti j v. Sevišķi izteikta alelo-

pātija ir dažādiem savvaļas augiem, starp tiem arī nezālēm. Ir no-

vērots, ka, ilgstoši audzējot vienā vietā lucernu, aramkārtā uzkrājas
vielas, kas traucē nākamā kultūrauga sēklu dīgšanu. Sadas ķīmiski

atšķirīgas vielas izdala arī auzu, linu, cukurbiešu saknes. Mazāk

šādu vielu ir labību sakņu izdalījumos.
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Mikroorganismiem sadalot augu atliekas (saknes, rugājus),,
augsnē ari uzkrājas vielas, kas negatīvi ietekmē sakņu augšanu un

attīstību. Salmos ir dažādi cikliskie savienojumi (hidrobenzoskābe,
hinoni v. c.) ar alelopātisku iedarbību, un to sadalīšanai ir nepie-
ciešams I—21 —2 mēnešu ilgs laiks labos mikrobioloģiskās darbības

apstākjos.
Daži rizosfēras mikroorganismi, piemēram, Bacillus subtilis,

Streptomuces griseus v. c, arī ir spējīgi producēt augiem toksiskas

vielas. Pseudomonas sugas sintezē fenazīnu, kas bloķē dažas sakņu
fermentu sistēmas. Mikroskopiskās sēnes — Aspergillus, Penicil-

lium, Trichoderma un citas ģintis sintezē un izdala fitoksīnus ar

līdzīgu iedarbību.

Sakarā ar to, ka katra kultūraugu grupa selekcionē noteikta sa-

stāva mikrofloru, to ilgstoši audzējot vienā vietā, savairojas arī spe-

cifiski mikroorganismi un uzkrājas savienojumi, kas traucē augu

augšanu un attīstību. Tāpat aramkārtā var savairoties fitopatogēnie
mikroorganismi, it sevišķi sakņu puves ierosinātāji.

Visi iepriekšējie piemēri pārliecinoši parāda, ka viena kultūrauga
ilgstoša audzēšana vienā vietā nelabvēlīgi ietekmē augsnes biolo-

ģiskos procesus un tā rezultātā arī augsnes auglību. Šādu parādību
nosauc par augsnes nogurumu, un tā novēršanai minerā-

lais mēslojums diemžēl ir mazefektīvs.

Tas viss neapšaubāmi pierāda, ka nepieciešama augmaiņa, pie-
tam noteiktā secībā, ko nosaka augsnes minerālvielu bilance, mikro-

floras sastāvs un tehnoloģiskās iespējas. Sāda optimāla augu secība

apkopota augsekās.

BIOLOĢISKAIS SLĀPEKLIS ZEMKOPĪBĀ

Slāpeklis ir viens no svarīgākajiem organogēnajiem elementiem'

visu organismu dzīvē. Dabā, it sevišķi atmosfērā, ir daudz slāpekļa,
bet tas sastopams dažādos savienojumos ar atšķirīgām fizikālajām,
ķīmiskajām un bioloģiskajām īpašībām. Augi diemžēl ir spējīgi
izmantot tikai minerālās formas, kuru aramkārtā nav visai daudz.

Tāpēc arī slāpek]a nodrošinājums ir viens no limitējošajiem fakto-

riem augstu ražu ieguvē.
Augu prasības pēc slāpekļa agronomiskajā praksē nodrošina ar

minerālmēsliem, kā arī ar mikroorganismu palīdzību. Ķīmiskā

rūpniecība slāpekļa minerālmēsluražošanai patērē ļoti daudz enerģi-
jas. Minerālmēslu uzglabāšana, transportēšana un lietošana arī

prasa diezgan lielus izdevumus. Kopumā minerālais jeb tehniskais

slāpeklis ir dārgs, un pie tam vēl var notikt augu un apkārtējās
vides piesārņošana ar nitrātiem (35. att.).

Atmosfēras molekulāro slāpekli spēj saistīt mikroorganismi, gan
brīvi dzīvojot augsnē, gan asociācijās ar augu saknēm, gan sim-

biotiski, darbojoties speciāli izveidotos gumiņos. Visi šie mikroor-

ganismi vairāk vai mazāk intensīvi papildina augsni ar bioloģisko
slāpekli.
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Visplašāk izplatīti un prak-
tiski visās lauksaimnieciskajā
ražošanā izmantojamās augsnēs
ir sastopami un darbojas brīvi

dzīvojošie atmosfēras

slāpekļa saistītāji. Bet

šie organismi izmanto augsnē
esošās enerģētiskās rezerves un

slāpekli saista savas šūnas va-

jadzībām un arī tikai tad, ja
nav pieejamas citas formas.

Sakarā ar to fiksētais slā-

pekļa daudzums uz platības vie-

nību nav liels un nepārsniedz
10 kg/ha. Produktīvākas ir ciān-

baktērijas, jo tās enerģiju
saņem fotosintēzē un saista

50—70 kg/ha molekulārā slā-

pekļa.

levērojami ciešāk ar ener-

ģētisko bāzi augsnē ir saistīti

35. att. Minerālmēslojuma un bioloģiskā
slāpekļa izmantošanas salīdzinājums.

asociatīvie atmosfēras slāpekļa fiksētā ji. Tie darbo-

jas uz sakņu virsmas vai arī mizas audos, un ar enerģiju tos daļēji
apgādā augs eksoosmozes ceļā. Loģiski, ka daļa saistītā slāpekļa sa-

vienojumu arī nonāk augu rīcībā. Sāda rakstura asociācijās var

sadarboties tikai noteiktas mikroorganismu un augu sugas, tāpēc
dabā šis variants ir retāk sastopams salīdzinājumā ar brīvi dzīvo-

jošiem molekulārā slāpekļa saistītājiem. Jāatzīmē arī, ka asociatī-

vās slāpekļa saistīšanas likumsakarības vēl maz izzinātas.

Vesefektīvāk atmosfēras slāpekli saista simbiotiskā sis-

tēma. Tajā augos izveidojas stabila transportējošo audu sistēma,
kura apgādā gumiņos esošās baktērijas ar enerģiju un barības vie-

lām un aizvada prom fiksētā slāpekļa savienojumus. Diemžēl šādas

iespējas ir tikai nedaudzām augu grupām, piemēram, tauriņziežiem
un specifiskiem mikroorganismiem — gumiņbaktērijām (sk. Moleku-

lārā slāpekļa simbiotiskā saistīšana).
Neskatoties uz minētajiem ierobežojumiem, simbiotiskā sistēma

tomēr ir visproduktīvākā, un tās efektivitāte ir atkarīga no augu

sugas, gumiņbaktēriju īpašībām un vides apstākļiem. Vislielākā

saistīšanas spēja ir lucernai, kura kopdarbībā ar efektīvām gumiņ-
baktērijām otrajā ražošanas gadā fiksē līdz 350 kg/ha slāpekļa.
Citiem kultūraugiem sakarā ar īsāku veģetācijas periodu vai ma-

zāku sakņu sistēmu atmosfēras slāpekļa saistīšanas spēja ir ma-

zāka: āboliņam — 250, zirņiem — 75, vīķiem — 100, lauku pupām
un lupīnai — 150 kg/ha.

Aprēķināts, ka tauriņzieži Padomju Savienībā kopumā saista līdz

3 milj. t molekulāra slāpekļa gadā. Pie tam jāņem vērā, ka biolo-

ģiskais slāpeklis augu organismā izmantojas ievērojami efektīvāk

un pilnīgi izslēgta ir apkārtējās vides piesārņošana (35. att.).
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Simbiotiskā sistēma augus nodrošina ar slāpekļa savienojumiem at-

karībā no to augšanas un attīstības stadiju īpatnībām un organisma
vajadzībām. Sakarā ar to neizmantotu slāpekļa savienojumu uzkrā-

šanās ražā nav iespējama.
Jāatzīmē gan, ka bioloģiskajai atmosfēras slāpekļa saistīšanai

tāpat vajadzīgs daudz enerģijas, kuru slāpekļa fiksētāji saņem no

auga. Sakarā ar to uzkrātā augu masa jeb raža ir zemāka, bet bio-

loģiskais slāpeklis salīdzinājumā ar tehnisko tomēr ir ekonomiski

ievērojami izdevīgāks.
Kā redzams, ir daudzi nosacījumi par labu bioloģiskajam slāpek-

lim, un tāpēc ražošanā jāveicina tā plašāka izmantošana. Sajā no-

lūkā jāpalielina tauriņziežu platības un jāsekmē slāpekļa fiksācijas
intensitāte.

Viens no pamatnosacījumiem ir nodrošināt efektīvu gumiņbaktē-
riju iekļūšanu sakņu gumiņos. Ja tas nav iespējams, tad slāpekļa
fiksācija ir mazefektīva. Tādēļ ir ļoti svarīgi zināt gumiņbaktēriju
sastāvu augsnēs.

GUMIŅBAKTĒRIJAS LATVIJAS PSR AUGSNĒS

Gumiņbaktēriju īpatsvars kopējā augsnes mikroflorā nepārsniedz
1%, bet tieši šie mikroorganismi ir ļoti nozīmīgi kā simbiotiskie

molekulārā slāpekļa saistītāji. Ja gumiņbaktēriju augsnē nav, gu-

miņi un simbiotiskā sistēma nespēj izveidoties. Svarīgi ir noskaid-

rot arī augsnēs spontāni sastopamo gumiņbaktēriju kvalitatīvo sa-

stāvu. Tas raksturo, cik efektīvi simbiotiskā sistēma saistīs mole-

kulāro slāpekli. Nereti ir gadījumi, ka saknēs gumiņi izveidojas,
bet tie nespēj saistīt slāpekli. Pilnīgāk par to sk. nodaļā Moleku-

lārā slāpekļa simbiotiskā saistīšana.

Plaši Latvijas PSR augšņu gumiņbaktēriju pētījumi veikti LLA

Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedrā. Noteikta visu repub-
likā audzēto tauriņziežu — āboliņu, lucernu, zirņu, vīķu, lauku pupu

un lupīnu gumiņbaktēriju izplatība dažādās augsnēs. Pārbaudītas

arī spontāno gumiņbaktēriju simbiotiskās īpašības, galveno vērību

veltot atmosfēras slāpekļa saistīšanas spējām gumiņos, jo tās arī

nosaka tauriņziežu ražību.

Viena no visplašāk sastopamajām gumiņbaktērijām ir Rhizobium

leguminosarum, kura veido gumiņus zirņu, vīķu, pupu un pļavas

dedestiņas saknēs. Minētās baktērijas ir atrastas visās augsnēs, arī

pļavās, ganībās un atmatās, bet to skaits ir robežās no 102 līdz

106 1 g augsnes. Visvairāk to ir labi iekultivētās un neitrālās aug-

snēs (36. att.). Augsnēs pat ar vāji skābu reakciju (pH 5,5) šīs

grupas gumiņbaktēriju ir jau apmēram 10 reizes mazāk nekā neitrā-

lās augsnēs.

Ļoti efektīvi minēto baktēriju skaitu augsnē palielina tauriņzieži,
un it sevišķi specifiskais saimniekaugs. Vispirms zirņu, vīķu un

lauku pupu sakņu rizosfērā tās savairojas, tad veido gumiņus, kuri,

veģetācijas periodam beidzoties, sadalās, un baktērijas lielā dau-
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36. att. Rhizobium leguminosarum daudzums augsnē atkarībā no augsnes pH.

dzumā nonāk augsnē. Tomēr gumiņbaktēriju saglabāšanās turpmā-
kajos gados ir ļoti atkarīga no vides apstākļiem, galvenokārt no

augsnes pH (37. att.). Ja augsnes pH 5,5, gada laikā šo baktēriju
skaits samazinās 10 reizes.

Prof. A. Kalniņš konstatējis, ka āboliņu grupas gumiņbaktērijas
arī ir sastopamas visās augsnēs un to daudzums ir robežās no 103

līdz 107 1 g augsnes. To ir nedaudz vairāk par zirņu—vīķu—pupu

grupas gumiņbaktērijām. Tas izskaidrojams ar daudzu āboliņu sugu

37. att. Rhizobium leguminosarum izdzīvošanas ilgums atkarībā no augsnes pH,
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sastopamību savvaļas biocenozēs. Āboliņu grupas gumiņbaktēriju
daudzums izmainās atkarībā no audzētā kultūrauga un vides ap-

stākļiem līdzīgi kā iepriekšējai grupai.

levērojami mazāk savvaļā aug lucerna un arī lupīna, un tāpēc
arī šo kultūraugu gumiņbaktēriju republikas augsnēs ir ievērojami
mazāk.

Pētot lucernu grupu, I. Beļicka konstatējusi, ka šīs baktērijas
galvenokārt sastopamas lucernu audzēšanas rajonos. Sīs baktērijas
ir sevišķi prasīgas un galvenokārt sastopamas neitrālās augsnēs.

Lupīnu gumiņbaktērijas republikas augsnēs sastopamas visretāk

un tikai tur, kur audzētas lupīnas un lietots nitragīns (J. Fiļipovičs).

Tāpēc sējumos daudzi augi ir mazi un dzeltenīgi, jo nav sastapuši

augsnē attiecīgās gumiņbaktērijas un atmosfēras slāpekli nespēj
izmantot (38. att.).

