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Yleiskatsaus

hyödyt kasveille

Kasvit vaikuttavat luonnostaan juuriaan
ympäröivään alueeseen, ritsosfääriin,
jossa ne ovat vuorovaikutuksessa kasvuunsa ja terveyteensä monin tavoin
vaikuttavaan mikrobiyhteisöön.
Modernin maatalouden käytännöillä (lannoitus, maatalouskemikaalit,
maanmuokkaus, lyhyet viljelykierrot
ym.) on merkittävä vaikutus kasvien ja
mikrobien väliseen tasapainoon, ja ne
voivat köyhdyttää maaperän biologista
aktiivisuutta.

Lallemandin tutkimusosasto valitsi juuristobakteerista Bacillus amyloliquefaciens kannan IT45 sen kasvien kasvuun
positiivisesti vaikuttavien ominaisuuksiensa perusteella. Näihin vaikutuksiin
lukeutuvat: juurten biomassan lisääminen, ravinteiden saatavuuden parantaminen (fosfori, rauta) ja biofilmin muodostaminen.

Ritsosfääri: aktiivinen alue

K

asvit elävät ja kasvavat osana ekosysteemiä, ja ympäristöolosuhteet vaikuttavat niiden menestymiseen. Kasvit muokkaavat juuristovyöhykkeensä, ritsosfäärin,
fysikokemiallisia ominaisuuksia (pHja hapetuspelkistyspotentiaali) juurieritteillään.
Kolmasosa kasvin yhteyttämisessä tuottamasta energiasta kohdistuu juurieritteiden
ja -aineenvaihduntatuotteiden valmistukseen. Nämä yhdisteet toimivat myös mikrobien ravinnonlähteinä.
Kasvi kuluttaa tämän energian hankkiakseen mikrobeilta vaihtokaupassa

ravinteiden saatavuuteen, terveytensä
edistämiseen ja sopeutumiseensa liittyviä etuja. Tämä on mutualismin perusta: suhde, josta kumpikin organismi
hyötyy.
Ritsosfäärissä on 100–1000 kertaa enemmänbakteereja verrattuna muuhunosaan
maaperää. Kovan lajienvälisen kilpailun
takia vain vahvimmat lajit selviytyvät. Ritsosfäärissä on 10–100 kertaa vähemmän
bakteerilajeja verrattuna muuhun osaan
maaperää (Desseaux 2014).
Ritsosfääriin muodostuu tasapaino hyödyllisten, neutraalien ja patogeenisten

bakteerien välille.
Viljelymenetelmät voivat vaikuttaa tähän tasapainoon. Ympäristöä säästävät viljelymenetelmät (maanpeitekasit,
muokkaamatta jättäminen jne.) auttavat
ylläpitämään kasvien ja mikrobien välistä
tasapainoa ja parantavat kasvuympäristön sietokykyä.

Ritsosfäärin muokkaaminen: juuriston ymppäys
Maatalous köyhdyttää maaperämikrobiston monimuotoisuutta. Kestää vuosikymmeniä palauttaa kasvi–mikrobitasapaino
ja mikrobiyhteisön alkuperäinen monimuotoisuus ennalleen.

Juuriston ymppäys vähentää maaperämikrobiston köyhtymisestä aiheutuvia
haitallisia vaikutuksia mahdollistamalla
ritsosfäärin nopean asuttamisen suurella määrällä isäntäkasvinsa kasvua ja

kehitystä edistäviä juuristobakteereja.
Alkuperäiset ja lisätyt bakteeripopulaatiot
asettuvat luontaisen kilpailun kautta ajan
myötä tasapainoon.
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Bacillus IT45:n vaikutustavat
Bacillus IT45 on eristetty maaperästä ja valittu
Lallemandin tutkimusosaston toimesta satojen
hyötymikrobikantojen joukosta maataloutta
hyödyttävien ominaisuuksiensa perusteella.
Näihin ominaisuuksiin lukeutuvat ritsosfäärin
asuttaminen ja isäntäkasvin kasvua ja ravinteiden
saantia edistävien yhdisteiden erittäminen. Lisäksi
Bacillus IT45 valikoitui itiönmuodostamiskykynsä
ansiosta, joka lisää kannan käyttövarmuutta ja
helppokäyttöisyyttä.

