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10. 

VZŤAHY ORGANIZMOV V EKOSYSTÉME A EKOLOGICKÉ 

FAKTORY 

 

      V ekologických systémoch existujú vzájomné vzťahy medzi organizmami, resp. 

mikroorganizmami navzájom a medzi organizmami, t. j. medzi mikroorganizmami 

a prostredím. Tieto vzájomné vzťahy vytvárajú podmienky na stabilitu ekosystémov. Stabilita 

ekosystémov je veľmi dynamický systém, ktorý podlieha určitým časovým zmenám.  

      Systém - predstavuje spoločenstvo na seba pôsobiacich a navzájom závislých zložiek, 

ktoré tvoria jednoduchý celok. 

      Populácia - je biotický systém, ktorý predstavuje potomstvo jednej bunky. Populáciu 

tvorí skupina jedincov toho istého druhu, ktorí žijú a reprodukujú sa v na vymedzenom území.  

      Spoločenstvo (biocenóza) - je biotická časť geobiocenózy, ktorú tvorí homogénny 

dynamický súbor živých organizmov (rastliny, živočíchy, mikroorganizmy) spojených 

vzájomnou interakciou v priestore a čase a viazaných na určité podmienky prostredia. 

Predovšetkým ide o dostatok živín a energie, o ktoré jednotlivé populácie medzi sebou 

súperia. Spoločenstvo predstavuje všetky populácie žijúce na danom území.  

      Ekosystém (ekologický systém) - predstavuje vzťah, resp. dynamický komplex medzi 

živými organizmami (spoločenstvo rastlín, živočíchov a mikroorganizmov) a ich neživým 

prostredím. Živé organizmy a neživé prostredie sú spolu  neoddeliteľne zviazané a navzájom 

na seba pôsobia. Tento vzťah, resp. dynamický komplex pôsobí vzájomne ako funkčná 

jednotka.  

 

     Abiotické zložky ekosystému sú: 

1. Anorganické látky, napr. C, N, CO2, H2O, ktoré sú zapojené do kolobehu látok. 

2. Organické látky, napr. cukry, tuky, bielkoviny, humusové látky. 

3. Klimatický režim. 

 

     Biotické zložky ekosystému sú: 

1. producenti - sú to autotrofné zelené rastliny, ktoré sú schopné vytvárať živiny 

z jednoduchých anorganických látok, 
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2. konzumenti  alebo fagotrofy - sú to heterotrofné organizmy, najmä živočíchy, ktorí sa 

živia rastlinami, inými organizmami, resp. živočíchmi alebo žijú na rozkladajúcej sa 

organickej hmote, 

3. deštruenti -  sú heterotrofné organizmy, predovšetkým mikroorganizmy a vyššie huby,  

ktoré rozkladajú zložité zlúčeniny mŕtvej protoplazmy, uvoľňujú anorganické živiny, 

ktoré môžu producenti (t. j. zelené rastliny) využívať spolu s organickými látkami. Sú to 

organizmy, ktoré sa môžu stať zdrojom energie, môžu pôsobiť inhibične (utlmujúco) 

alebo tiež stimulačne (povzbudzujúco) na iné živé zložky ekosystému. 

 

      10. 1. Vzťahy medzi mikroorganizmami 

 

      Mikrobiocenóza 

      Mikroorganizmy v každom prostredí, kde sa vyskytujú vytvárajú spoločenstvá, 

mikrobiálne cenózy alebo mikrobiocenózy. Mikrobiocenóza zahrňuje populácie všetkých 

mikroorganizmov v danom sledovanom ekosystéme. Bakteriocenóza  predstavuje populáciu 

všetkých baktérií, ktoré sú v sledovanom ekosystéme, pričom rozoznávame samostatne 

bakteriocenózu celulolytických baktérií, amonizačných baktérií, saprotrofných, koliformných, 

amylolytických, proteolytických, lignolytických, nitrifikačných baktérií a pod. Mykocenóza 

predstavuje populáciu všetkých húb v danom ekosystéme, pričom opäť rozoznávame 

samostatne mykocenózu mikroskopických húb, mykocenózu askomycét, mykocenózu 

bazídiomycét  a pod. 

      Každá mikrobiocenóza je dynamický systém s pomerne stálou štruktúrou. Jej celistvosť  

udržujú najmä zdroje živín a energie. V prípade narušenia týchto zdrojov, dochádza  tiež 

k narušeniu mikrobiocenózy. Môže to byť napr. vplyvom kyslých zrážok,  ťažkých kovov, 

toxických prvkov, priesakom zo skládok alebo háld, ropných havárií a vplyvom iných 

znečisťujúcich a na prostredie negatívne pôsobiacich látok. 