Tikpat svarīga kā gumiņbaktēriju izplatības noskaidrošana ir to

kvalitatīvo īpašību un it sevišķi molekulārā slāpekļa simbiotiskās

saistīšanas aktivitātes izpēte. Pētot augsnēs sastopamās zirņu—

vīķu—pupu gumiņbaktērijas, konstatēts, ka to simbiotiskās īpašī-
bas ir ļoti atšķirīgas un nereti izveidotie gumiņi ir mazaktīvi. To

ļoti pārliecinoši parāda izmēģinājumi ar lauka pupām (39. att.).
Simbiozē ar lauka pupām tikai 35% no pārbaudītajiem celmiem bija
laba aktivitāte, bet pārējiem — vidēja vai pat zema. Visvairāk

neaktīvu celmu izdalīts no mazāk iekultivētām augsnēm, bet ir arī

38. att. Lupīna ražošanas sējumā bez sēklu nitraginizēšanas.
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39. att. Dažādu Rhizobium leguminosarum celmu ietekme uz lauka pupu augšanu.

izņēmumi. Tas norāda, ka mazefektīvi gumiņbaktēriju celmi ir

sastopami jebkurā augsnē.

Līdzīgi rezultāti iegūti arī, pārbaudot āboliņu, lucernu un lupīnu
gumiņbaktēriju kvalitatīvo sastāvu.

Republikas augsnēs sastopamo gumiņbaktēriju pārbaude pārlie-
cinoši parāda, ka spontāno baktēriju sastāvs vairumā augšņu nav

atbilstošs efektīvai simbiotiskai atmosfēras slāpekļa saistīšanai. Tas

sevišķi attiecināms uz lucernu un lupīnu gumiņbaktērijām, kuras

vairumā augšņu vispār nav sastopamas. Tas norāda, ka efektīvas

gumiņbaktērijas jāievada augsnē papildus ar bakteriālo preparātu
nitragīnu.

MIKROBIOLOĢISKIE PREPARĀTI AUGKOPĪBĀ

Nitragīns ir visplašāk ražošanā lietotais gumiņbaktēriju prepa-

rāts. To izgatavo mikrobioloģiskajās rūpnīcās no augsti efektīviem

gumiņbaktēriju celmiem. Ražošanā sastopamas dažādas šī preparāta
formas — agara, sausais un kūdras nitragīns. Dažreiz sēklu ap-

strādei iesaka izmantot iepriekšējā gadā ievāktus un izžāvētus sakņu

gumiņus.
Agara nitragīns ir pudelēs sterilā barotnē izaudzēta gu-

miņbaktēriju kultūra, tādēļ tā nav ērta ražošanas apstākjos. Uzgla-
bāšanai vajadzīga stikla tara un baktēriju suspensijas gatavošanu,
kā arī sēklu apstrādi ir grūti mehanizēt.
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Sausajā nitragīnā šūnas ir atūdeņotas un par pildījumu
tiek izmantots kaolīns vai arī cita viela. Sis preparāts ir pulvervei-
dīgs, iepakots polietilēna maisiņos. Sausā nitragīnā ražošanā grū-
tības sagādā tas, ka žāvējot Joti daudz šūnu iet bojā.

Padomju Savienībā visvairāk ražo preparātu rizotorfīnu.

Tas sastāv no sasmalcinātas un sterilizētas kūdras, kurā savairotas

gumiņbaktērijas. Rizotorfīns ir tumši brūna, pulverveida masa,

iesaiņota palietilēna maisiņos devās, kas vajadzīgas 1, 2 un 5 ha

paredzēto sēklu apstrādei.
Visus šos preparātus var uzglabāt tikai vienu sezonu un sēklas

jāapstrādā tieši pirms sējas. Sevišķi jāizsargājas no tiešo saules

staru iedarbības. Lai preparāts labāk pieliptu sēklām, iesaka to

iejaukt vājpienā vai ūdenī ar speciālām līmvielām, kuras pievieno

apmēram 1% apmērā no sēklu masas.

I nokul āci ja jeb apstrāde ar gumiņbaktērijām un sēklu ko-

dināšana ir ļoti precīzi jāsaskaņo, vadoties no kodnes sastāva un

sējas tehnoloģijas.
Sēklas ar TMTD, fentiurāmu vai citām kombinētajām kodnēm

jāapstrādā vismaz 1 mēnesi pirms inokulācijas ar gumiņbaktēri-
jām un sējas. Turpretī karbamīnskābju atvasinājumu kodnes, pie-
mēram, benomilu, BMK, var lietot vienlaicīgi ar sēklu inokulāciju.
Sāda apvienota sēklu apstrāde ar kodnēm un baktērijām iespējama
tāpēc, ka gumiņbaktērijas ir izturīgas jeb rezistentas pret minētās

grupas pesticīdiem. Pilnīgāki norādījumi par pārējo kodņu lietošanu

atrodami attiecīgajās nitragīnā lietošanas instrukcijās.
Tauriņziežu sēklu inokulācijas nepieciešamību nosaka iepriekšē-

jās nodaļas dati par gumiņbaktēriju sastāvu augsnēs. To apstiprina
ari daudzos izmēģinājumos iegūtie ražas pieaugumi inokulācijas
rezultātā. Efektīva inokulācija sekmē aktīvu gumiņu izveidošanos

uz galvenās saknes (40. A att.), turpretī, ja gumiņbaktēriju ir maz,

tie veidojas tikai uz sānsaknēm (40. В att.) un maz saista atmosfē-

ras slāpekli.
Apkopojot ilggadēju pētījumu datus par atmosfēras slāpekļa saistīšanu, var

pilnīgi pamatoti noteikt inokulācijas potenciālās efektivitātes līmeņus tauriņziežu

kultūrām republikas augsnēs (ražas pieaugumi, %):

zirņi — 10—20,

vīķi — 10—30,

lauka pupas — 15—40,

āboliņi — 10—25,

lucernas — 20—75,

lupīnas — 30—80.

Uzrādītie skaitļi raksturo gumiņbaktēriju inokulācijas potenciālo
efektivitāti, bet ražošanas apstākļos diemžēl ne vienmēr izdodas to

sasniegt. Galvenā problēma ir nodrošināt gumiņbaktēriju nokļū-
šanu no sēklas virsmas sakņu sistēmā. Aramkārtā bieži baktērijām
tas izdodas tikai daļēji, un tāpēc gumiņos to ir maz. Tā rezultātā

netiek iegūts viss iespējamais ražas pieaugums, ko varētu dot gu-

miņbaktēriju preparāts.
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40. att. Gumiņu izvietojums uz saknēm ar inokulāciju (augšā) un bez inokulā-

cijas (apakšā): no kreisās uz labo — vīķi, zirņi un lauka pupas.
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Lai nodrošinātu labāku iedzīvošanos sakņu sistēmā, jāsēj pēc
iespējas agrāk, kamēr vēl augsne mitra. Daudzgadīgajiem augiem,
āboliņiem un lucernām gumiņu veidošanās periods ir garāks, un

tāpēc preparāta iedzīvošanās sakņu gumiņos ir labāka.

Minētās, vēl pašreiz neatrisinātās grūtības nekādā gadījumā ne-

attaisno atteikšanos no tauriņziežu sēklu inokulācijas. Lai uzlabotu

preparāta gumiņbaktēriju iedzīvošanos, dažos gadījumos iesaka

sēklu dražēšanu, baktēriju ievadīšanu augsnē ar speciālām sējmašī-
nām un citus variantus.

Augkopībā lieto ari daudzus un dažādus citus mikrobioloģiskos
preparātus.

Azotobakterīns ir Azotobacter šūnu kultūra sterilā augsnē vai

kūdrā, kas paredzēts sēklu un dēstu apstrādei. Azotobacter pieder
pie augsnē brīvi dzīvojošiem molekulārā atmosfēras slāpekļa sais-

tītājiem, un šīs ģints mikroorganismi spēj sintezēt arī dažādus fizio-

loģiski aktīvus savienojumus — vitamīnus, auksīnus, citokinīnus v. c.

Sie mikroorganismi visbiežāk sastopami sakņu rizosfērā, un tāpēc
uzskatīja, ka to intensīvas darbības rezultātā iespējama augu pa-

pildu apgāde ar bioloģiski saistīto atmosfēras slāpekli.
Tomēr azotobakterīna lietošana lauka kultūraugu sējumos ne

vienmēr ir efektīva un ražas pieaugumi parasti nepārsniedz 10%.
Visefektīvāk azotobakterīns darbojas ar organiskajām vielām bagā-
tās augsnēs, kurās, dārzeņu sēklas bakterizējot, ražas pieaugumi
sasniedz 20—30%.

Pilnīgāk izzinot Azotobacter darbību augsnē, noskaidrots, ka

šie mikroorganismi galvenokārt izmanto sakņu izdalītās organiskās
vielas, kaut gan nespēj iedzīvoties uz sakņu virsmas (rizoplanā),
bet izvietojas piesakņu zonā (rizosfērā), kur sakņu izdalījumu ir

mazāk. Tas norāda, ka intensīvai atmosfēras slāpekļa saistīšanai

šiem mikroorganismiem augsnes apstākļos nepietiek enerģētiskā ma-

teriāla, jo 1 mg N fiksācijai vajadzīgs 70 —100 mg ogļhidrātu. Tā-

pat jāņem vērā, ka intensīvas ražošanas apstākļos augsnēs vien-

mēr atrodas zināms daudzums minerālo slāpekļa savienojumu un

tos Azotobacter šūnas izmantos vispirms.
Pilnīgi pamatots ir atzinums, ka augsnēs sakņu darbības zonā

azotobaktērijām galvenā nozīme ir kā fizioloģiski aktīvu savieno-

jumu sintezēlājām. Fizioloģiski aktīvie savienojumi, nonākot augu

saknēs, ietekmē to augšanu un attīstību, palielina izturību pret sli-

mībām un sekmē ari ražas veidošanos.

Fosforbakterīns izgatavots no sporu veidotājas baktērijas Ba-

cillus megaterium var. phosphaticum. Sis mikroorganisms viegli
veido sporas, un tās arī ir preparātā kopā ar kādu pildvielu. Spo-
ras ir daudz izturīgākas nelabvēlīgos vides apstākļos, un tāpēc pre-

parāta uzglabāšanas laiks ir garāks.
Fosforbakterīnu iesaka sēklu un dēstu inokulācijai, lai augsnē, un

it sevišķi rizosfērā, ievadītu mikroorganismus, kuri apkārtējā vidē

izdala eksofermentus — fosfatāzes, kas šķīdina grūti šķīstošos fos-

fātus. Sie mikroorganismi intensīvi sintezē arī dažādus fizioloģiski
aktīvus savienojumus: tiamīnu, biotīnu, Bi2 vitamīnu un citus.
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Visefektīvāk fosforbakterīna darbība izpaužas organiskajām vie-

lām un grūti šķīstošiem fosfora savienojumiem bagātās augsnēs.
Lauka apstākļos iespējamie ražas pieaugumi dārzeņiem ir 10—15% r

bet pārējām kultūrām — 5—10%.

Silikātbaktēriju preparāts parasti ir šķidrā veidā un satur sporu

veidotāju baktēriju Bacillus mucilaginosus var. siliceus. Sī baktē-

rija spēj intensīvi šķīdināt augsnes alumosilikātus un tādējādi at-

brīvot augiem uzņemamu kāliju. Bez tam literatūrā ir norādes, ka

tā spējīga saistīt molekulāro atmosfēras slāpekli, šķīdināt grūti
šķīstošos fosfātus, un sintezēt dažus fizioloģiski aktīvus savienoju-
mus. Tāpēc arī šis preparāts ieteikts sēklu un dēstu bakterizē-

šanai.

Tomēr minētā baktērija grūti iedzīvojas sakņu rizosfērā un ari

augsnē, tāpēc lauka apstākļos ražas pieaugumi ir samērā nelieli

un tikai dažos gadījumos sasniedz 10%.
Mikorizēta augsne. Augu mikorizas sēnes lielā daudzumā sasto-

pamas augsnēs, kurās audzēti attiecīgie kultūraugi. Parasti dēstu

vai arī sēklu mikorizāciju praktizē kokiem un krūmiem. Sajā no-

lūkā, veidojot jaunus stādījumus, katrā bedrītē iesaka iebērt 25 —50 g
mikorizētas augsnes.

Epifītisko mikroorganismu preparāts. Vairākas mikroorganismu
sugas, darbojoties augu filosfērā, izdala fizioloģiski aktīvas vielas:

vitamīnus, citokinīnus, auksīnus v. c. Minētie savienojumi, nonākot

audos un iekļaujoties vielu maiņas procesos, ietekmē augu augšanu
un attīstību. Tā rezultātā paātrinās sakņu augšana, paaugstinās hlo-

rofila un olbaltumvielu saturs un palielinās ražas. Bez tam minētie

mikroorganismi ir fitopatogēnu antagonisti, un tāpēc samazinās

augu saslimstība.

Šādas īpašības konstatētas vairākām sugām, bet bakteriālo pre-

parātu izgatavošanai izvēlas pašas efektīvākās formas. Latvijas
PSR ZA Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūtā iegūti ļoti
aktīvi un dabā iedzīvoties spējīgi (virulenti) baktērijas Pseudobac-

terium lacticum celmi un izstrādāta arī tehnoloģija sausā preparāta
izgatavošanai. Preparāts ir sausa pulvera veidā un paredzēts pirms-

sējas sēklu bakterizēšanai. Preparāta deva — 0,2—0,5 kg uz 1 ha

izsējamo sēklu. To pareizi lietojot, lauka apstākļos raža cukurbie-

tēm palielinās par 10—15%, bet galda bietēm — par 15—20%.

