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Tutkielman kirjallisuusosassa käsiteltiin ritsosftüirin mik¡obiston tuottamia rautaa sitovia yhdisteitä,
sideroforeja. Kirjallisuusosassa kuvattiin sideroforien ominaisuuksia, synteesiin vaikuttavia tekijöitä,
sideroforien merkitystä ritsosftiärin vuorovaikutuksissa sekä sideroforien määrittämiseen käytett¿ivissä olevia
menetelmiä.

Kokeellisessa osassa tutkittiin metsÈimaasta ja metsämaalla siirrostettujen rauduskoivujen (Betula pendula)
ja punanatojen (Festuca rubra) juurista eristettyjen 66 bakteerikannan (29 antagonistista jaltai syanidia
tuottavaa Pseudomonas,- Comamonas- ja Bacillus-kantaa, 19 typensitojakantaa, l8 antagonistista
akfinomykeettikantaa) þþä tuottaa rautaa sitovia yhdisteitä, sideroforeja, sekä karakterisoitiin tuoteffujen
sideroforien rakenne yleisellä tasolla. Työssä tutkittiin myös sideroforeja tuottavien ritsosftiäribakteerien
vaikutusta rauduskoiwn- ja punanadantaimien kasvuun sekä tarkasteltiin maaperäbakteerien antagonististen
ominaisuuksien j a sideroforituoton mahdollista yhteyttä.

Metsämaasta sekä metsämaalla siirrostettujen rauduskoivujen ja punanatojen juurista eristettyjen bakfeerien

þky tuottaa käytetyissä vähärautaisissa kasvatusolosuhteissa rautaa sitovia yhdisteitä, sideroforeja, oli
saatujen tulosten perusteella korkea. Pseudomonas-kantojen kohdalla yleisimmin tuotetuiksi sideroforeiksi
osoittautuivat käytetyllä pseudobaktiinitestillä positiivisen reaktion antavat yhdisteet, pseudobaktiinit ja
pyoverdiinit. Bacillus-kannoista vain pieni osa tuotti sideroforeja, joista osa sisälsi fenolaatti-
katekolaattityypin ligandin. AktinomykeeteistÍi lähes 80 % osoittautui sideroforipositiivisiksi ja osassa

tuotettuja sideroforeja rautaa sitovana ligandina toimi fenolaatti-katekolaattityypin ligandit. Sideroforeja
tuottavien bakteerikantojen vaikutuksia kasvin kasvuun selvittäv¿in kokeen tuloksista nähtiin, että
bakteerikantojen solumäärät kahdella pitoisuudeltaan erivahvuisella ravinneliuoksella kastelluissa taimissa
vaihtelivat. Ravinneliuospitoisuuksien suorista tai epäsuorista vaikutuksista taimien kasvuun ei voitu vetää
johtopä?itöksiä. Punanadantaimissa sideroforituotolla näytti olevan negatiivinen vaikutus juuren pituuteen ja
sivujuurten lukumäärään, kun taas siderofori-, syanidi- ja lAA-positiivinen bakteerikanta näytti edistävän
punanadan kasvua kokonaisvaltaisesti pitoisuudeltaan alhaisemmalla ravinneliuoksella kastelluissa taimissa.
Rauduskoivujen kohdalla sideroforituotolla ei havaittu olevan merkitsevää vaikutusta kasvin kasvuun
minkään kasveista mitatun parametrin osalta. Siderofori-, syanidi- ja lAA-tuoton yhteisvaikutus
rauduskoivun kasvuun vaihteli bakteerikantakohtaisesti. Sideroforisuodosten antimikrobiaalista aktiivisuutta
mittaavan testin perusteella bakteærit ovat herkempiåi sideroforien kasvua estäville vaikutuksille kuin sienet.
Sideroforien rooli havaittujen antagonististen vaikutusten taustalla ainoana vaikuttavana yhdisteenä ei ole
kuitenkaan täysin varmaa, sillä suodosten tarkkaa koostumusta ei määritetty.
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