      Väčšina mikroorganizmov sa nachádza v ekosystéme v pokojovom štádiu, vo forme 

odpočinkových spór, cýst, chlamydospór, vo forme vegetatívnych buniek v štádiu 

zotrvávania. Je to tzv. mikrobiálny pool alebo mikrobiálna zásoba. Mikrobiálny pool 

zabezpečuje v pôde rovnovážny obsah humusu, fyziologicky aktívnych látok, úroveň 

minerálnych  a organických látok a udržiava tiež trvalý prísun živín prostredníctvom 

koreňových výlučkov. 

      Mikrobiocenóza má svoje vnútorné autoregulačné mechanizmy, ktoré udržujú 

rovnovážny stav s vonkajším prostredím, udržujú podiel aktívnej a neaktívnej mikroflóry, 
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bránia nadmernému rozmnoženiu mikroorganizmov tým, že regulujú  ich početnosť 

a druhové zloženie mikrobiocenózy. Schopnosť autoregulácie je odrazom vzájomných 

vzťahov vo vnútri mikrobiálnych biocenóz a vzťahov biocenóz k prostrediu. 

 

      Autoregulačné mechanizmy mikrobiocenózy 

    Vnútornú reguláciu mikrobiocenóz predstavujú autoregulačné mechanizmy, ktoré sú 

založené na vzájomnom pôsobení organizmov. Tieto vzťahy môžu byť kladné, t. j. prospešné  

(+), záporné, t. j. negatívne (-) alebo neutrálne (0), podľa čoho rozoznávame: 

 netralitu (0 0), 

 konkurenciu (- -), 

 symbiózu - mutualizmus (+ +) a parazitizmus a predáciu (+ -), 

 antibiózu (- 0), 

 metabiózu (+ 0). 

  

      Neutralita (0 0) - je vzťah, ktorý možno pokladať len za relatívny alebo dočasný        

rovnovážny vzťah jedincov, resp. populácií a  medzi mikroorganizmami je ho aj ťažko nájsť. 

Medzi druhmi, ktoré sú buď ekologicky alebo aj vývinovo vzdialené, sú vždy niekoľko 

stupňové väzby v rámci mikrobiocenózy a ekosystému. 

      Konkurencia (- -) predstavuje súperenie organizmov o spoločný zdroj živín a energie.  

Mnohé druhy mikroorganizmov sa v priebehu kolonizácie dostávajú do neosídleného 

priestoru, v ktorom nachádzajú vhodné podmienky pre svoj rast a rozmnožovanie. Po určitom 

čase však jedince, resp. populácie, ktoré využívajú rovnaký  faktor, napr. zdroj živín, vodu, 

O2, svetlo a pod. sa začínajú vo svojej existencii, raste a rozmnožovaní obmedzovať. 

Využívaný faktor sa stáva konkurenčný a vzťah medzi jedincami alebo populáciami  

charakterizovaný týmto procesom sa nazýva konkurencia (kompetícia). Medzidruhová 

a vnútrodruhová konkurencia je veľmi variabilná a závislá od viacerých vnútorných 

a vonkajších činiteľov, napr. rýchlosť rastu, tolerancia voči abiotickým faktorom (svetlo, 

teplota, vlhkosť), tolerancia voči migráciám, schopnosť rozmnožovať sa pri nízkych 

koncetráciách limitujúcej živiny, schopnosť premieňať limitujúce živiny na bunkové zložky, 

schopnosť pohybu, schopnosť syntetizovať a hromadiť rezervné látky a pod. Úspešnejší 

organizmus je obyčajne vitálnejší a tolerantnejší voči abiotickým faktorom, postupne 

obmedzuje a vytláča menej odolný a slabší organizmus, resp. aj celú populáciu. Výsledkom 

konkurenčného vzťahu je selekcia, ktorá vedie až k vylúčeniu jedincov alebo populácie. Pri 
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osídľovaní nových mikrostanovišť z baktérií veľmi často dominujú druhy rodu Pseudomonas 

a Bacillus. Mikroskopické huby sú viac tolerantné voči kyslému prostrediu a teda sú 

konkurencie schopnejšie v porovnaní s baktériami a aktinomycétami. 