Augkopībā lietojamo mikrobioloģisko preparātu skaits ir ievēro-

jami plašāks, un šeit apskatītas tikai galvenās grupas. Tāpat jāņem
vērā, ka, pilnīgāk izzinot mikroorganismu fizioloģiskās īpašības,

turpmāk radīsies iespējas izmantot jaunas to grupas augu augša-
nas un attīstības regulēšanai.

Noslēguma jāatzīmē, ka augkopība, lietojot bakterialos prepa-

rātus, obligāti jāievēro vairāki noteikumi.

Pirmkārt, jabut nodrošinātiem visiem pārējiem agrotehniskajiem

nosacījumiem, kuri nepieciešami normālai augu augšanai.

Otrkārt, ļoti precīzi ir jāievēro preparātu lietošanas instrukcijas,
lai nodrošinātu mikroorganismu iespējami lielāku skaitu augsne,
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rizosfērā vai filosfera. Pretēja gadījuma tie nespēs iedzīvoties attie-

cīgajā vidē un arī realizēt savas spējas ražas kāpināšanā.

MIKROORGANISMU PREPARĀTI AUGU AIZSARDZĪBĀ

Ar katru gadu palielinās mikrobioloģisko augu aizsardzības pre-

parātu daudzveidība un to lietošanas apjoms. Sāda tendence iz-

skaidrojama ar cenšanos izsargāties no vides piesārņošanas ar

ķīmiskajiem pesticīdiem, bez tam bioloģiskās metodes ir ekonomiski

izdevīgākas. Pirmo bakteriālo preparātu izgatavoja mūsu gadsimta
trīsdesmitajos gados, lai izsargātu augus no kāpostu balteņa un

kāpostu kodes. Šādam nolūkam izmanto attiecīgo kaitēkļu slimību

izraisītājus mikroorganismus.
Pašreiz kaitēkļu ierobežošanai izmanto baktērijas, mikroskopis-

kās sēnes, vīrusus un citas mikroorganismu grupas. lespējas ir ļoti
plašas, jo, piemēram, tagad jau zināmas vairāk nekā 600 kukaiņu
un ērču vīrusslimības. Pilnīgi iespējams, ka turpmāk šāda rakstura

preparātus plaši lietos arī cīņā pret augu slimībām un nezālēm.

Entobakterīns. Ļoti bieži augu aizsardzībā izmanto sporu veido-

tāju baktēriju Bacillus thuringiensis. Sīs baktērijas šūnā parasti ir

vairākas kristāliskas olbaltumvielas — endotoksīna granulas. Bez

tam šīs baktērijas izdala arī termostabilu eksotoksīnu.

Kukaiņi reizē ar augu materiālu uzņem arī toksīnus un saindē-

jas. Raksturīgi, ka pret šiem toksīniem kukaiņu organismos neizvei-

dojas rezistence (izturība) un tos var lietot, lai apkarotu apmēram
80 kaitēkļu sugas. Toksīnu iedarbība ir ļoti specifiska, un tie nav

toksiski citiem organismiem. B. thuringiensis sporu preparātu —

entobakterīnu uzduļķo ūdenī un ar to apsmidzina aizsargājamos
augus. Preparātu iegūst, B. thuringiensis savairojot sintētiskā ba-

rotnē, izveidojušās sporas atdala centrifugējot un sajauc ar pild-
vielu.

Trihodermīns. Mikroskopiskā sēne Trichoderma, kura uz barot-

nēs veido baltu micēliju ar zaļām vai tumši zaļām sporām. Tā ir

plaši sastopama dabā, it īpaši ar organiskām vielām bagātās aug-

snēs. Apkārtējā vidē šī sēne izdala baktericīdas un fungicīdas vie-

las (gliotoksīnu un viridīnu), tādā veidā efektīvi nomācot sakņu
puves ierosinātāju darbību. Trihodermīns ir sēnes sporas, sajauk-
tas ar pildvielu. Tas ir efektīvs labību un cukurbiešu sakņu puves,

kā arī vīnogu pelēkās puves apkarošanai.
Vīrusu preparāti. Entomopatogēnos vīrusus, savairotus laborato-

rijās vai mikrobioloģiskajās rūpnīcās, lieto dažādu kaitēkļu apka-
rošanai. LLA Augu un kukaiņu vīrusslimību problēmu laboratorija
ir izstrādāts preparāts kāpostu balteņa un priežu rūsganās zaģ-

lapsenes apkarošanai. Ar vīrusu preparāta suspensiju apsmidzina

aizsargājamos augus.

Lietojot mikrobioloģiskos augu aizsardzības preparātus, sevišķa
vērība jāveltī tam, lai nodrošinātu aizsargājamo augu vai citu

objektu pilnīgu un vienmērīgu pārklāšanu ar izmantotā preparāta

suspensiju.



I. Elektronu mikroskops

II. Clostridium ģints baktērija ar peritrihi novietotām viciņām.



III. Baktēriju šūnu dalīšanās:

Л - Brevibacterium sp. L22 ultraplāns griezums. Palielinājums 78ООО X,

В - tās pašas baktērijas skenējošā mikroskopā. Palielinājums 40000 X.



IV. Aktinomicēte Streptomyces violacens. Palielinājums 12500x

V. Pienskābes baktērija Lactobacillus plantarum. Palielinājums 15000Х.



VI. Celulozes noārdītājas mikroskopiskās sēnes Trichoderma viride augšana uz

salmiem:

А
- konīdiju dīgšana; В — attīstīts micēlijs.



LOPBARĪBAS MIKROBIOLOĢIJA

AUGU ZAĻMASAS MIKROFLORA

Augu zaļmasa ar augstu enerģētisko un kvalitatīvu vielisko sa-

stāvu ir lopbarība, kas mūsu platuma grādos zināmu laiku jāsa-
glabā līdz izlietošanai. Kaut arī ražošanas procesa vērtējumā daž-

reiz uzglabāšana nav ilga — tikai dažas dienas, tomēr, ņemot vērā

mikroorganismu ātro vairošanos un lielo enerģijas un vielu maiņas
potenciālu, vienmēr ražošanas apstākļos jāparedz to darbības sekas.

Augus sagatavojot lopbarībai, tajos pārtraucas dzīvības procesi
un līdz ar to pārstāj darboties arī dabiskie organisma aizsardzības

mehānismi. Sagatavošanas tehnoloģija, piemēram, sasmalcināšana,

placināšana un citi pasākumi, mehāniski bojā virsējos segaudus,
un augu virspusē izplūst sula, kas satur visas mikroorganismu
darbībai nepieciešamās vielas. Zaļie augi satur 75—85% ūdens,

un, tā kā to orgāniem (stublājiem, lapu kātiem v. c.) ir liela mehā-

niskā noturība un tie grūti sablīvējami, tāpēc arī masā vienmēr sa-

glabājas zināms daudzums gaisa skābekļa. Visi šie apstākļi no-

drošina ļoti labu darbības vidi dažādām mikroorganismu grupām.
Lopbarības mikrofloru sākumā veido augu epifītiskie mikroorga-

nismi, kuru daudzums un sastāvs var izmainīties atkarībā no augu

sugas, to augšanas fāzes un vides apstākļiem. Diemžēl no tiem

40—90% ir pūšanas procesa ierosinātāji, kas nav vēlami lopba-
rībā, bet pienskābes baktērijas ir tikai 2—5%.

LLA Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedrā docente

M. Krūklande, nosakot mikrofloras sastāvu tauriņziežiem un stiebr-

zālēm ziedpumpuru veidošanās un plaukšanas fāzē, ieguvusi da-

tus, kas apkopoti 11. tabulā.

//. tabula

Mikroorganismu skaits uz dažādiem augiem
(tūkstošos uz 1 g za|masas)

No 11. tabulas datiem redzams, ka ievērojami vairāk mikro-

organismu ir uz sarkanā āboliņa. Tas izskaidrojams ar āboliņa
morfoloģiskajām īpašībām un izvietojumu sējumā. Lapas izvieto-

jas horizontāli un aizkavē saules tiešo staru iekļūšanu sējuma
zemākajos stāvos. Stiebrzāļu lapu izvietojums savukārt nodrošina

161

Grupas
Sarkanais

āboliņš

Bišu

amoliņš

Stiebr-

zales

Kopskaits uz GPA

Pienskābes baktērijas
Proteolītiskās baktērijas

Sviestskābes baktērijas
Mikroskopiskās sēnes

1150—270 000 0,5—80 120—940

350— 4 000 0,3—60 200—1400

1060— 32 000 0,3—105 10—670

10— 1 000 0,01—0,1 0,1—1
1— 180 0,06—0,3 0,04—0,9
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ultravioletā starojuma iedarbību visā augu garumā, un mikroorga-
nismu ir ievērojami mazāk.

No visiem mikroorganismiem visvairāk ir proteolītisko jeb pū-
šanas baktēriju, it sevišķi uz tauriņziežiem. Stiebrzā|u epifītiskajā
mikroflorā ievērojami lielāks īpatsvars ir pienskābes baktērijām,
un tas izskaidrojams ar augu atšķirīgo ķīmisko sastāvu.

Sagatavojot lopbarību, augu masā papildus mikroorganismi var

nokļūt no augsnes, transportlīdzekļiem un glabātavām. Lietainā

laikā sevišķi rūpīgi jāstrādā, lai masā nenokļūtu dubļi, jo augsnē
ir ļoti daudz sviestskābās rūgšanas ierosinātāju. Visi šie papildu
mikrofloras avoti diemžēl papildina nevēlamo mikroorganismu dau-

dzumu, un tāpēc jo rūpīgāk jāseko tālākajiem mikrobioloģiskajiem
procesiem lopbarībā.

Lai pārtrauktu lopbarībā augu šūnu un mikroorganismu dar-

bību, izmanto dažādus konservējošus faktorus. Ražošanā visplašāk
lietotie paņēmieni ir samazināts brīvā ūdens daudzums jeb fizio-

loģiski sausa vide, vides reakcija, anaerobi apstākļi, baktericīdas

vai fungicīdas vielas un pazemināta temperatūra.

SAUSĀS LOPBARĪBAS MIKROFLORA

Viens no vissenākajiem augu produkcijas saglabāšanas paņē-
mieniem ir zaļmasas izžāvēšana līdz 12—16% mitruma. Žāvēšanas

mērķis ir, pirmkārt, pārtraukt augu šūnu fermentu darbību un, otr-

kārt, izveidot apstākļus, kuros mikroorganismu darbība nav iespē-
jama. Tas jādara tāpēc, lai pēc iespējas pilnīgāk saglabātu visu

zaļo augu barības vērtību.

Gatavojot sienu, nopļautajos augos ūdens saturs ir 75 —85%

un tajos intensīvi norisinās elpošanas procesi, patērējot viegli
izmantojamās barības vielas

— cukurus, šķīstošās olbaltumvie-

las v. c. Elpošanas process tauriņziežiem pārtraucas, ja ūdens sa-

turs samazinās līdz 60—65%, bet stiebrzālēm — līdz 45—50%-
Sakarā ar to ražošanas apstākļos elpošanas radītie zudumi atka-

rībā no izžāvēšanas ātruma sastāda 5—10%.

Izsekojot bioloģiskajiem procesiem nopļautos augos, jāņem vērā,

ka, pakāpeniski samazinoties ūdens daudzumam, elpošanas fer-

mentu sistēmas organizēta darbība ir apgrūtināta un tā kļūst hao-

tiska. Rezultātā šūnās uzkrājas daudz dažādu skaldproduktu —

cukuri, spirti, aminoskābes v. c, kas šķīst ūdenī un ir ļoti laba

barības vide mikroorganismiem. Lietus ūdens šādus savienojumus
viegli izskalo, un ievērojami samazinās augu masas barības vēr-

tība.

Lauksaimnieciskajā ražošanā nereti sastopamas krasi izteiktas

pretrunas starp evolūcijā izveidotajām augu formām, īpašībām un

agrotehniskajām prasībām. Bioloģiski ļoti nozīmīgi izveidot orga-

nismu formas, kas pēc iespējas labāk saglabā ūdens rezerves, un

tāpēc stublājus un pat lapu kātus klāj segaudi un dažos gadīju-

mos pat vaska kārtiņa. Sādi augi izžūst lēni.
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Lai uzlabotu ūdens atdevi, lieto zaļmasas placinātājus, kas me-

hāniski saārda stublāju audus, palielinot iztvaikojošo virsmu un

nodrošinot ātrāku izžūšanu. Saplosītie audi savukārt rada iespēju
mikroorganismiem brīvi piekļūt barības vielām, un sākas to inten-

sīva darbība. Pietiekami nenovērtējot mikroorganismu spējas, lop-
barības sagatavošanas procesā var rasties ļoti lieli zaudējumi.

Mikroorganismu fermentu sistēmas ir ievērojami stabilākas un

spējīgas darboties sausākā vidē nekā augu fermenti. Bez tam mik-

roorganismiem piemīt spēja savākt apkārt šūnai esošo ūdeni, tā

nodrošinot barības vielu uzņemšanu. Sāda spēja jeb osmotiskais

potenciāls baktērijām ir ap 5 MPa, bet mikroskopiskajām sēnēm

tas sasniedz pat 25 MPa. Mikroskopisko sēņu lielās osmotiskās

spējas arī nosaka to, ka sienam augu masa ir jāizžāvē līdz 15%
mitruma. Baktērijas jau pārstāj darboties 50% mitruma (41. att.).