Biofilmin muodostaminen: turvaa asuttamista ja mikrobiaktiivisuutta
Bacillus IT45 valikoitui biofilminmuodostamiskykynsä perusteella (Bogino ym. 2013).
Biofilmin muodostaminen tarjoaa mikrobipopulaatiolle useita etuja:
 Fyysinen este muiden mikrobien tuottamia haitallisia yhdisteitä vastaan.
 Suoja ympäristöstresseiltä, kuten pH:n
vaihteluilta, osmoottiselta stressiltä ja
kuivumiselta.
 Juurieritteiden, kasvihormonien ja ravinteiden pidättäminen.
Biofilmi varmistaa tehokkaan ymppäystuloksen: tasaisen asutuksen ja juuristoa
ympäröivien bakteerien suojaamisen.
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Biofilmiä

Kuva A: Bacillus IT45 muodostaa biofilmin
(12 000-kertainen elektronimikroskooppisuurennos)

Kuva B:
Bacillus IT45 -asutusta siemenenä
ympätyn rapsin juuristossa

KONTROLLI
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BACILLUS IT45

Juurten biomassan lisääminen
Bacillus IT45 valittiin auksiini- (ja auksiinien pääasiallisen esiasteen tryptofaanin)
sekä gibberelliini-kasvihormonien tuottamiskykynsä perusteella
Lisää juurten biomassaa: Lisää juuriston pituutta ja kokoa, mikä mahdollistaa juurten levittäytymisen laajemmalle

maa-alalle (Backer ym. 2018). Vesi- ja ravinnevarantojen saavuttaminen parantuu.
Kasvun edistäminen: Auksiinit edistävät solunjakautumista ja gibberelliinit
solun pituuskasvua. Juuristo levittäytyy
tasaisesti maaperään.

Nämä kasvihormonit löyhentävät myös
kasvisolun soluseinää, mikä edistää juurieritteiden tuotantoa (mutualisimi ja vastavuoroiset hyödyt).
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Ravinteiden saatavuuden parantaminen (ympätylle kasville)

Fosfori
Fosfori on elävien organismien viidenneksi yleisin alkuaine. Se on välttämätön osa
kaikkea orgaanista ainesta:
geneettistä materiaalia (DNA
ja RNA), soluaineenvaihduntaa (NADP, ATP)
ja solukalvonfosfolipidejä (VandenBossche
1999).

Fosforin kierto
Kiinteässä maa-aineksessa fosforia esiintyy kahdessa eri muodossa: orgaanisena ja epäorgaanisena fosforina (Vanden
Bossche 1999).
Orgaaninen ja epäorgaaninen fosfori ovat
vuorovaikutuksessa keskenään kasvin ja
sen mikrobiyhteisön välisten biologisten
ja fysiokemiallisten mekanismien kautta.

Käyttökelpoinen
fosfori ja kasvin
fosforinotto

Orgaaninen
fosfori ja sen
saatavuus

Kuva C: Fosforin biogeokemiallinen kierto maatalousmaassa

Nämä mekanismit ohjaavat fosforin liukenemista, mineralisaatiota ja immobilisaatiota (Messiga 2010). Edellä mainitut
reaktiot voivat aiheuttaa fosfaatti-ionien
vapautumisen kiinteästä olomuodos-

Kasveille käyttökelpoinen fosfori on nesteessä fosfaatti-ioneina
(H2PO4, HPO42–).
Kasvin ottaman fosforin määrä riippuu pitkälti maaperän ominaisuuksista (orgaaninen aines, savi, oksidit, hydroksidit ja karbonaatit),
sääolosuhteista sekä kasvin fysiologiasta ja mikrobiyhteisöstä, joka

vaikuttaa mineralisaatioon.
Mineraalilannoituksella on pieni vaikutus maanesteen fosforivaroihin.

Maaperän orgaanisen fosforin pitoisuus riippuu orgaanisen aineksen
määrästä; 0,5 %orgaanisesta aineksesta koostuu fosforista (Messiga
2010). Orgaaninen fosfori vastaa keskimäärin 29 % ja enimmillään
jopa 65 % maan muokkauskerroksen kokonaisfosforista (Vanden
Bossche 1999).

on prosessissa tärkeä rooli.

