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Typpilaskeuma happamoíttaa maztaja sen vaikutuksia balcteeripopulaatioon on

tutkittava mahdollisimman varhaisesta vaiheesta låihtien. Kalkitus kohottaa maân

pH:ta ja sitä jotrdutaan mahdollisesti tulevaisuudesssa käyrüim¿i¿in typpilaskeuman
aiheut[aman happamoitumisen torjumiseen. Työssä tutkittiin metsåimaan ritsosfüäri-
bakteereita Metsäntutkimuslaitoksen lan¡roituskoekentiltä otetuista näytteistä. Typpi-
lisâtyllä koealalla voitiin jäljitellä typpilaskeumaa ja tutkia sen vaikutuksia bakteeris-

toon. Kalkituksen vaikutusta tutkittiin kaikitulla koealalla ja molempien käsittelyjen
yhteisvaikutusta molemmilla tavoilla käsitellyllä koealalla.

Tutkimuksessa tutkittiin punanadan ja rauduskoivun ritsosfÌüiriin eli juuristoon

hakeutuvia aerobeja ja fakultatiiveja anaerobeja bakteereita. Niiden lukumåüirä,

biomassa ja lajisto pyrittiin selvittåimään ja vertaamaan alkuperäiseen maassa. Lisäksi
tutkittiin aiustavasti assosiatiivisten typensitojien esiintymistä ritsosfüÌireissä, sekä

laskettiin symbionttisen typensitojan Frankian mäÅ,tâ maassa ja tutkittiin käsittelyjen
vaikutukset siihen.

Elävien solujen lukumäärä selvitettiin maljalaimennusmenetelmällä, jossa käytetyiltä
maljoilta tehtiin myös eristykset bakteerilajiston selvittämistä varten. Bakteerien
ka¡akterisointiin kaytettiin normaaleja standardimenetelmiä (gram-värjäys, Leifson-
agar ja API20E-testi). Bakteeribiomassa mitattiin muramiinihappomenetelmällä. As-
sosiatiivisten typensitojien esiintyminen tutkittiin asetyleeninpelkistysmenetelmâI1ä ja
Frankian måiärä laskettiin nesteviljelmissä maljalaimennusmenetelmän tapaan.

Kalkituksella ja typpilisäyksellä ei havaittu selkeää vaikutusta nadan ritsosfüäriin
hakeutuneiden bakteerien määriin. Koivun ritsosfüärßsä kalkitus alensi, typpilisä nosti

elävien solujen lukumåüirää. Käsittelyillä ei havaittu selkeää vaikutusta biomassaan.

Koivun ja nadan välillä havaittiin ero biomassan mÈi2irässä ja bakteerilajistossa.
Kalkitus nosti, fyppilisä laski selvåisti Frankian mäaräa. Tutkimuksessa havaittiin
selvä ero maa- ja ritsosfüäripopulaatioiden lajistojen välillä. Ritsosfrüirissä dominoivat
gram-negatiiviset, erityisesti Pseudomonal<set, mutta ma¿ìssa populaatiossa oli
enemmän gram-positiivisia bakteereja, joista Bacillul<sia eristettiin yleisimmin.
Poikkeuksena oli Bacillusten hakeutuminen nadan ritsosfrüiriin, kun taas koivun
ritsosfÌiäristä niitä ei löydeffy. Gram-positiivisista Rhodococceja eústetliin ainoastaan

ritsosfüåiristä. Aktinomykeettejä (gram-positiivisia) eristettiin pääasiassa maasta

mahdoliisesti niiden hitaan kasvunopeuden ja alhaisen kilpailukyvyn vuoksi. Nadan
ritsosfüärissä myös biomassa oli huomattavasti koivun ritsosfüäriä korkeampi.
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