Lai samazinātu brīvā ūdens daudzumu augu masā un aizkavētu

mikroorganismu darbību, tai

nereti pievieno osmotiski aktī-

vas vielas, piemēram, vārāmo

sāli, cukurus v. c. Sīs vielas

saista brīvo ūdeni, un tas ne-

nonāk mikroorganismu rīcībā.

Siena mikroflora. Siens vien-

mēr satur zināmu daudzumu

mikroorganismu. Sākumā uz

nopļautajiem augiem to ir

daudz
—

visa epifītiskā mikro-

flora. Žāvēšanas procesā, ja tas

norisinās tehnoloģiski pareizi,
mikroorganismu skaits pakāpe-
niski samazinās. Sasniedzot uz-

glabāšanas mitrumu, mikroor-

ganismi nespēj uzņemt barības

vielas, un daļa iet bojā, bet daļa
saglabājas sporu formā vai

anabiozes stāvoklī.

Sagatavošanas un uzglabā-
šanas laikā siena mikroflora

var papildināties no augsnes,

transportlīdzekļiem, mehānis-

miem un glabātuvēm. Sausā

sienā šāds papildinājums nav

bīstams, jo mikroorganismi bez

nepieciešamā brīvā ūdens dau-

dzuma nespēj darboties.

Uzglabājot sienu, kura mit-

rums pārsniedz normu, kaut

arī tikai vietām, tajā sākas

mikrobioloģiskie procesi. Pa-

rasti vidē ar 17—40% mitrumu

41. att. Mikroorganismu osmotiskās

spējas:
А — baktērijas; В — mikroskopiskās sēnes;

/ — mikroorganismu šūna; 2 — ūdens šū-

nas vielu maiņas procesu nodrošināšanai;
3 — augu masa vai cits materiāls.
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pirmās savu darbību sāk mikroskopiskās sēnes, jo sienā skābek-
lis sākumā vienmēr ir pietiekamā daudzumā. Mikroskopisko sēņu
fermentu sistēma spēj noārdīt dažādus savienojumus, un sākas

elpošanas process, kura summārais vienādojums ir šāds:

C 6H 1206+602^6C02+6H20+enerģija.

Kā redzams no vienādojuma, elpošanā izdalās ūdens
— apmē-

ram 60% no patērētā cukura masas, un tas lokāli, mikroskopisko
sēņu darbības vietās, palielina sienā mitruma daudzumu. Vietās,
kur mitrums paaugstinās virs 40%, parasti sākas arī pārējo mikro-

organismu darbība, un tie savukārt vēl papildus izdala ūdeni.

Tādā veidā pakāpeniski izveidojas piemērota vide plašai mikroflo-

ras attīstībai.

No mikroorganismu enerģijas un vielu maiņas likumsakarībām

zināms, ka no atbrīvotās enerģijas tie izmanto tikai 5—10%. bet

pārējā izdalās apkārtējā vidē. Sakarā ar to, ka sienā augu masa

ir pietiekami irdena un tajā daudz gaisa, siltuma aizplūde ir neliela

un notiek lokāla temperatūras paaugstināšanās. Šādas siena paš-
sakaršanas pamatā ir mikrobioloģisko procesu termoģenēze.
Pašsakaršana irdena siena krāvumā parasti novērojama 30—80 cm

dziļā slānī no virsmas. Pašā virsējā slānī ir labāki ventilācijas
apstākļi, tāpēc intensīvāk notiek liekā ūdens iztvaikošana un reizē

ari atdzišana. Dziļākos slāņos parasti mazāk ir skābekļa, un tāpēc
mikroorganismu darbība ir lēnāka.

Izsekojot pašsakaršanas procesam sienā, jāievēro, ka, paaugsti-
noties vides temperatūrai par 10 °C, visu bioķīmisko procesu inten-

sitāte pieaug 2—2,5 reizes. Tātad mikroorganismi darbojas arvien

intensīvāk. Attiecīgos apstākļos pašsakaršanas process var izrai-

sīt pašaizdegšanos.
Sākumā sienā ar paaugstinātu mitrumu darbojas epifītiskās

mikrofloras mezofilie mikroorganismi. Sasniedzot 40—50 °C, dar-

bību turpina termofili, kuru darbība ir vēl intensīvāka, un to fer-

mentu sistēmas iztur līdz 75—80 °C. Sādā temperatūrā jau sākas

dažādu mikroorganismu fermentu skaldproduktu ķīmiska oksidēša-

nās un paaugstinās arī vides temperatūra. Dažādie spirti, aldehīdi,

organiskās skābes, kā arī H2 un CH4 rada gaistošu, viegli uzlies-

mojošu vielu maisījumu ar raksturīgu sakarsuša siena smaku. Sādā

gaistošu un viegli uzliesmojošu vielu sakarsušā maisījumā, pieva-
dot gaisa skābekli, var notikt strauja ķīmiska oksidēšanās un gāzu
uzliesmošana. Pēc tam aizdegas un pārogļojas arī augu daļas, jo'
tās ir porainas un adsorbējušas viegli uzliesmojošās vielas.

Termoģenēzes intensitāte ir atkarīga no mitruma satura, gaisa

skābekļa pieplūdes un galvenokārt no augu masas kvalitatīvā sa-

stāva. Visstraujāk temperatūra paaugstinās sienā, kas ievākts līdz

ziedēšanas fāzei. Tā masa ir ļoti higroskopiska un pēc ķīmiskā
sastāva arī ļoti labvēlīga mikroorganismu attīstībai. Pašaizdegša-
nās gadījumi ražošanā ir reti, un uzliesmošanu galvenokārt nosaka

gaisa skābekļa pieplūde termoģenēzes procesu zonā. Tāpēc, lai no-
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verstu pašuzliesmošanu, irdena siena krāvums pec iespējas cieši

jānoblīvē.

Sarežģītāk ir presēta siena krāvumā, kurā vienmēr starp ķīpām
paliek lielākas vai mazākas brīvas telpas gaisa pieplūdei. Tāpēc
termoģenēzes process var sākties krāvuma vidusdaļā, kur novietota

kāda mitrāka siena ķīpa. Sajā sakarībā ļoti svarīgi ir precīzi ievē-

siena sagatavošanas instrukcijās noteikto papildu ventilācijas
režīmu.

Labi sagatavota un uzglabāta siena mikroflora nav kaitīga māj-
dzīvniekiem. Tomēr vienmēr ir jāņem vērā, ka, sienu turot uz lauka

ilgāku laiku vai arī nepareizi saglabājot, var savairoties mikro-

skopiskās sēnes. Tām sporu stadijā notiek micēlija pašsadalīšanās
(autolīze), kuras rezultātā lopbarībā uzkrājas olbaltumvielu skald-

produkti. Starp tiem ir arī dzīvniekiem toksiski savienojumi. Sādu

sapelējušu lopbarību izēdinot mājdzīvniekiem, var izraisīt to sain-

dēšanos.

Mākslīgi kaltētā augu masā —
zāles un siena miltos — vai-

rums mikroorganismu termiskajā apstrādē (^800°C) iet bojā, bet

daļa tomēr saglabājas. Tā kā mākslīgi kaltētajai lopbarībai ir ļoti
izteiktas higroskopiskās spējas un tā ir ļoti pateicīga vide mikro-

organismu darbībai, nepareizas uzglabāšanas gadījumā var sākties

strauja mikrofloras attīstība ar tai sekojošu pašsakaršanu un arī

pašaizdegšanos.
Salmu mikroflora. Salmi pļaušanas laikā parasti satur ievēro-

jami mazāk mitruma nekā augu zaļmasa. To sastāvā galvenokārt
ir kokšķiedra un slāpeklis vidēji ir tikai 0,5%- Tas norāda, ka salmi

un arī pelavas kā barības vide intensīvai mikroorganismu darbībai

nav piemērota, jo trūkst slāpekļa šūnas citoplazmas sintēzei.

Salmu mikroflora ir specifiska, jo, labībām nogatavojoties, at-

mirst lapas un daudziem parastās epifītiskās mikrofloras pārstāv-
jiem nav vairs barības, palielinās arī saules radiācijas ietekme. Šā-
dos apstākļos turpina darboties dažādas mikroskopiskās sēnes un

saglabājas sporveidotājas baktērijas.
Lietainā laikā labībām, it īpaši piengatavības fāzē, ja augus

bojājušas slimības (rūsa, miltrasa), ir palielinājusies segaudu caur-

laidība un novērojams tā sauktais «saldais lietus». Lietus ūdens,

plūstot pāri bojātiem audiem, difūzijas ceļā izskalo cukurus un citas

šķīstošās barības vielas. Sādā veidā var izskalot līdz 20% no ražas.

Labības stiebru lejasdaļā izveidojas ļoti labvēlīgi apstākļi mikro-

organismu attīstībai, un tur savairojas baktērijas, aktinomicētes

un arī mikroskopiskās sēnes. Visu šo mikroorganismu darbība sa-

mazina salmu izturību, un parasti tie iegūst tumši pelēku vai brūnu

krāsu.

Salmiem nokļūstot kuļtrumulī, uz tiem esošās mikroorganismu
kolonijas tiek izkliedētas un izplatās blakus esošā materiālā. To-

mēr, kā jau iepriekš minēts, salmi nav piemērota vide mikroorga-
nismu intensīvai attīstībai, un tāpēc tos saglabāt ir ievērojami
vienkāršāk nekā sienu. Par to liecina arī fakti, ka ne visai kvalita-

tīvi sakrautas salmu stirpas saglabājas gadiem ilgi.



166

Tomēr paaugstināta mitruma apstākļos ari salmos un pelavās
var pakāpeniski attīstīties dažas specifiskas mikroskopiskās sēnes.

To darbības rezultātā apkārtējā vidē izdalās un var uzkrāties tok-

sīni. Pie šādām mikroskopiskajām sēnēm pieskaitāms Stachybotrys
alternans — tipisks celulozes noārdītājs, kas plaši izplatīts dabā.

To var novērot kā melnu pārklāju salmos, pelavās un arī graudos.
Sporas izturīgas pret ultravioleto starojumu. Mitros apstākļos sal-

mos un pelavās sastopams arī Dendrodohium ioxicum, kas veido

melnas sporas.
Toksīnus veido arī vairākas Fusarium sugas, piemēram, F. spo-

rotrichioides v. c.

Graudu mikroflora. Mikroorganismi uz graudiem visvairāk no-

kļūst kulšanas procesā. Graudu mikrofloras sastāvs ir līdzīgs salmu

mikrofloras sastāvam. Tajā atrodas mikroskopisko sēņu sporas, bak-

tērijas un nedaudz citu grupu mikroorganismu. Graudos rezerves

vielas un arī dīgli klāj segaudi, kas tos aizsargā no mikroorganis-
miem. Mehāniski traumētie graudi, kuriem segaudos izveidojušās
lielākas vai mazākas spraugas, mikroorganismiem ir pieejamāki.

Uzglabājot graudus ar paaugstinātu mitrumu (16—17%), var

sākties mikroskopisko sēņu un pēc tam arī citu mikroorganismu
darbība, līdzīgi kā tas novērojams sienā. Tāpat notiek temperatūras
paaugstināšanās, tomēr graudiem ir mazāka virsma, tie ir blīvāki,
vidē ir labāka siltumvadāmība un sliktāka skābekļa piegāde, tāpēc
pašaizdegšanās mazāk iespējama.

Sēklas graudus pirms sējas apstrādā ar kodnēm, lai iznīcinātu

uz to virsmas esošos fitopatogēnos mikroorganismus, bet šādā ap-
strādē iet bojā ari epifītiskie mikroorganismi, kas, iespējams, ir

augu augšanas un attīstības stimulētāji. Graudu epifītiskajā mikro-

florā sugu skaits ir samērā pastāvīgs. Vairāk nekā 90% no epifī-
tiskās mikrofloras ir pūšanas baktērijas. No tām visvairāk

(40—80%) sastop Pseudomonas ģints nūjiņas, kas neveido sporas.

Tipiska nebojātu graudu mikroflorā ir Erwinia herbicola, kas uz

cietām agara barotnēm veido dzeltenas kolonijas. Šis mikroorga-
nisms liecina par to, ka graudi ir labi uzglabājušies un tajos nav

noticis termoģenēzes process. Lielā daudzumā atrod arī P. fluores-

cens, mazāk mikrokokus, pienskābās baktērijas, raugus. No sporu

veidotājiem mikroorganismiem sastop Bacillus, no mikroskopiska-
jām sēnēm — Aspergillus un Penicillium.

Epifītiskā mikroflora graudos parasti atrodas anabiozes stā-

voklī, un, tikai mainoties mitruma un temperatūras režīmam, tā var

uzsākt savu darbību.

SKĀBBARĪBAS MIKROFLORA

Bioloģiski konservējot augu zaļmasu, galvenā loma ir pienskā-
bes baktēriju darbībai, to izraisītajam pienskābās rūgšanas pro-

cesam. Pienskābes baktērijas (sk. ielīmes V att.) noārda augu sulā

esošos cukurus līdz pienskābei, nelielā daudzumā veidojas arī etiķ-
skābe. Šīs skābes ierobežo pūšanas un sviestskābes baktēriju dar-
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bību, kā ari citu nevēlamo mikroorganismu attīstību. Vides reakcija
skābbarībā pazeminās līdz pH 4,2—4,0. Ja kādu iemeslu dēļ vides
reakcija skābbarībā saglabājas robežās no pH 4,5—4,7, tad rodas

labvēlīgi apstākļi nevēlamas mikrofloras attīstībai un konservē-

jamā masā uzkrājas sviestskābe, amonjaks, amīni un citi kaitīgi
savienojumi.