      Symbióza (+ + alebo + -) predstavuje vzťah, keď sú mikroorganizmy nútené žiť 

v tesnej asociácii s inými formami života. Mikroorganizmy môžu žiť v bunkách alebo 

v pletivách hostiteľa (endosymbióza) alebo na povrchu buniek či pletív (ektosymbióza). Tento 

vzťah však môže byť obojstranne výhodný a prospešný (mutualizmus) alebo nevýhodný, keď 

jeden organizmus žije na úkor druhého (parazitizmus). 

  Mutualizmus (+ +) predstavuje prospešné spolunažívanie pre obidve skupiny 

mikroorganizmov. Aktívne rastúce mikroorganizmy vylučujú do okolia metabolity, t. j. 

produkty látkovej výmeny, ktoré stimulujú, čiže urýchľujú rast inej skupiny 

mikroorganizmov. Tieto metabolity môžu byť využívané aj ako zdroj potravy. Napr. 

celulolytická mikroflóra v priebehu rozkladu celulózy uvoľňuje z celulózy glukózu, ktorá sa 

stáva zdrojom uhlíka pre  baktériu Azotobacter chroorcoccum, ktorý púta vzdušný N2 a tento 

je zase pri rozklade celulózy nevyhnutný. Ďalším príkladom je spolužitie huby a riasy, ktoré 

spolu vytvárajú lišajník. Huba pritom zabezpečuje  minerálne látky a vodu, a lišajník je 

zdrojom organických látok. Mutualizmus je aj medzi baktériami mliečneho kvasenia 

a kvasinkami v kefírových zrnách. Mliečne baktérie rozkladajú disacharid laktózu na 

monosacharidy glukózu a galaktózu, ktorú kvasinky utilizujú ako zdroj uhlíka a energie, 

pričom tieto skvasujú na etanol. V rámci svojho metabolizmu kvasinky produkujú vitamíny 

skupiny B, ktoré na druhej strane zase využívajú mliečne baktérie. V mutualistickom vzťahu 

môžu žiť rôzne skupiny organizmov, napr. baktérie a huby, baktérie a prvoky, riasy a huby. 

Navzájom si poskytujú zdroj C, N, S, živiny a rastové látky, a podieľajú sa tiež na 

odstraňovaní toxických látok. Aeróbne mikroorganizmy odčerpávaním O2 z prostredia 

umožňujú anaeróbnym mikroorganizmom žiť aj v aeróbnom prostredí. 

      Okrem týchto veľmi úzkych symbiotických vzťahov poznáme aj tzv. voľné zoskupenie 

mikroorganizmov, ktoré si navzájom poskytujú živiny. Každý organizmus je pritom schopný 

existovať samostatne, ale v spoločenstve s iným zvyšuje svoj metabolizmus, čím sa stáva  

aktívnejším. 

  Parazitizmus (+ -) je vzťah, keď jeden mikroorganizmus, t. j. parazit využíva vo svoj 

prospech iný mikroorganizmus (hostiteľ) ako zdroj živín a energie. Parazitické 

mikroorganizmy žijú, rozmnožujú sa a poškodzujú vždy živý organizmus. Nemusia však 

spôsobiť smrť hostiteľa.  Parazity žijú buď vo vnútri hostiteľa (endoparazity) alebo na jeho 

povrchu (ektoparazity). Mikroorganizmy parazitujúce na iných mikróbnych bunkách sú 
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pomerne rozšírené. Medzi endoparazity patria napr. bakteriofágy (vírusy parazitujúce na 

baktériách), aktinofágy, mykofágy a pod. Medzi ektoparazity patrí napr. Bdellovibrio 

bacteriovorus, ktorý sa lokalizuje na povrch gramnegatívnych baktérií. Jedna skupina húb  

môže tiež parazitovať na inej skupine húb, keď saprotrofný druh parazituje na druhu 

patogénnom. Patogén sa takto stáva hostiteľom. Je to tzv. mykoparazitizmus. Príkladom je 

saprotrofný druh Trichoderma harzianum parazitujúci na patogénnych hubách Fusarium 

oxysporum, Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea, Sclerotium rolfsii a pod. Vzájomný kontakt 

začína na úrovní hýf, kedy mykoparazit, napr. druhy rodu Trichoderma vylučujú 

extracelulárne enzýmy β-(1,3)glukanázu a chitinázu. Ich lytická schopnosť vedie k narušeniu 

vlákna patogéna, ale aj k vlastnej penetrácii do buniek hostiteľa, až patogén odumiera. 

  Predácia (+ -) patrí tiež k vzťahom, keď  jeden organizmus (korisť) sa stáva potravou 

pre iný organizmus (predátor). Obligátny predátor sa vyživuje konzumovaním blízkych 

organizmov, ktoré pre neho predstavujú všetky potrebné látky v koncentrovanej podobe. 