Orgaanista fosforia vapautuu kasvimateriaalin hajoamisen ja
orgaanisen aineksen mineralisaation seurauksena. Mikrobeilla

Epäorgaaninen
fosfori ja sen
saatavuus

Maanesteen liukoinen fosfori voi olla myös kallioperästä rapautunutta
(hidasta kinetiikkaa) tai peräisin maahiukkasten adsorboiman fosforin
aktiivisesta desorptiosta (nopeampaa kinetiikkaa).
Kasvit voivat ottaa fosforia usealla eri tavalla (Vanden Bossche 1999):
– Fosforin sieppaus: Kasvi saa 1 % fosforintarpeestaan juurten
kasvun seurauksena tapahtuvasta maaperään levittäytymisestä.
– Massavirtaus tai advektio: Kasvin vedenoton ja haihdutuksen
seurauksena tapahtuvaa liikettä. Massavirtauksen (tai konvektion)
kautta saadulla fosforilla kasvi voi tyydyttää fosforintarpeestaan
vain 2,5 %(Vanden Bossche 1999).
– Diffuusio: Pitoisuuseron aiheuttamaa ionien liikettä nesteessä.
Reaktion tapahtuminen vaatii protonilähteen. Juuristo luovuttaa
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ta maanesteeseen tai vaihtoehtoisesti
vetää fosfaatti-ioneja nesteestä kiinteään olomuotoon (kuva C).

Entsyymiaktiivisuus edistää orgaanisen fosforin vapautumista.
Juurten ja mikrobien maaperään erittämät entsyymit edistävät orgaanisen aineksen hajoamista ja fosforipitoisten molekyylien hydrolyysiä.
Reaktioissa osallisina olevat entsyymit ovat pääosin emäksisiä fosfataaseja tai happamia fytaaseja ja fosfomonoesteraaseja.

maahan protoneja ja kompensoi maanesteen kationien (K+, Ca2+,
Mg2+, NH4+) ylimäärää (Vanden Bossche 1999). Mekanismia kutsutaan protonipumpuksi. Maaperän mikrobien erittämät entsyymit
edesauttavat liikettä. Kasvi siis ottaa fosforia juuristollaan myös
aktiivisesti, mikä johtaa fosforin pitoisuuseron muodostumiseen
maanesteeseen, juuriston läheisyyteen. Tämä pitoisuusero ylläpitää
diffuusiota ritsosfäärin ulkopuolelta juurta kohti ja tyydyttää valtaosan kasvin fosforintarpeesta.

Bacillus IT45 parantaa
käyttökelpoisen fosforin
saatavuutta
Bacillus IT45 lisää liukoisen fosforin määrää
ritsosfäärissä. Bacillus IT45 valittiin muiden
bakteerikantojen joukosta fytaasientsyymien
tuottamiskykynsä perusteella. Fytaasit liuottavat
orgaanista fosforia.

Kuva D: Bacillus IT45 -kannan vertailua muihin kantoihin tutkittaessa näiden kykyä
tuottaa fytaasientsyymejä yksinomaan orgaanista fosforia sisältävällä agaralustalla

Ainoa fosforinlähde tällä agaralustalla on fytiinihappo. Fytiinihapon fosfori ei
ole suoraan mikrobien tai kasvien käytettävissä, vaan se vapautuu niiden käyttöön fytaasien avulla. Bakteerikasvu maljalla viittaa käyttökelpoisen fosforin
saantiin ja fytaasin tuottamiseen. Väritön kehä kasvualustalla osoittaa alueen,
johon bakteerikasvusto on erittänyt kasvuaan edistäviä fytaaseja.

Bacillus IT45 valittiin muiden bakteerikantojen joukosta orgaanista fosforia
liuottavien fytaasientsyymien tuottamiskykynsä perusteella. Fytaasien liuottama
fosfori on kasveille käyttökelpoista.