Pienskābes baktēriju normālai darbībai ir nepieciešams pietie-
kams daudzums cukuru augu skābējamā masā un anaerobi ap-

stākļi. Ir pierādīts, ka, jo vairāk noārdās cukuri, jo vairāk uzkrājas
skābes. Turpretī vides reakcijas pazemināšanās nav atkarīga tikai

no pienskābes un etiķskābes daudzuma, bet arī no augu materiāla

buferspējām. Augu buferspējas nosaka tajos esošie olbaltumvielu

un minerālsāļu savienojumi.
Jo augstāka ir augu buferspēja, jo vairāk nepieciešams skābes,

lai pazeminātu vides reakciju skābbarībā. Bufervielas nepārtraukti
saista vidē esošos ūdeņraža jonus. Tāpēc, neskatoties uz skābju
uzkrāšanos, vides reakcija nepazeminās līdz tam brīdim, kamēr

vidē vēl atrodas bufersavienojumi. Buferspējas var noteikt ekspe-
rimentāli ikvienam kultūraugam un tās nosaka arī cukura mini-

mumu, t. i., vismazāko cukura daudzumu, kas nepieciešams, lai

veidotos tāds daudzums pienskābes un etiķskābes, ka vides reakcija
samazinātos līdz pH 4,0.

Augi labi ieskābst, ja tajos faktiskais cukura daudzums ir lie-

lāks nekā cukura minimums. Ja faktiskais cukura daudzums vie-

nāds ar cukura minimumu, tad augi ieskābst slikti, bet, ja tas ir

mazāks par minimumu, tad augi neieskābst.

Skābbarības nogatavošanās procesā visu grupu mikroorganismu
attīstība notiek nevienādi, to ietekmē vides faktori. Procesam izšķir
vairākus posmus.

Pirmajā posmā novēro jauktās mikrofloras aktīvu darbību.

Aug un attīstās visi mikroorganismi, kas ienesti ar augiem skābba-

rības tvertnē. To nosaka augu sasmalcinātības pakāpe, masas no-

blīvēšana un sulas izdalīšanās, kurā atrodas visas nepieciešamās
barības vielas mikroorganismu attīstībai. Vienlaicīgi attīstās pūša-
nas baktērijas, mikroskopiskās sēnes, raugi, homofermentatīvās un

heterofermentatīvās pienskābes baktērijas. Pēdējo darbība vēl ir

samērā lēna.

Otrais posms ir pienskābā rūgšana. Augu masa jau ir pie-
tiekami noblīvēta, un aktīvi sāk attīstīties pienskābes baktērijas.
Vidē uzkrājas lielā daudzumā pienskābe, pH samazinās līdz

4,0—4,3. Pārtrauc darboties sviestskābes baktērijas un visi pārējie
mikroorganismi.

Pēdējais posms ir miera stadija, jo vides skābuma ietekmē

pakāpeniski atmirst gan kokveida, gan nūjiņveida pienskābes bak-

tērijas. Rūgšanas procesi pārtraucas, un augu zaļā masa ir iekon-

servējusies.
Labā skābbarībā parasti saglabājas lapas un ziedkopas,_kur kon-

centrētas galvenās barības vielas. Sausnas zudumi taja nepār-

sniedz 10—15%.
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SKĀBSIENA MIKROFLORA

Viens no augu zaļmasas konservēšanas variantiem ir skābsiena

gatavošana. Nopļauto augu zaļmasu apžāvē līdz 40—60% mitru-

mam, savācot parasti sasmalcina un pilda tvertnēs, rūpīgi sablīvē-

jot. Sablīvēto masu hermētiski nosedz, lai nepiekļūtu gaisa skā-

beklis, un tādā veidā uzglabā visu laiku līdz izmantošanai. Minēto

tehnoloģiju nosaka nepieciešamība skābsiena masā regulēt mikro-

bioloģiskos procesus.

Skābsiena mikrofloru sastāda augu virszemes daļām raksturīgie
mikroorganismi, un tajā parasti ir pārstāvētas visas mikroorga-
nismu grupas. Zaļmasas apžāvēšanas laikā saules gaismas iedar-

bībā daļa mikroorganismu gan iet bojā, bet tas tomēr nespēj jūtami
ietekmēt skābsiena sagatavošanas un saglabāšanas tehnoloģiju.

Apžāvētā augu masā, ja tās mitrums nepārsniedz 50—60%, bak-

tērijas atrodas fizioloģiski sausā vidē un to šūnas nespēj piesais-
tīt ūdeni (41. att.) un līdz ar to nevar uzņemt barības vielas. Tur-

pretī mikroskopiskās sēnes, kuru osmotiskās spējas ir ievērojami
lielākas, šādos mitruma apstākļos spēj darboties, bet tām savukārt

vajadzīgs gaisa skābeklis. Ja skābsiens ir pamatīgi sablīvēts, tad

vidē ir anaerobi apstākļi un mikroskopisko sēņu darbība tiek pār-
traukta.

Svaigi sablīvētā skābsiena masā vēl neilgi turpinās augu šūnu

elpošana un tās rezultātā izdalās oglekļa dioksīds, kas papildus no-

māc aerobos mikroorganismus. Šādos apstākļos parasti skābsienā

sākumā nedaudz darbojas pienskābās rūgšanas baktērijas, bet tā

rezultātā vide paskābinās nedaudz, tikai līdz pH 4,7—5,6. Tas arī

parāda, ka salīdzinājumā ar skābbarību skābsiena mikrobioloģisko
procesu darbība ir minimāla un sakarā ar to masas un enerģētiskie
zudumi ir nelieli un ar pareizu tehnoloģiju parasti nepārsniedz
5—6%. Skābsienā labi saglabājas arī cukuri, karotīns un citi vit-

amīni.

Sagatavojot skābsienu, jāņem vērā, ka pat nelielas novirzes no

tehnoloģijas prasībām izmaina vides biofizikālos apstākļus un

reizē arī mikrobioloģiskos procesus. Palielināta mitruma apstākļos

(>55—60%) ir iespējama ari anaerobo mikroorganismu darbība,

procesi ir līdzīgi procesiem skābbarībā un rezultātā iegūst vītskāb-

barību.

Lopbarības ražošanā ļoti nevēlami mikrobioloģiskie procesi risi-

nās skābsiena masā, ja tā nav pietiekami sablīvēta vai ari uzgla-
bāšanas laikā tajā iekļūst gaisa skābeklis. Aerobā vidē, ja vien

mitrums ir >17%, var attīstīties mikroskopiskās sēnes. Savukārt

to elpošanas procesā vidē izdalās ūdens un tālākā gaitā ir iespē-

jama arī pūšanas un citu mikroorganismu darbība.

Skābsienu uzglabājot un izmantojot, vēl jāņem vērā, ka dažādas

mikroorganismu grupas tajā visu laiku saglabā dzīvotspēju un,

līdzko izveidojas darbībai piemēroti apstākļi, sākas to enerģijas un

vielu maiņas procesi.
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Ja tvertne atvērta, skābsienā kā samērā irdenā masā dziļākos
slāņos var iekļūt gaiss, izmainot gāzu sastāvu un nedaudz ari pa-
lielinot mitruma daudzumu. Tas sevišķi attiecināms uz siltu un

mitru laiku,kad gaisā vairāk ūdens tvaiku. Papildus gaisa skābekļa
pieplūde rada labvēlīgus apstākļus mikroskopisko sēņu darbībai, un

tās var savairoties visā tvertnē.

No teiktā skaidrs, ka visa skābsiena sagatavošanas un izman-

tošanas tehnoloģija ir pilnīgi pakārtota mikrobioloģisko procesu

regulēšanas prasībām. Tāpēc arī, lai iegūtu labu lopbarību, ir pil-
nībā jāzina vides apstākļi un mikrobioloģisko procesu mijiedarbība
visā produkcijas sagatavošanas, uzglabāšanas un izmantošanas

laikā.

LOPBARĪBAS MIKROBIOLOĢISKO PROCESU BIOENERĢĒTIKA

Intensīvā ražošana lauksaimniecībā prasa ekonomiski analizēt

jebkuru darbības procesu visos tā norises etapos. Lopbarību saga-

tavošanas un saglabāšanas mērķis ir augos uzkrāto saules enerģiju
pēc iespējas pilnīgāk nodot dzīvniekiem. Kopā ar augiem veģetāci-
jas periodā, kā arī no augiem gatavotajā lopbarībā atrodas un dar-

bojas dažādi mikroorganismi, un tāpēc svarīgi izsekot enerģijas
bilances izmaiņām visā tās uzkrāšanas un izlietošanas laikā.

Autotrofie zaļie augi uzkrāj saules enerģiju, bet jau augšanas
laikā uz tiem izvietojas patērētāji — saprofītiskie epifītiskie mikro-

organismi un, cik vien to atļauj apstākļi, labprāt tērē uzkrātās

enerģijas rezerves. Tas norāda, ka jau augšanas laikā, kad darbo-

jas visas augu organisma aizsardzības sistēmas, daļu fotosintēzes

produktu izmanto mikroflora. Sevišķi lieli zudumi rodas tad, ja
darbojas fitopatogēnie mikroorganismi, kas izraisa pat augu sa-

slimšanu.

Nopļautos augos aizsardzības sistēmas nedarbojas un tāpēc
mikrofloras darbībai ir lielākas iespējas. Lai maksimāli saglabātu
visu izaudzēto ražu, šādos apstākļos obligāti nepieciešams pēc
iespējas ātrāk pārtraukt augu šūnu dzīvības procesus un mikroor-

ganismu darbību.

Jebkura bioķīmiska norise vai arī mehāniska kustība dzīvajā
šūnā ir saistīta ar kādu noteiktu saistītās enerģijas zudumu, jo daļa
aktivizētās enerģijas, kā to parāda otrais termodinamikas likums,

izdalās apkārtējā vidē siltuma veidā. Tā rezultātā paaugstinās vi-

des temperatūra un, kaut arī tas daudzos gadījumos ir vēlams,
diemžēl šādam nolūkam tiek izlietotas augu lopbarības vērtīgākās
vielas — cukuri, ciete, olbaltumvielas v. c. Grūtāk izmantojamos
savienojumus — kokšķiedru jeb lignīnu un celulozi —

augu orga-
nisms pats nespēj izmantot, bet mikroorganismi tos sāk izlietot

tikai tad, kad visas citas vieglāk noārdāmās vielas ir patērētas.
Mikroorganismi, patērējot augu cukurus, olbaltumvielas, taukus

un citus savienojumus, sintezē savas šūnas, bet tajās izmanto tikai

10—30% no izlietoto materiālu enerģijas. Tas norāda, ka lielākā

daļa no atbrīvotās enerģijas silda apkārtējo vidi.
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Parasti, lai iespējami ātrāk pārtrauktu augu šūnu un arī mikro-

organismu darbību, lieto dažādus konservēšanas paņēmienus —

žāvēšanu, skābēšanu, saldēšanu v. c. Bioenerģētiski šie paņēmieni
tomēr ir atšķirīgi. Visplašāk lieto žāvēšanu, kad vidē strauji sama-

zina brīvā ūdens daudzumu, iztvaicējot vai arī lietojot osmotiski

aktīvas vielas — vārāmo sāli, cukuru v. c. Ja žāvēšana ilgst vairāk

nekā I—2 dienas, ievērojami palielinās bioenerģētiskie zudumi, jo
visu šo laiku daļa augu šūnu un mikroorganismu turpina darboties.

īpatnēja ir skābbarības bioenerģētiskā bilance. Sajā variantā

apzināti tiek sekmēta vienas mikroorganismu grupas darbība ar

nolūku, lai tie izveidotu pienskābi un iekonservētu lopbarību. Se-

višķi lieli enerģijas zudumi ir aerobās un jauktās mikrofloras fāzēs,
un tāpēc tās jācenšas pēc iespējas saīsināt, ko var panākt, masu

rūpīgi noblīvējot un veicinot pienskābo rūgšanu. Sliktā skābbarībā,

kurā ilgstoši turpinās mikrobioloģiskie procesi, arī enerģētiskie zu-

dumi ir ievērojami lielāki.

Vismazākie bioenerģētiskie zudumi ir ķīmiski konservētā augu

masā, jo pēc konservantu pievienošanas pārtraucas visi dzīvības

procesi. Tāpat salīdzinoši mazi zudumi ir arī labā un pareizi sa-

gatavotā skābsienā, jo mikrobioloģiskie procesi tajā ir minimāli.

Gatavojot mākslīgi kaltētu lopbarību, bioenerģētiskie zudumi ir

ļoti mazi, tie rodas vienīgi laikā no pļaušanas līdz kaltēšanai, bet

savukārt ļoti liels ir tehnoloģiskais enerģijas patēriņš ūdens iztvai-

cēšanai.