Medzi takýchto predátorov patria tzv. dravé huby, ktorých potravou sa stávajú nematódy. 

Dravé huby, napr. druhy rodu Dactylella, Golovinia, Arthrobotrys  botryospora, A. 

oligospora, A. pyriformis, Cooperia oncophora a iné majú na vláknach vytvorené slučky či 

prstence s lepkavými púčikmi. Nematódy prenikajú slučkami, na ktoré sa prichytia. Huba 

nematódy usmrtí svojimi toxickými metabolitmi, hýfami preniká do organizmu  a asimiluje 

ich obsah. V pôdach sa však nachádzajú aj mikroorganizmy (napr. aktinomycéty, niektoré 

sporulujúce baktérie, z mikroskopických húb ruhy rodu Aspergillus a Penicillium), ktoré sú 

schopné svojimi metabolitmi potlačiť rozvoj nematofágnych húb. 

      Antibióza (- 0) je jednostranné negatívne ovplyvňovanie iného organizmu v jeho 

životných prejavoch. Antibióza predstavuje schopnosť jedného mikroorganizmu inhibovať 

rast a rozmnožovanie alebo až usmrtiť druhý mikroorganizmus pomocou metabolitov typu 

antibiotík alebo mykotoxínov, ktoré produkuje. Tým si chráni svoj životný priestor pred 

konkurenciou iných organizmov. Metabolity, ktoré produkuje môžu byť toxické alebo môžu 

spôsobiť také zmeny fyzikálno-chemických vlastností prostredia, ktoré inému organizmu 

prestanú vyhovovať. Medzi inhibične pôsobiace látky patrí napr. H2O2, NH3, NO2, CO2, H2S, 

O2, jednoduché mastné kyseliny, etanol, ATB, toxíny a pod. 

      Schopnosť produkovať antibiotiká (ATB) bola zistená u baktérií (bacitracín - Bacillus 

licheniformis), aktinomycét  (streptomycín - Streptomyces griseus) a mikroskopických húb 

(PNC - Penicillium chrysogenum) atď. Vylučujú ich buď živé bunky v rámci metabolizmu 

alebo sa uvoľňujú z odumierajúcich alebo už mŕtvych buniek autolýzou. Antibiotiká sú látky 

málo toxické pre organizmy, ktoré ich produkujú, ale prudko jedovaté pre mnohé iné 
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organizmy, ktoré sa vyvíjajú v spoločnej mikrobiocenóze. Tým producentské 

mikroorganizmy chránia svoj životný priestor pred konkurenciou. Mikroorganizmus, ktorý 

produkuje antibiotikum nemusí dominovať v mikrobiocenóze, ale produkcia príslušného ATB 

ho chráni pred parazitizmom iného organizmu. Schopnosť syntetizovať ATB sa často stráca, 

jeho produkcia trvá krátko a je dôležitá a významná, kým jeho producent rastie. Samotné 

ATB je pre dané prostredie užitočné tým, že je biodegradabilné a môže vstupovať do 

komplexov. 

      Produkcia antibiotík má v prirodzenom ekosystéme veľký význam pri potláčaní rastu 

fytopatogénnych húb a baktérií, ale tiež choroboplodných zárodkov, ktoré sa môžu dostať do 

pôdy buď zavlažovaním závadnou vodou alebo hnojením maštaľným hnojom od chorých 

zvierat. 

      Metabióza (+ 0) je následnosť vývoja skupín mikroorganizmov po sebe. Je veľmi úzko 

spojená s účasťou mikroorganizmov na kolobehu látok v prírode. Metabióza je založená na 

tom, že jeden typ organizmu využíva produkty životnej činnosti (metabolity) druhého 

organizmu. Napr. na degradácii odumretej organickej hmoty rastlinného pôvodu sa ako prvé 

objavujú mikroskopické huby z oddelenia Zygomycota (tzv. „cukrové huby“), ktoré vyžadujú 

dostatok ľahko rozložiteľnej organickej hmoty (napr. cukry). Za nimi sa objavujú zástupcovia 

mitospórických húb, z ktorých mnohé produkujú širokú škálu celulolytických enzýmov (napr. 

druhy rodu Trichoderma, Alternaria, Penicillium, Aspergillus). Z oddelenia Ascomycota to sú 

druhy rodu Chaetomium. Ako posledné sa objavujú predstavitelia oddelenia Basidiomycota, 

ktoré sú schopné rozkladať lignín. Iným príkladom je rozklad organických dusíkatých látok 

amonizačnou mikroflórou. Uvoľňujúci sa amoniak je zdrojom energie pre chemolitotrofné 

nitritačné baktérie ako zdroj energie. Nitrity, produkty oxidácie amoniaku, energeticky 

využívajú nitratačné baktérie, ktoré ich oxidujú na nitráty. Kyslík nitrátov zase slúži ako 

konečný akceptor vodíka pri anaeróbnom dýchaní denitrifikačných baktérií. 