1. Bakteeriton kasvualusta (negatiivinen kontrolli)
2. AQP092: bakteerikanta, joka ei eritä fytaaseja (negatiivinen kontrolli)
3. AQP8315: bakteerikanta, joka erittää fytaaseja: kasvua ja väritön kehä (positiivinen kontrolli)
4. IT45: bakteerikanta, joka erittää fytaaseja: kasvua ja väritön kehä (positiivinen kontrolli)

Tutkimus käyttökelpoisen
fosforin määrästä ritsosfäärissä
Tämän kokeen tarkoitus oli tunnistaa Bacillus
IT45:n ja kasvin välinen mutualismi eli vastavuoroinen hyötysuhde.
Koe toteutettiin kasvukammiossa kasvualustalla (pH = 8,02, käyttökelpoinen P: 34,3
ppm) kasvatetulla salaatilla. Kasvit käsiteltiin
Bacillus IT45:llä 15 päivän välein (Gonzales
Mendes 2009).

Kuva E: Käyttökelpoisen fosforin määrä ritsosfäärissä 60 vuorokauden kasvatuskammiossa (20–24 °C)
kasvatuksen jälkeen
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Yhdistelmät (P alkutilanne 34,3 ppm)
Käyttökelpoinen P (ppm) ritsosfäärissä
pmy/g kasvualustaa

Kasvi

Ei kasvia +Bacillus IT45

Ilman kasvia, ilman Bacillus IT45:ttä Kasvin kanssa, ilman Bacillus IT45:ttä Ilman kasvia, Bacillus IT45:n kanssa

Kasvi +Bacillus IT45

Kasvin ja Bacillus IT45:n kanssa

34,7

32,1

58,2

41,0

0

0

1,7 x 103

2,3 x 104

Kasvualusta sisälsi 34,3 ppm käyttökelpoista fosforia ja määrä säilyi
vakaana 60 päivän ajan ilman kasvia ja ilman Bacillus IT45 -bakteeria
(34,7 ppm).
Bacillus IT45:n toiminnan tuloksena käytettävissä olevan fosforin määrä kasvoi 70 %alkuperäisestä tasosta ”ei kasvia +Bacillus IT45” -yhdistelmässä (ei kasvin ravinteidenottoa). Bacillus IT45 -populaation koko
oli noin 10 kertaa pienempi yhdistelmässä ”ei kasvia + Bacillus IT45”

kuin yhdistelmässä ”kasvi +Bacillus IT45”.
”Kasvi + Bacillus IT45” -yhdistelmässä maaperän käyttökelpoisen fosforin määrä kasvoi 28 %, huolimatta kasvin ravinteidenotosta, verrattaessa pelkästään kasvin sisältävään koejäseneen. Juuriston läsnäolo
tukee Bacillus IT45 -populaatiota, joka oli kokeessa 10 kertaa suurempi kasvin sisältävässä koejäsenessä verrattuna koejäseneen,
jossa kasvia (juurieritteitä) ei ollut.
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Tutkimus kasvin fosforinotosta
Tämän kokeen tavoitteena oli havainnollistaa
fosforin liukenemista.
Fosforin määrän muutokset kasvissa ja kasvin
kasvu ovat todisteita fosforin liukenemisesta.
Koe toteutettiin inertillä kasvualustalla (perliitti/
vermikuliitti) kasvatetulla italialaisella raiheinällä Vegenovin tutkimuslaitoksessa vuonna 2019.
Bacillus IT45lisättiin2 viikonkuluttua kylvöstä ja
sato korjattiin 5 viikkoa hyötymikrobiymppäyksestä. Raiheinä sai ravinteita tavanomaiseen
tapaan lukuun ottamatta fosforia, joka annettiin koekasveille kasveille käyttökelvottomassa
muodossa (CaHPO4). Bacillus IT45 liuotti fosforia
CaHPO4-muodosta käyttökelpoiseen muotoon
lisäten koekasvien kuivapainoa ja käyttökelpoisen fosforin siirtymistä kasviin [>17 vs. 10].

Kuva F: Maanpäällisen biomassan kuivapaino ja fosforin otto 5 viikon jälkeen
Kuivapaino

Fosforinotto

g

mg
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Käsittelemätön kontrolli

Bacillus IT45

Maanpäällisen biomassan määrä kasvoi merkittävästi Bacillus IT45 -käsitellyssä
koejäsenessä verrattuna käsittelemättömään koejäseneen.