Ļoti izšķērdīga no bioenerģētiskā viedokļa ir siena un graudu

pašsakaršana, kad visa lopbarība un arī gaiss tiek karsēts, «biolo-

ģiski dedzinot» cukurus un olbaltumvielas. Tiesa, pašsakaršana vei-

cina arī ūdens iztvaikošanu, bet, lai iztvaicētu 1 t ūdens, ir jāpa-
tērē apmēram 200 kg sausnas.

No bioenerģētiskā viedokļa pareizi jāizvēlas arī lopbarības rauga

gatavošanas metodes un ari citi biotehnoloģiskie paņēmieni, kuros

ar mikroorganismu palīdzību uzlabo lopbarības kvalitāti. Visos

mikrobioloģiskajos procesos enerģijas zudumi ir neizbēgami, bet

to lielums atkarīgs no kultūras īpatnībām un tehnoloģiskā nodro-

šinājuma. Tāpēc arī lopbarības rauga ražošanai lieto speciālus, se-

višķi augstražīgus celmus, kuru lietderības koeficients sasniedz 0,6.

Izšķiroties par lopbarības rauga ražošanu vai citu biotehnolo-

ģisko metožu lietošanu, vienmēr ekonomiski jāpamato to nepiecie-
šamība. Bioenerģētiskie zudumi jāsalīdzina ar tiem zaudējumiem,
kādi būtu lopkopībā, izēdinot nepilnvērtīgu lopbarību.

Lopbarības mikrobioloģisko procesu bioenerģētiskais novērtējums

pārliecinoši parāda, ka, izvēloties tehnoloģiju un organizējot dar-

bus, vienmēr jācenšas pēc iespējas ātrāk pārtraukt mikrofloras dar-

bību. Mikroorganismu izmantošana ir ekonomiski jāpamato, jāpie-
rāda tāda lēmuma nepieciešamība un izdevīgums.
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ŪDENS UN GAISA MIKROLFORA

Ūdens mikroflora. Dabiskās ūdenstilpes, tāpat kā augsne, ir pie-
mērota vide mikroorganismu attīstībai. Ūdenī tie aug un vairojas,
piedalās oglekļa, slāpekļa, sēra, dzelzs un citu elementu apritē tajā.
Mikroorganismu skaita un sugu ziņā ūdens mikroflora ir daudzvei-

dīga. Mikroorganismu skaits ūdenī ir atkarīgs no organisko un

neorganisko vielu daudzuma, skābekļa daudzuma, vides reakcijas
(pH), ūdenstilpes izmantošanas rakstura, gadalaika, apdzīvotības
pakāpes ūdenstilpes tuvumā, meteoroloģiskiem apstākļiem un citiem

faktoriem.

Piemēram, ļoti daudz mikroorganismu (1 cm 3 ūdens līdz 1 mil-

jonam šūnu) atrod upes posmā, kur tā tek cauri lielām pilsētām
vai rūpniecības centriem, jo upēs ievada dažāda rakstura notekūde-

ņus. Turpretī upes noteces zonā pirms pilsētas un tālāk aiz tās

mikroorganismu skaits upes ūdenī var būt niecīgs. Upes dūņās
mikroorganismu ir ievērojami vairāk nekā ūdenī.

Ūdenstilpēs ar stāvošu vai mazkustīgu ūdeni (dīķos, ezeros)
baktēriju izvietojumam novēro noteiktu likumsakarību. Piekrastes

zonā mikroorganismu ir ievērojami vairāk nekā no krasta attālākās

vietās. Lielākā daudzumā mikroorganismi atrodas 5—20 cm dzi-

ļumā. Konstatēts, ka dziļākajos ūdens slāņos nenovēro mikroorga-
nismu skaita tiešu atkarību no barības vielu daudzuma, jo barības

vielu rezerves ūdenī ievērojami pārsniedz faktiski dzīvotspējīgās
mikrofloras vajadzību.

Skaitliskā ziņā lielākais mikroorganismu daudzums ūdenī ir pe-

riodā no maija līdz jūlijam, kaut gan barības vielu daudzums šajā
laikā nesasniedz maksimumu. Acīmredzot temperatūras paaugsti-
nāšanās šajos mēnešos ietekmē mikroorganismu dzīvības procesus.

Mikroorganismu skaits ūdenī strauji pieaug lietainā laikā un sama-

zinās saulainā. Dūņās to ir vairāk nekā ūdenī. Visvairāk baktēriju
ir dūņu virsējā slānī, virs kura izveidojas it kā baktēriju plēvīte.
Nozīmīgas ūdenstilpes vielu apritē ir pavedienveida sēra un dzelzs

baktērijas. Piemēram, sērbaktērijas oksidē H2S līdz sērskābes

sāļiem, un tā rezultātā zivis tiek pasargātas no bojāejas. Spēcīgas
ūdens viļņošanās rezultātā, kad tiek _bojāta baktēriju plēvīte, no-

vēro zivju masveidīgu saindēšanos. Ūdenstilpju apakšējos slāņos
norisinās rūgšanas un metānveidošanās procesi ar C02 un CH4
izdalīšanos.

1 g dūņu satur aptuveni 100 000—1 milj. sulfātreducētāju bak-

tēriju, 10 000—100 000 tionbaktēriju, apmēram 1000 nitrificējošo
baktēriju, 10—100 anaerobo un aerobo celulozes noārdītāju baktē-

riju. Dūņās atrodas arī ūdeņraža un metāna oksidētājas baktēri-

jas v. c.

Ūdenī visvairāk ir bezsporu baktēriju (apmēram 97%), turpretī
dūņās pārsvarā ir sporveidotājas baktērijas, un to skaits pieaug līdz

ar dziļumu.
Jūrās un okeānos mikroorganismi labāk attīstās, ja ūdenī NaCl

koncentrācija ir robežās no 2 līdz 3%. Vismazāk mikroorganismu
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ir avotu un artēzisko aku ūdeņos, kur 1 ml ūdens ir līdz 10 baktē-

riju šūnas. Tas izskaidrojams ar to, ka baktērijas adsorbējas uz

augsnes daļiņām, ūdenim filtrējoties cauri grunts slānim. Nedaudz

baktēriju ir lietus ūdenī un tikko uzsnigušā sniegā it sevišķi, ja
gaisā nav putekļu (1 ml ūdens nav vairāk par 10 baktērijām).

Ūdenstilpju piesārņotības rādītāji. Katrai ūdenstilpei raksturīga
noteikta mikroorganismu biocenoze, un to piesārņotības pakāpi
raksturo noteikta mikroflora un mikrofauna. Katras ūdenstilpes pie-
sārņotības pakāpi (jeb saprobo zonu) raksturo mikroorganismu
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs.

1. Vislielākā piesārņotības zona ir polisaprobā zona.

Sajā zonā norisinās anaerobās pūšanas procesi, jo tie ir visvairāk

atmirušo augu un dzīvnieku palieku, kuras satur olbaltumvielas,
ogļhidrātus un citas mikroorganismiem nepieciešamas vielas. Ba-

gātīgi sastop mikroorganismus, kuri labi piemērojušies paaugsti-
nātām organisko vielu koncentrācijām, kā ari H 2S, C0

2 un CH
4

klātbūtnei. Baktēriju skaits 1 ml var sasniegt pat 1 milj. šūnu.

2. Vidēji piesārņotā zona — mezosaprobā zona. Sajā
zonā norisinās organisko vielu mineralizācija ar oksidēšanās pro-

cesu pārsvaru. Nitrificējošo baktēriju darbības rezultātā veidojas
nitrāti, H 2S pārveidojas sulfātos. Organiskās vielas mineralizējas
līdz C02. Mikroorganismu skaits 1 ml ūdens ir līdz 10 000 šūnu.

3. Tīrā ūdens zona — oligosaprobā zona. Sajā zonā

organisko vielu praktiski nav, un te notiek nitrītu oksidēšanās nit-

rātos. Mikroorganismu skaits 1 ml ūdens ir 10—100.

Dzeramais ūdens un tā kvalitātes novērtēšana. Par ūdens pie-
sārņotības pakāpi spriež pēc zarnu nūjiņas (Escherichia coli) sasto-

pamības tajā. Sīs baktērijas nav kaitīgas cilvēkam, bet to esamība

ūdenī liecina, ka tas ir piesārņots ar cilvēka un dzīvnieku zarnu

izdalījumiem un signalizē par iespēju, ka ūdenī var atrasties pato-

gēni zarnu infekciju un citu slimību izraisītāji (dizentērijas, vēdera

tīfa, holeras v. c).
Atklātās ūdenstilpēs zarnu nūjiņas šūnu daudzums gada laika

mainās. īpaši daudz baktēriju ir plūdu laikā un pēc spēcīgām lie-

tusgāzēm, kā arī tur, kur tiek iepludināti neattīrīti sadzīves notek-

ūdeņi.
Ūdens piesārņotības pakāpi raksturo zarnu nūjiņas daudzums:

1 litrs stipri piesārņota ūdens satur vairāk nekā 10 000 zarnu nūji-

ņas baktēriju, piesārņota ūdens — 1000, vāji piesārņota — 100,

apmierinošas tīrības ūdens — 10, laba dzeramā ūdens
—

3 baktē-

rijas.
Par dzeramā ūdens piesārņotības pakāpes radītāju kalpo koli

titrs un koli indekss. Koli titrs ir mazākais ūdens tilpums mi-

lilitros, kas satur 1 zarnu nūjiņu. Koli indekss ir zarnu nūjiņu
daudzums 1000 ml ūdens. Pēc valsts standarta prasībām, dzerama

ūdens koli titram jābūt ne mazākam par 300 un koli indeksam —

ne lielākam par 3.

Zarnu nūjiņas grupas baktērijas ir fakultatīvi anaerobās, kustī-

gas, gramnegatīvas, sporas tās neveido, želatīnu nešķidrina, veido
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indolu, sarecina pienu, raudzē glikozi, laktozi, maltozi, levulozi,
arabinozi un mannītu, veidojot skābes un C0

2. Saharozi šīs grupas

baktērijas nesadala. Audzējot uz Endo barotnēs, tās veido sarkanas

kolonijas ar metālisku spīdumu vai tumši sarkanas un sārtas kolo-

nijas ar tumšu centru.

Pēc valsts standarta, nosakot ūdens sanitāro stāvokli, ņem vērā

visu zarnu nūjiņas grupas baktēriju sastopamību.
Gaisa mikroflora. Gaiss nav piemērota vide mikroorganismu at-

tīstībai. Gaisā mikroorganismi nonāk galvenokārt no augsnes, au-

giem, dzīvniekiem, cilvēka un dažādiem priekšmetiem. Parasti gaisā
tie atrodas uz putekļiem un sīkos ūdens pilieniņos. Gaisā mikro-

organismi uzturas īslaicīgi, jo aiziet bojā izžūstot un Saules radiāci-

jas ietekmē.

Gaisa mikroflora ir daudzveidīga pēc sastāva un daudzuma. Tā

izmainās atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem, gadalaika, apvi-
dus sanitāri epidemioloģiskā stāvokļa un daudziem citiem fakto-

riem. Virs jūrām, kalnos, Arktikas gaisā ir samērā maz mikro-

organismu. Visvairāk to ir virs biezi apdzīvotiem rajoniem. Mikro-

organismu daudzums gaisā dažādās vietās ir parādīts 12. tabulā.

12. tabula

Mikroorganismu izplatība gaisā
(vidēji; pēc A. Voitkēviča)

Daudz mikroorganismu ir to telpu gaisā, kurās atrodas un pār-
vietojas daudz cilvēku (kinoteātros, teātros, skolās, stacijas tel-

pās v. c). Rūpniecības uzņēmumos, cehos un citur rūpīgi jāseko
gaisa tīrībai. Gaisa sanitārais vērtējums tiek izteikts divējādi: pēc
kopējā mikroorganismu skaita un pēc patogēno mikroorganismu
daudzuma (streptokoki, stafilokoki v. c, kuri vienmēr atrodas cil-

vēka elpošanas ceļu gļotādā) 1 m 3gaisa.
Brīvā dabā vismazāk mikroorganismu gaisā ir ziemā, visvai-

rāk — vasarā. Rudenī un pavasari tie ir vienādā daudzumā, kas ir

apmēram vidējais starp ziemas un vasaras daudzumiem. Ziemā

augsni pārklāj sniegs un gaiss nesaskaras ar to. Turpretī vasarā

ar vēju no augsnes mikroorganismi tiek ienesti gaisā. Visvairāk

mikroorganismu ir telpās, kur uzturas dzīvnieki.

Gaisa mikrofloras sastāvs ir nenoteikts. Tajā var atrasties dažādi

mikrokoki, sarcīnas, sporveidotājas un bezsporu nūjiņas, raugi,

Parauga ņemšanas
vieta

Mikroorganismu skaits

1 m3 gaisa

Virs Arktikas

Virs okeāna

Pilsētas parkā
Pilsētas ielā

Dzīvokli

Kūtī

1 — 10

5 ]5

200—600

4000—6000

10000—30 000

1 milj.—4 milj
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mikroskopisko sēņu sporas. Ar gaisu var tikt pārnesti dažādi pato-
gēnie mikroorganismi, kuri izraisa infekcijas slimības (tuberkulozi,
stafilokoku, streptokoku infekcijas, gripu v. c).

Liela nozīme gaisa attīrīšanā no mikroorganismiem ir zaļajiem
augiem. Koku un krūmu lapas aiztur putekļus, izdala fitoncīdus un

skābekli. Gaisu telpās, kurās uzturas daudz cilvēku, ieteicams dez-

inficēt ar ultravioleto starojumu.