     V metabióze nasledujúci mikroorganizmus neovplyvňuje priamo predchádzajúci druh 

(alebo populáciu, či fyziologickú skupinu), ale spotrebou jeho produktov, t. j. metabolitov a 

zlepšuje podmienky pre jeho rozvoj. Napr. pri vysokej koncentrácii NH3 sa amoniak stáva 

toxickým pre svojich pôvodcov, ale i pre nitritačné baktérie. Oxidáciou NH3 sa jeho 

koncentrácia znižuje a amonizácia, nitritácia a nitratácia prebiehajú normálne. Metabióza vo 

svojej podstate predstavuje potravový reťazec a čím viac článkov, resp. stupňov má, tým je 

stabilnejšia. 
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      10. 2. Vzťahy medzi mikroorganizmami a vyššími rastlinami 

 

      V procese vývoja ekologických systémov sa vytvárali rôzne vzťahy medzi rastlinami 

a mikroflórou. Tieto vzťahy charakterizuje: 

1. rizosférna mikroflóra, 

2. mykoríza, 

3. patogénne vzťahy medzi mikroorganizmami a rastlinami, 

4. epifytná mikroflóra. 

 

      Rizosférna mikroflóra 

      Rizosférna mikroflóra predstavuje osobitný typ prostredia. Vytvára sa v zóne pôdy, 

ktorá je priľahnutá tesne ku koreňom rastlín. V tejto zóne sa medzi koreňmi rastlín 

a mikroorganizmami vytvárajú zložité a mnohostranné vzťahy, ktoré môžu byť priame alebo 

nepriame. 

 

    Priame vzťahy predstavujú priame pôsobenie rastlín na rizosférnu mikroflóru 

prostredníctvom koreňových výlučkov (exudátov), rastom a vývinom rastliny a koreňovým 

systémom. Exkrécia koreňových výlučkov, ktorých množstvo predstavuje 1 - 5 % z celkovej 

váhy sušiny rastlín, začína klíčením semien a vrcholí v období kvitnutia. V koreňových 

výlučkoch sa nachádzajú organické zlúčeniny, ktoré sú pre okolitú mikroflóru prijateľným 

zdrojom uhlíka, a tiež energie.  Sú to monosacharidy, aminokyseliny, organické kyseliny, 

nukleotidy,  alkoholy, aldehydy, lipoidné látky, vitamíny a pod.  Dôležitým zdrojom C pre 

rizosférnu mikroflóru sú koreňové vlásky, ktoré s rastom rastliny na jednej strane odumierajú 

a na druhej sa obnovujú. 

     Zloženie koreňových výlučkov ovplyvňuje druh rastliny, pretože rôzne rastliny 

produkujú výlučky rôznej kvality a tiež rôznej intenzity. Napr. koreňové exudáty vikovitých 

rastlín  obsahujú viac dusíkatých látok, u obilnín prevažujú sacharidy a organické kyseliny. 

Preto je aj pod bôbovitými a kapustovitými rastlinami najbohatšia rizosférna mikroflóra, pod 

okopaninami je chudobnejšia a pod obilninami najchudobnejšia. 

      Tiež rast a vývin rastliny predstavuje priamy vzťah medzi rizosférnou mikroflórou 

a koreňmi rastlín. Rastom a vývinom rastlina uvoľňuje koreňové výlučky už v priebehu 

napučiavania a klíčenia semena. Množstvo a zloženie týchto výlučkov sa zvyšuje 

s fotosyntetickou asimiláciou, keď pribúdajú aromatické zlúčeniny, indolové deriváty, 

vitamíny, hormóny, enzýmy, zvyšuje sa počet aminokyselín, organických kyselín a cukrov. V 
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období kvitnutia rastliny produkcia sekrétov vrcholí. V období vytvárania a dozrievania 

plodov  sa množstvo exudátov znižuje a adekvátne tomu sa znižuje aj abundancia 

mikroorganizmov v rizosfére.  Ak je rastlina poškodená, poranená alebo napadnutá 

patogénom, abundancia mikroorganizmov výrazne klesá. 