Rauta (Fe) on kasveille välttämätön hivenravinne. Se on tärkeä osa monia entsyymejä, jotka liittyvät hengitykseen, klorofyllin muodostukseen
ja typenottoon (Miller ym. 1995). Happipitoisessa ympäristössä, kuten
maaperässä, rauta on ferrirautana (Fe3+), joka esiintyy ferrioksidina
(Fe2O3) tai ferrihydroksidina (Fe(OH)3.).
Nämä esiintymismuodot eivät tavallisesti ole kasveille käyttökelpoisia,
eivätkä erityisesti silloin, kun maassa esiintyy korkeita pitoisuuksia
kalsiumkarbonaattia tai fosfaattia (Miller ym. 1995).

Lähdeluettelo
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4
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Raudan kelaatio (sideroforit)

Kasvit tuottavat luonnostaan sideroforeja, jotka kelatoivat ja kuljettavat rautaa ritsosfääriin muodostamillaan siderofori-Fe3+-komplekseilla.
Juurisolun kohdatessaan kompleksi sitoutuu tiettyyn solukalvon reseptoriproteiiniin, joka kuljettaa kompleksin soluun. Kompleksi hajoaa
solussa ja ferrirauta (Fe3+) pelkistyy ferroraudaksi (Fe2+), jonka kasvi
pystyy hyödyntämään.
Bacillus IT45 valittiin muiden kantojen joukosta sideroforien tuottamiskykynsä perusteella. Sideroforien muodostus parantaa kasvin raudanoton
edellytyksiä.
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Kuvaluettelo
Kuva A: Bacillus IT45 muodostaa biofilmin. Kuva otettu
elektronimikroskoopilla (12 000-kertainen suurennos,
fiksoitu: glutaraldehydi/metallointi) paikassa: CNRS FRAIBFR3450 Agrobiosciences, Interactions et Biodiversite
(CNRS/UPS/INRA), Toulouse.
Kuva B: Bacillus IT45:llä ympätty (oikealla) ja
ymppäämätön
(vasemmalla)
rapsin
juuristo
havainnollistamassa Bacillus IT45:njuuristonasutuskykyä.
Kokeet tehty El-Purpanissa, Toulousessa tekniikan alan
opiskelija Karolyne Botten toimesta. Työn valvojana
Bertrand Delaunois (LPC). Rapsinsiement ympättiin B.
amyloliquefaciens IT45:llä pipetoimalla. Siement laitettiin
testiputkiin ravinteita sisältämättömälle puhtaalle agaralustalle. Juuret leikattiin ja sijoitettiin petrimaljaan
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VandenBossche H. (1999). Devenir du phosphore apporté sur les sols et risques
de contamination des eaux de surface. Cas des boues de stations d’épuration.
Hydrologie. Université Rennes 1.

valetulle ravinnealustalle (TSA). Tulokset havainnollistavat
B. amyloliquefaciens IT45:n kykyä asuttaa juuriston pinta
käyttäen juuristoeritteitä ravintonaan.
Kuva C: fosforin biogeokemiallinen kierto
maatalousmaassa (mukaillen JCFardeau 1998).
Kuva D: Bacillus IT45 -kannan vertailu muihin
bakteerikantoihin tutkittaessa näiden kykyä tuottaa
fytaasientsyymejä agar-alustalla, jolla fosfori esiintyi
fytiinihappona.
Bacillus IT45:n kykyä tuottaa entsyymejä orgaanisen
fosforin liuottamiseksi
tutkittiin petrimaljoilla
kvadranttimetodilla.
Kokeet tehtiin PYS-petrimaljoilla (fytiinihappo fosforin
lähteenä ja sokerit hiilen lähteenä) Lallemandissa. Kokeen
valvojana Dorothe Gotz, Lallemand.

Kvadranttimetodi:
1. Bakteeriton kasvualusta (negatiivinen kontrolli)
2. AQP092: bakteerikanta, joka ei eritä fytaaseja
(negatiivinen kontrolli)
3. AQP8315: bakteerikanta, joka erittää fytaaseja: kasvua
ja väritön kehä (positiivinen kontrolli)
4. IT45: bakteerikanta, joka erittää fytaaseja: kasvua ja
väritön kehä (positiivinen kontrolli)
Kuva E: Käyttökelpoisen fosforin määrä ritsosfäärissä
60 vuorokauden kasvatuskammiossa (20–24 oC)
kasvatuksen jälkeen. Redes Microbianas, 2009.
Kuva F: Maanpäällisen biomassan kuivapaino ja
fosforinotto 5 viikon jälkeen. VEGENOV2019.