MIKROORGANISMU LOMA DABAS AIZSARDZĪBĀ

Mūsdienu zinātnieki tehniskā progresa apstākļos intensīvajā
lauksaimnieciskajā ražošanā arvien pieaug cilvēka iedarbība uz

apkārtējo vidi. Šādas palielinātas antropogēnās slodzes rezultātā

augsnē, ūdeņos un arī gaisā nonāk ievērojams daudzums dažādu

zemkopībā un lopkopībā lietojamo vielu
— minerālmēsli, pesticīdi,

konservanti, virsmas aktīvās vielas un citi savienojumi. Ne mazāka

ir arī rūpniecības, transporta, komunālās saimniecības un citu ražo-

šanas sfēru līdzīgā ietekme uz apkārtējo vidi. Visa tā rezultātā

dabā pakāpeniski uzkrājas dažādas vielas, kuras paaugstinātās
koncentrācijās nelabvēlīgi ietekmē augu, dzīvnieku, cilvēka un ari

mikroorganismu darbību. Pašreizējās palielinātās antropogēnās
slodzes apstākļos, tikai pateicoties augsnes un ūdens dabiskās mik-

rofloras efektīvai darbībai, mūsu apkārtējā vide vēl ir piemērota
augu, dzīvnieku un arī cilvēka dzīvošanai.

Mikrofloras pozitīvā darbība apkārtējās vides saglabāšanā ir

ļoti daudzveidīga, un visefektīvāk tā norisinās augsnē. Tas izskaid-

rojams ar to, ka augsnē heterogēnā vidē vienlaicīgi kopā darbojas
daudz dažādu mikroorganismu, izveidojot asociācijas ar ļoti lielām

potenciālajām piemērošanās un katalītiskajām spējām. Lielajā mik-

roorganismu daudzveidībā vienmēr atradīsies vai arī, ģenētiski
izmainoties, piemērosies kāda šūna, kas spējīga izmantot pesticīda
vai citu savienojumu molekulu par barības avotu. Pat tāds stabils

savienojums kā DDT augsnē ir pakļauts mikrobioloģiskai detoksi-

kācijai, kaut arī pussabrukšanas periods ilgst līdz 2 gadiem.
Augsnē, katru gadu novācot ražu, uz tīruma paliek rugāji, sak-

nes un nobirušās augu daļas, un pēc nedaudz gadiem, ja vien mik-

roorganismi šos produktus neizlietotu savām vajadzībām, to slā-

nis sasniegtu vairākus desmitus centimetru un augsnes apstrāde
nebūtu iespējama. Mikroorganismi augu atliekas izmanto savai ba-

rībai kā enerģijas un uzbūves materiālu un vienlaicīgi sekmē og-

lekļa apriti dabā, trūdvielu uzkrāšanos un rada optimālus augsnes

apstrādes apstākļus. Ik gadus lielās devās lieto dažādus minerāl-

mēslus, lai veicinātu augu augšanu un attīstību. Daļa no minerāl-

mēsliem augsnē pārveidojas grūti šķīstošos savienojumos, piemē-

ram, kalcija, dzelzs un alumīnija fosfātos, un tāpēc augiem tie nav

pieejami. Mikroorganismi savukārt savā darbībā ar fermentu vai

organisko skābju palīdzību šķīdina grūti šķīstošos savienojumus,
atbrīvo augsni no fosfātiem un nodrošina augu apgādi.
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Savukārt palielinātas minerālā slāpekja devas — 200—

300 kg/ha — izmaina augsnes mikrofloru, samazinās celulozes no-

ārdītāju darbība un savairojas fitotoksiskās mikroskopiskās sēnes,
piemēram, Penicillium funiculosum, P. nigricans v. c. Šādos apstāk-
ļos ir traucēta augu augšana un attīstība, un, tikai pateicoties slā-

pekļa dažādo formu izmantotāju mikroorganismu darbībai, augsne

atgūst auglību.

Ļoti nopietnas bažas vides piesārņošanā rada dažādo pesticīdu
izmantošana lauksaimniecībā. Vienas sezonas deva parasti sevišķi
neietekmē augsnes bioloģiskos procesus, bet, regulāri lietojot, pes-
ticīdi var uzkrāties, un rezultātā tiek traucēta kultūraugu augšana
un attīstība. Mikroorganismu loma pesticīdu detoksikācijā jau bija
apskatīta iepriekšējās nodaļās, tikai vēlreiz jāatzīmē, ka viena no

svarīgākajām problēmām dabas aizsardzībā lauksaimniecībā ir aug-

snes pašattīrīšanās no pesticīdiem un to noārdes skaldproduktiem.
Mikroorganismu spējas raksturo ari citi piemēri par atsevišķu

vielu noārdīšanas iespējām.

Augsnēs, kurās ir naftas produktu piesārņojums, izveidojas mik-

roflora, kura efektīvi tos izmanto par barības avotu. Sādu augsni
ar labiem panākumiem var izmantot ar naftu piesārņotu vietu in-

okulācijai.
Bacillus un Arthrobacter ģintīs ir atrasti mikroorganismi, kuri

spēj oksidēt arī svina savienojumus.

Piesārņotās augsnēs epifītiskās baktērijas Pseudobacterium lac-

ticus piesakņu zonā paātrina fenolu sadalīšanos un samazina to

uzņemšanu augos.

Aktuāla problēma ir gruntsūdeņu un ūdenstilpju piesārņošana
ar nitrātiem. Sajā gadījumā zināmu palīdzību sniedz augsnēs tik

nevēlamie denitrifikatori. Ūdenī bieži izveidojas anaerobi apstākļi
un denitrifikatori reducē nitrātus līdz molekulārajam slāpeklim un

līdz ar to attīra ūdenstilpes. Jāņem gan vērā, ka ūdens nav visai

piemērota vide denitrifikatoru darbībai un tāpēc šis process tur

nav visai efektīvs. Toties sēra baktērijas efektīvi oksidē ūdenī

sastopamo un dzīvām būtnēm toksisko sērūdeņradi (sk. Sēra ap-

rite dabā).

Mikroorganismu asociāciju darbības rezultātā dabā, kaut arī

lēnām, tomēr pakāpeniski noārdās metāli un dažādi sintētiskie ma-

teriāli, kā, piemēram, gumija, plastmasas v. c. Sāds process ir po-

zitīvi vērtējams no dabas aizsardzības viedokļa, bet ļoti nevēlams

daudzās tautas saimniecības nozarēs. Lai novērstu metālu koroziju

un citu materiālu biodegradāciju, lieto dažādu antikorozijas prepa-

rātu pārsegumus, krāsas, lakas v. tml.

Mikroorganismu genoma mainības iespējas salīdzinājumā ar

eikariotiem ir ievērojami plašākas, un tāpēc vides piesārņošana ar

mutagēniem faktoriem — ķīmiskiem fizioloģiski aktīviem savieno-

jumiem, virsmasaktīvām vielām, paaugstinātu radiāciju un citiem,

izvirza jaunas problēmas dabas aizsardzībā. Mutagēno faktoru

iedarbībā izmainās mikroorganismu īpašības un veidojas jaunas
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formas, kuru izdzīvošanas spējas grūti prognozēt, un tās dažos
gadījumos var izraisīt nevēlamas sekas.

Novērojama arī vides piesārņošana ar «ārpushromosomu ģenē-
tisko materiālu», piemēram, plazmīdām (nelieli gredzenveidīgi bak-

tēriju DNS molekulu fragmenti), baktēriju gēnus saturošiem vīru-

siem un tamlīdzīgiem veidojumiem. Minētie ģenētiskās informācijas
pārnesēji var ilgāku laiku saglabāties ūdens vidē ārpus šūnas un

pēc tam, iekļūstot protoplastā, izmainīt tā īpašības. Ļoti bieži šādā

veidā tiek pārnesta izturība jeb rezistence pret antibiotikām vai

arī citiem medikamentiem. Tā, piemēram, Japānā ļoti plaši antibio-

tikas lietoja ne tikai medicīnā, bet arī lopbarībā, un tāpēc 1952. gadā
tikai 0,04% dizentērijas izraisītāju bija izturīgi pret antibiotikām,
bet 1972. gadā — jau 90,5%.

Visi minētie piemēri par mikrofloras darbību dabā pārliecinoši
parāda, ka, tikai labi zinotmikrobioloģisko procesu likumsakarības,
var tos mērķtiecīgi iesaistīt apkārtējās vides agroekoloģisko resursu

saglabāšanā.

MIKROORGANISMI BIOTEHNOLOĢIJĀ

Zinātniski tehniskais progress visās tautas saimniecības noza-

rēs, tātad ari lauksaimnieciskajā ražošanā, izvirza jaunas metodes

un tehnoloģijas darba ražīguma kāpināšanā un dabas resursu

racionālā izmantošanā. Arvien lielāka loma ir biotehnoloģijas me-

todēm, kuru mērķis ir paātrināt dažādu bioloģiski aktīvu savieno-

jumu lētāku sintēzi vai arī, pilnveidojot metabolismu, palielināt
enerģētisko resursu izmantošanas lietderības koeficientu. Jauns

zinātnisks novirziens biotehnoloģijā ir mikrobioloģiskā tehnolo-

ģija, kurā pašreiz jau ražo vairāk kā 200 tautas saimniecībā nepie-
ciešamu produktu.

Jaunas un sevišķi lielas iespējas paveras, izzinot plašās un

daudzveidīgās mikroorganismu saimes ģenētiskās un tehnoloģiskās
iespējas. Mikroorganismi kā prokariotiski vienšūnas organismi ir

ari visvairāk piemēroti jaunām bioenerģētiski ekonomiskām bioteh-

noloģijas metodēm. Par to liecina mikroorganismu kultūras pieau-
guma potenciālās iespējas, jo labvēlīgos darbības apstākļos to masa

10 stundu laikā var palielināties 100 reizes.

Mikroorganismu šūnu izmanto kā sava veida mehānismu, kurā

ieprogrammē informāciju par dažādiem savienojumiem. Pēc tam,

izmantojot barotnēs enerģētisko bāzi un plastisko vielu materiālu,
mikroorganismu šūna sintezē jauno savienojumu. Sajā nolūkā jau
ir panākta augu un dzīvnieku ģenētiskās informācijas nelielu ap-

jomu iekļaušana mikroorganismu šūnas genomā.
Aminoskābju, fermentu, vitamīnu un citu savienojumu ieguve.

Intensīvajā lauksaimnieciskajā ražošanā, lai palielinātu augu un

dzīvnieku produktivitāti, kļūst nepieciešama augšanas un attīstības

procesu regulēšana ar dažādu bioloģiski aktīvu savienojumu palī-
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dzību, lopbarībā aminoskābju un vitamīnu sastāva sabalansēšana,

jaunu un efektīvu ārstniecības līdzekļu lietošana v. c.

Mūsu republikā mikrobioloģiskajā rūpniecībā plaši izvērsta lop-
barības rauga un neaizvietojamās aminoskābes — lizīna, kā arī

vitamīnu, fermentu preparātu un antibiotiku ražošana. Latvijas
PSR ZA A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūtā izstrādāta oriģi-
nāla metode un pēc tās 1970. gadā Līvānu eksperimentālajā bio-

ķīmiskajā rūpnīcā uzsākta lizīna ražošana. Mērķtiecīgas selekcijas
gaitā iegūtas Brevibacterium ģints formas, kuras noteikta sastāva

barotnē intensīvi sintezē lizīnu. Sakarā ar to, ka baktēriju šūnai

lizīns tādos daudzumos nav vajadzīgs, aminoskābe izdalās apkār-

tējā vidē, no kurienes to arī iegūst tālākai izmantošanai.

Sādā veidā var iegūt arī citas aminoskābes, organiskās skābes,,

vitamīnus, fermentus un citus mikroorganismu šūnu metabolismam

tipiskus savienojumus (sk. Bioloģiski aktīvo vielu mikrobioloģiskā
sintēze).

Lietojot ģenētiskās inženierijas metodes, mikroorganismu ge-

nomā ir izdevies pārnest citu organismu gēnus, kuri satur kādu bio-

loģiski nozīmīgu savienojumu sintēzes informāciju. Sādā gadījumā
mikroorganismu šūnas noteiktos apstākļos intensīvi sintezē jau-
nos — metabolismam neparastos savienojumus. Pašreiz jau plaši
pazīstamā zarnu nūjiņa Escherichia coli fermentatoros ražo cilvēka

organismam vajadzīgos hormonus, insulīnu un arī vakcīnu pret
mutes un nagu sērgu. Savukārt ar rauga šūnu palīdzību iespējams
iegūt interferonu un hormonus.

Fotosintēzes produktu transformācija jeb pārveidošana. Augos
kā daudzšūnu organismos ir daudz mehāniski izturīgu, bet grūti
izmantojamu savienojumu —

celuloze un lignīns. Diemžēl samērā

maz ir organismam vērtīgo olbaltumvielu, tauku, cukuru, vitamīnu

un citu savienojumu. Tāpēc lopbarības bagātināšanai ļoti efektīvi

lieto dažādus mikroorganismus un biotehnoloģiskos paņēmienus.
Viens no plašāk lietotajiem paņēmieniem olbaltumvielu satura

palielināšanā ir lopbarības rauga ražošana. Raugi, izmantojot ogļ-
hidrātus un minerālo slāpekli, savās šūnās sintezē pilnvērtīgas ol-

baltumvielas. Molekulārās ģenētikas un selekcijas uzdevums ir

izveidot rauga formas ar iespējami augstāku lietderības koeficientu

un optimālu ķīmisko sastāvu.