      Koreňový systém tiež  pôsobí  priamo na vývoj rizosférnej mikroflóry. S rastom rastliny 

sa vytvára  a rastie aj koreňový systém. Koreňové vlásky postupne odumierajú a znova sa 

obnovujú. Jedna rastlina má v priemere toľko koreňových vláskov v koreňovom systéme, že 

ich celková dĺžka je približne 10 000 km. Toto množstvo predstavuje veľký potenciál živín 

a energie pre mikroorganizmy. Množstvo mikroorganizmov je adekvátne veľkosti koreňového 

systému. Po odumretí rastliny opäť narastá množstvo mikroorganizmov, ale to nie sú 

predstavitelia rizosférnej mikroflóry. Sú to mikroorganizmy, ktoré sa podieľajú na rozklade 

organickej hmoty a predstavujú inú skupinu mikroorganizmov. 

 

      Nepriame vzťahy medzi rizosférnou mikroflórou a koreňmi  rastlín sú založené na 

mechanickom pôsobení rastlín na pôdu.  Tým, že koreňový systém preniká do pôdy, zároveň 

ju i kyprí, zlepšuje jej štruktúru a zlepšuje sa tiež výmena plynov, a to najmä CO2 a O2. 

Dostatok O2 zvyšuje aeráciu, ktorá na druhej strane urýchľuje mineralizáciu, t. j. rozklad 

organických látok. Mikroorganizmy vytvárajú okolo rastliny veľmi aktívnu vrstvu, ktorá má 

význam nielen pre výživu rastliny, ale podporuje aj jej zdravotný stav. V oblasti rizosféry 

neovplyvňuje teda len rastlina mikroflóru, ale pôsobenie je aj opačné. Mikroorganizmy 

vytvárajú okolo koreňového systému rastliny živú a veľmi aktívnu vrstvu, ktorá vplýva 

jednak na výživu rastlín, a jednak na ich zdravotný stav. Mikroorganizmy (najmä 

mikroskopické huby)  sa  podieľajú aj na transporte živín z väčšej vzdialenosti. Rizosférna 

mikroflóra vytvára tiež značné množstvo rôznych látok, ktoré sa po odumretí dostávajú do 

pôdy. Rastliny ich prijímajú koreňovým systémom a postupne ich transportujú do 

nadzemných častí. Sú to rôzne antibiotiká, vitamíny a stimulátory rastu, ktoré nielen 

podporujú rast rastliny, ale ju zároveň aj chránia pred patogénnymi mikroorganizmami. 

Parazitické huby sú virulentnejšie v kontakte so sterilnými koreňmi a virulenciu strácajú, 

alebo je veľmi oslabená v kontakte s koreňmi, kde sa nachádza rizosférna mikroflóra. 

      Vzťah medzi vyššími rastlinami a rizosférnou mikroflórou je ovplyvnený rôznymi 

ekologickými faktormi. Napr.  znížený obsah vody v pôde spôsobuje dočasné vädnutie rastlín, 

čo má za následok vylučovanie koreňových exudátov a rozvoj rizosférnej mikroflóry. 

Podobný účinok má tiež dočasne znížená teplota. Aj pôdny druh ovplyvňuje vzťah medzi 

rastlinou a rizosférnou mikroflórou. Napr. pod tou istou rastlinou je v ľahkých pôdach 
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výrazne viac rizosférnych mikroorganizmov ako v ťažkých zhutnených pôdach. Hnojenie má 

priaznivý vplyv na rozvoj mikroorganizmov buď priamo ako zdroj živín alebo nepriamo cez 

rastliny. Jeho vplyv je však výrazne pozitívny.  

      Rizosférna mikrobiocenóza sa abundanciou a zastúpením jednotlivých fyziologických 

skupín mikroorganizmov líši od nerizosférnej mikrobiocenózy. Súhrn zmien, ktoré 

charakterizujú rozdiely medzi rizosférnou (R) a pôdnou mikroflórou (S)  je tzv. rizosférový 

efekt R : S, ktorý predstavuje pomer medzi množstvom mikroorganizmov v rizosfére 

a v okolitej pôde. Súčasťou rizosférnej mikrobiocenózy sú baktérie, aktinomycéty 

a mikroskopické huby. Z baktérií najpočetnejšiu skupinu tvoria gramnegatívne baktérie, 

predovšetkým druhy rodov Pseudomonas, Achromobacter, Mycobacterium, Flavobacterium, 

Arthrobacter, Chromobacterium, myxobaktérie. Koky, korynebaktérie, bacily a aktinomycéty 

sú zastúpené menej. Mikroskopické huby, napr. druhy rodov Absidia, Aspergillus, Mucor 

a iné sa  v rizosférnej mikrobiocenóze nachádzajú v aktívnej forme, t. j. vo forme mycélia. 