Dažu mikroorganismu rīcībā ir attiecīgi eksofermenti, ar kuru

palīdzību tie spēj noārdīt celulozi un lignīnu līdz cukuriem un tādē-

jādi nodrošināt ar barības vielām pārējo mikrofloru. Minētos mik-

roorganismus arvien plašāk lieto, lai uzlabotu salmu, pelavu un

citu augu kokšķiedru saturošās produkcijas lopbarības vērtību.

Salmu biotehnoloģiskai pārstrādei LPSR ZA A. Kirhenšteina Mik-

robioloģijas institūtā izstrādātas oriģinālas metodes un iegūti efek-

tīvi mikroorganismu celmi (sk. ielīmes IV att.).
Progresīvs paņēmiens ir augu zaļmasas biotehnoloģiskā ap-

strāde, kāda LPSR ZA A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūta

vadībā izveidota Bauskas raj. agrofirmā «Uzvara». Mikroorganismus
izmanto augu zaļmasas frakcionēšanai, olbaltumvielu izgulsnēšanai



un cukurus saturošās augu sulas bagātināšanai ar olbaltumvielām,
iegūstot lopbarības raugu.

Daudzsološas ir biotehnoloģiskās metodes kūtsmēslu racionālā

izmantošanā. Viens no variantiem ir kūtsmēslos esošo kokšķiedru
hidrolizēt un iegūt piemērotu barotni lopbarības rauga ražošanai,
bet šāds paņēmiens diemžēl ir tehnoloģiski sarežģīts un tāpēc grūti
realizējams.

Mūsu republikā pēc A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūta

izstrādes un iniciatīvas izveidota biotehnoloģiska iekārta kūtsmēslu

pārstrādei un biogāzes ieguvei. Šādu tehnoloģiju lieto Ogres raj.
padomju saimniecībā «Ogre» nobarojamo cūku kompleksā. Līdz ar

to novērsta arī apkārtējās vides piesārņošana, kā tas dažreiz ga-

dās pie nobarojamo cūku kompleksiem.
Kūtsmēslos speciālās tvertnēs 55 °C temperatūrā anaerobo mik-

roorganismu asociācijas darbības rezultātā daja organisko vielu

tiek noārdīta līdz metānam un oglekļa dioksīdam. Šādu gāzu mai-

sījumu — biogāzi var izmantot kurināšanai un no 1 m 3 šķidro
kūtsmēslu var iegūt 3 m 3biogāzes, kas ir ekvivalenta 2,1 kg šķidrā
kurināmā.

Šādā termofilā anaerobā rūgšanā bioreaktoros nezāļu sēklas un

helmintu olas iet bojā jau 20—30 minūšu laikā, kas ir ievērojami
ātrāk nekā citos variantos. Parasti rūgšanas process ilgst 5—6 dien-

naktis, un tā rezultātā iegūst labas kvalitātes kompostu.
Nākamais ģenētiskās inženierijas mērķis ir panākt, lai dažus

mikroorganismu gēnus varētu iekļaut augu un dzīvnieku genomā.
Pašreiz jau izdevies augu genomā iekļaut jaunus gēnus, tā palieli-
not to izturību pret dažām antibiotikām un arī herbicīdiem. Sevišķi
agronomiski nozīmīgs ir mērķis augiem nodot molekulārā slāpekļa
saistīšanas gēnu kompleksu «nif» vai arī panākt, lai dažādas stiebr-

zāles veidotu simbiotiskās attiecības ar efektīvām slāpekļa saistī-

tājām baktērijām.
Šajā nodaļā aplūkotie piemēri ir tikai neliela daļiņa no plašā

ģenētiskās inženierijas un biotehnoloģijas sasniegumu klāsta. Jā-

ņem arī vērā, ka zinātniski tehniskais progress ik brīdi dod jaunus
un bieži vien līdz šim neparedzētus atklājumus.
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LATĪNISKO NOSAUKUMU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Acetobacter 77

— aceti 77

— — subsp. хуИпит 77

Achromobacter 88, 99

Actinomycetaceae 28

Actinomycetales 28

Aerococcus 27

Agrobacterium 25, 88

— radiobacter 25

Alternaria 76, 143

Arthrobacter 28, 84, 103, 175

Aspergillus 36, 78, 99, 102, 119, 150,
166

— niger 142

Azospirillum 89
Azotobacter 20, 55, 89, 125, 158

— chroococcum 9, 15, 87

Azotobacteraceae 25

Bacillaceae 27

Bacillus 18, 44, 66, 85, 88, 99, 106,
142, 166, 175

— anthracis 19

— cereus 82, 116

var. mycoides 82, 116, 131

— megaterium 102, 116, 131

var. phosphaticum 158
— mesentericus 102, 131

— mucilaginosus var. siliceus 159

— pasteurii 83

— polymyxa 116

— suferi/is 19, 82, 116, 131, 150
— thuringiensis 160

Bdellvibrio 123

— bacteriovorus 49

Beggiatoa 24, 100
— gigantea 15

Beijerinckia 89

Betabacterium 72

Borrelia 25

— recurrentis 25

Botrytis 78

Brevibacterium 106, 177

Candida 39, 102, 105, 106, 143

— albicans 70

Caulobacter 24

Cellvibrio 78, 131

Chaetomium 78

Chlorella vulgaris 105, 142

Chlorobium 100

Chromatium 100

Chromobacterium 143, 146

Chytridiales 49

Cladosporium 143

— herbarum 76

Clostridium 18, 27, 44, 55, 74, 89

— acetobutylicum 75, 87, 125
— beijerinckii 75, 76
— botulinum 75

— butyricum 75, 87

— cellobioparum 78
— felsineum 75, 76

— pasteurianum 9, 75, 87, 125

— putriļicum 75, 82

— sporogenes 75, 82

— retam 18, 75

— thermocellum 78, 131

Corynebacterium 106

— diphtheriae 28

Crenothrix 103

Cryptococcus 143

Cytophaga 24, 78, 131

Cytophagales 23

Debaryomyces 143

Dematium 143

Dendrodohium toxicum 166

Desulfotomaculum 18, 66, 101

Desuljovibrio 66

— desulfuricans 101

Endomyces 34

Enterobacter 89

Enterobacteriaceae 26

Eremothecium ashbijii 106

180
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Erm'mia 89

—
herbicola 166

Escherichia 44

— co/f 26, 172, 177

Flavobacterium 84, 88, 103, 142

Fungi 33

Fusarium 68, 78, 143

— sporotrichioides 166

Callionella 103

Ceotrichum 34, 38

—
candidum 38

Cibberella fujikuroi 107

Gluconobacter 77

Halobacteriaceae 26

Hansenula 70

Klebsiella 89

Lactobacillus 72

—. acidophllus 72

— brevis 72

— bulgaricus 71, 72

— casei 72

— fermentum 72

— plantarum 72

Leptospira 25

Leptothrix 24, 103, 104

Leuconostoc 27, 72

— mesenteroides 72

Leucothrix 24

Metallogenium 104

Methanobacteriaceae 27

Methylococcus 26

Methytomonadaceae 25

Methylomonas 26

Micrococcaceae 27

Micrococcus 83, 104, 106, 142

Microcylus 13, 125

Micromonospora 78

Microsporium 99

Mucor 37, 48, 68

Mucoraceae 37

Mycobacteriaceae 28

Mycobacterium 28, 143

— leprae 28

— tuberculosis 28

Mycota 33

Myxobacteriales 23

Nitrobacter 20, 48, 83

Nitrobacteriaceae 26, 83

Nitrococcus 83

Nitrosococcus 83

Nitrosolobus 83

Nitrosomonas 48, 83, 140

Nitrosospira 83

Nitrospina 83

Nocardia 142

Paecilomtjces 105

Papilionaceae 89

Paracoccus denitrificans 85

Pediococcus 27, 71

Penicillum 36, 38, 102, 107, 119, 150,

166

— funiculosum 175

— nigricans 175

Peptococcaceae 27

Pic/i/a 70

Propionibacteriaceae 28

Propionibacterium 73, 106

Proteus 99

— vulgaris 18, 82

Protozoa 4

Pseudobacterium lacticum 159, 175

Pseudomonadaceae 25

Pseudomonas 66, 84, 88, 102, 127,

142, 146, 150

— aeruginosa 82, 85

— fluorescens 82, 85, 166

Pullularia 143

Rhizobiaceae 25

Rhizobium 90, 93—95, 149

— japonicum 92

— leguminosarum92, 152, 153

— lupini 92

— meliloti 92

— phaseoli 92

— itrtfo/a 92

Rhizoctonia solani 127

Rhizopus 37, 48, 102

Rhodospirillum rubrum 88

Rhodotorula 102, 106, 143

Saccharomyces 73, 102, 103, 105

— cerevisiae 38, 39, 69

— шш 39, 69
Salmonella 26, 44

— гг/pfti 26

Sarcina ventriculi 68

Schizosaccharomyces 39

Seliberia 125

Shigella 26, 44

Siderocapsaceae 27

Sphaerotilus 24

Spirillum 18

Spirochaeta 25

Spirosoma 125

Sporocytophaga 24, 78

Sporosarcina 18

— игеае 83

Stachybotrys alternans 166



Staphijlococcus 44

Streptococcaceae 27

Streptococcus 27, 71
— cremoris 71

— lactis 23, 71—73
— thertnophilus 71

Streptomgces 28, 78, 106
— griseus 150

— violaceus 117

Streptomycetaceae 28

Streptosporangium 78

Sulļolobus 26

Thiobacillus 26
— denitrificans 99, 100
— ferrooxidans 99, 104
— intermedius 99
— noveltus 99
— thiooxidans 43, 99, 100

— thioparus 99, 100

Thioploca 24, 100

Thiothrix 100

Torulopsis 39, 105
Treponema 25

— pallidum 25

Trichoderma 78, 150, 160

Trichothecium 102

V/бпо 18, 44
— cholerae 26

Vibrionaceae 26

Xanthomonas 84

Zgmomonas mobilis 68
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PRIEKŠMETU ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Acidofili 43

Acidotoleranti 43
Adenozīndifosfāts (ADF) 60

Adenozīntrifosfāts (ATF) 60

Aerobi 43, 60

Aktinomicētes 28

Alelopātija 149

Alkaiofili 43

Aminoskābju dezaminēšanā 80

— — hidrolītiskā 81

reduktīvā 81

— mikrobioloģiskā ieguve 176

— sintēze 104

Amonifikācija 79

Anabioze 41

Anaerobi 44, 60

Antagonisms 48

Antibiotiskās vielas 107

Antropogēnā slodze 174

Apakšraugi 69

Arējās vides faktori 39—47

gaisma 44

— — — ķīmiskās vielas 46

— mitrums 40
— — — radioaktīvais starojums 45

temperatūra 41

ultravioletais starojums 44

— — — vides reakcija 43

Artrosporas 34

Aski 36

Askomicētes 37

Askusporas 37

Augļķermeņi 37

Augsnes aerācija 120

— apstrāde 128

— apūdeņošana 130
— biotiskie faktori 123
— mehāniskais sastāvs 122
— mikroflora 114—137
— mikrofloras dinamika 117
— — izzināšanas metodes 114—118
— — potenciāls 118

— mikroorganismi, autotrofie, 125

oligotrofie 125

saprofltiskie 124

trūdvielu noārdltāji 125

— minerālais mēslojums 135

— mitrums 119

— nogurums 150

— organiskais mēslojums 136
— redokspotenciāls 121

— trūdvielas 113

— veidošanās 112

— vides reakcija 121

Augu augšanas stimulatori 107
— zaļmasas mikroflora 161

— — buferspējas 167

— — biotehnoloģiskā pārstrāde 177

Augu zaļmasas konservēšana 162
Autohtonā mikroflora 125

Autotrofi 59

Azotobaktērijas 88

Azotobakterīns 158

Baktērijas 3

— amfitrihas 18

— ar gļotu maksti 24

— — izaugumiem 24

— — pumpuriem 24

— gramnegatlvas 16

aerobas nūjiņas 25

— — fakultatīvi anaerobas 26

hemolitotrofas 26

— grampozitīvas 16

— fotosintezējošas 23
— lizogēnas 33

— metānveidotājas 27
— nitrificējošās 83

— pūšanas 82

— sporu veidotājas 27

Baktēriju fimbrijas 18

— formas 13

— ģenerācijas laiks 20

— hromosoma 17, 108

— izmēri 15

— kolonijas 20

— kustības 18
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Baktēriju pumpuri 20

— sporas 18

— šūnu sastāvs 52

— vairošanās 20

— viciņas 18

lofotrihas 18

— — monotrihas 18

— — pertrihas 18

Baktericldi 46

Bakteriofāgi 8, 32

Bakteriohlorofils 53

Bakterioloģija 3

Bakteriostatisks 46

Bakteroldi 90

Barības vielu uzņemšana 49

— — aktīvais transports 50

— — atvieglotā difūzija 50

pasīvais transports 49

Barofili 44

Barotnes 116

Bazīdijas 36

Bazldijsporas 37

Bioenerģētika, lopbarības konservēša-

nas, 169

rauga 170

— pašsakaršanas 170

•— slāpekļa saistīšanas 96
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