Pod trávami sú často zastúpené druhy rodu  Fusarium a Alternaria a pod bôbovitými 

rastlinami druhy rodu Penicillium. Mikroorganizmy, ktoré sa nachádzajú v rizosfére majú 

bohaté enzýmové vybavenie a vysokú biologickú aktivitu. Sú schopné asimilovať 

jednoduché, ale i zložitejšie sacharidy, hydrolyzovať bielkoviny, peptidy, fixovať vzdušný 

dusík a redukovať dusičnany. Mnohé rizosférne mikroorganizmy sú náročné na organické 

zdroje dusíka, predovšetkým aminokyseliny a majú zvýšenú schopnosť syntetizovať rôzne 

vitamíny a rastové látky, predovšetkým auxíny a giberelíny. V závislosti od ekologických 

podmienok je abundancia rizosférnej mikroflóry o 3 až 4 rády vyššia ako v nerizosférnej 

pôde. 

 

      Mykoríza 

      Mykoríza je spolunažívanie húb s koreňmi vyšších rastlín.  Na rozdiel od rizosférnej 

mikroflóry, kde sú medzi mikroorganizmami a rastlinami voľné vzájomné vzťahy, 

u mykorízy je tento vzťah užší a podmieňuje morfologické spojenie  oboch partnerov. Tento 

úzky vzťah pripomína mutualistickú symbiózu (+ +). Mykorízne huby sa nachádzajú iba na 

koreňoch rastlín a ich analogických orgánoch, nikdy neprechádzajú na nadzemné časti 

rastliny.   

      K infekcii rastliny mykoríznou hubou dochádza z pôdy. Predpokladá sa, že tri štvrtiny 

všetkých stredoeurópskych rastlín majú mykorízu. Mykorízne huby však celkom chýbajú 

u niektorých čeľadí, napr. Brassicaceae (kapustovité) a Cyperaceae (šachorovité), a tiež 

u vodných rastlín. Aby sa mohla mykoríza vytvoriť, musí byť prítomná špecifická mykorízna 
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huba a takisto priaznivé pôdne podmienky. Dôležité je aj zloženie mikrobiocenózy, najmä jej 

antagonistov (niektoré baktérie a aktinomycéty s inhibičným účinkom na mykorízne huby). 

Z pôdnych podmienok má priaznivý účinok dobrá aerácia (prevzdušnenie) a ľahko prijateľný 

organický substrát. 

      Mykorízne huby majú rôzne systematické zaradenie, napr. Zygomycota (druhy rodu 

Mucor), Ascomycota (druhy rodu Elaphomyces, Tuber), Basidiomycota (druhy rodu Boletus, 

Amanita),  mitospórické (konidiálne) huby (rody Penicillium, Aspergillus, Phoma) a pod. 

Mykoríza je veľmi rozšírená a prejavuje sa v niekoľkých formách na základe odlišných 

morfologických a fyziologických vlastností.  

 

      Ektotrofná mykoríza  

      Pri ektotrofnej, t. j. vonkajšej mykoríze sa  infikujú krátke bočné korene, v dôsledku 

čoho sa intenzívnejšie rozrastajú. V koreňovom systéme nie sú zachované koreňové vlásky.  

Tie sú nahradené rizosférnou hubou, ktorá preniká len medzi bunky pokožky a vonkajšej kôry 

a vytvára spleť vláken, tzv. Hartigovu sieť. Tento hubový plášť  hrubý 20 - 40 m nahrádza 

koreňové vlásky a zároveň plní aj ich funkciu. Pomocou Hartigovej siete rastlina prijíma  

živiny - minerálne zlúčeniny, dusíkaté látky a vodu. Vlákna huby získavajú priamo z rastliny 

uhlíkaté živiny. Funkciou ektotrofnej mykorízy je podielať sa na mineralizácii humusu, ktorý 

sa vo väčších hĺbkach nerozkladá tak rýchlo ako vo vrchných horizontoch. Ektotrofná 

mykoríza je veľmi dôležitá najmä vo vlhkých humusových pôdach, v ktorých mineralizácia 

organického dusíka prebieha veľmi pomaly a rastliny vo výžive trpia nedostatkom dusíka. 

Mykorízna huba získava z rastliny organické látky, t. j. výživu a sama rastlinu zásobuje 

dusíkom. Ektotrofná mykoríza je jednoročný útvar, ktorý sa pravidelne  obnovuje. K infekcii 

koreňov dochádza niekoľko týždňov po vyklíčení rastlín, so začatím fotosyntézy po vyvinutí 

prvých pravých listov. Infekcia je podporovaná vysokou intenzitou svetla a obsahom 

uhľovodíkov v bunkách hostiteľa. Na ektotrofnej mykoríze sa výrazne podieľajú zástupcovia 

oddelenia Basidiomycota, napr. druhy rodu Boletus. 

 

      Endotrofná mykoríza  

      Pri endotrofnej, t. j. vnútornej mykoríze ostávajú koreňové vlásky zachované a hubový 

plášť sa nevytvára. Mykorízna huba preniká priamo do kôrového pletiva, do medzibunkových 

priestorov buniek, kde sa vlákno rozrastá, dichotomicky sa vetví a vytvárajú sa zhluky, tzv. 

arbuskuly. Arbuskuly sa neskôr rozpadávajú na guľočky a pripomínajú jemnú zrnitú hmotu. 

Niekedy sa uprostred vláken vytvárajú zhrubnutiny, tzv. vezikuly. Endotrofnú mykorízu preto 
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označujeme aj ako VAM (vezikulo-arbuskulárna mykoríza). Táto forma mykorízy je trvalá 

a prenáša sa semenami. Je to dedičná forma. Nachádza sa pri jednoročných, ale i pri trvalých 

rastlínách - obilninách, okopaninách, trávach, ovocných stromoch a kroch. Na tvorbe VAM sa 

podieľajú druhy rodu Rhizoctonia, Pythium, Endogone a iné. Veľmi dobre je  vyvinutá napr. 

pri čeľadi Orchideaceae. 

 

      Ektoendotrofná mykoríza 

     Je to prechodná, a zároveň i najrozšírenejšia forma mykorízy. Vyskytuje sa 

predovšetkým pri lesných drevinách a predstavuje voľné spojenie huby a koreňov bez 

akéhokoľvek vzájomného histologického vzťahu. Mykoritické huby majú malý počet 

enzýmov dehydrogenáz a chýbajú im polyfenoloxidázy. Sú schopné utilizovať iba jednoduché 

sacharidy a nie sú schopné konkurovať typickým saprotrofným hubám. To vlastne podmienilo 

ich spoločnú existenciu s koreňmi vyšších rastlín. 

     Význam mykorízy predstavuje jednoznačné zlepšenie výživy pre oboch partnerov. 

Rastlina zásobuje huby uhlíkatou výživou a huby rastlinu látkami z pôdy. Korene 

s mykorízou dýchajú 2 - 4 krát intenzívnejšie ako korene bez mykorízy, v dôsledku čoho sa  

lepšie uvoľňujú adsorpčne viazané katióny z kovov. Mykorízne huby zväčšujú plochu 

koreňov, ich aktívny povrch, t. j. saciu silu, čím sa výrazne zvyšuje príjem vody pre rastlinu. 

Pri drevinách je v značnom nepomere vyparovacia a sacia plocha, ktorá sa mykorízou 

upravuje. Deficit vody pomáhajú vyrovnať huby zvýšením sacej plochy. Pre niektoré rastliny 

je mykoríza nevyhnutnou podmienkou života. Napr. niektoré semená z čeľade vstavačovitých 

nie sú schopné vyklíčiť bez prítomnosti symbiotickej huby, ktorá v tomto prípade pôsobí na 

klíčenie semien stimulačne. Pri infekcii semenáčikov sa tu uplatňuje Rhizoctonia solani, druh 

ktorý je známym patogénom klíčiacich kultúrnych rastlín. V symbióze s orchideou sa však 

stáva hostiteľom a niektoré druhy bezchlorofylových orchideí na ňom parazitujú aj celý život.  

 

      Patogénne vzťahy medzi mikroorganizmami a rastlinami 

      Mnohé mikroorganizmy napádajú korene rastlín a cez koreňový systém sa dostávajú do 

pletív rastliny, kde pôsobia ako parazity, resp. ako patogény. Patogénne mikroorganizmy 

zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v poľnohospodárstve pri strate úrody, v lesníctve pri 

poškodení drevnej hmoty a jej kvality, v záhradníctve pri poškodení ovocia. 

      Patogénne mikroorganizmy osídľujúce pôdu  sú schopné pomerne dlhú dobu zachovať 

si virulenciu, t. j. schopnosť vyvolať ochorenie. Z mikroorganizmov ochorenie rastlín 
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vyvolávajú huby (spôsobujú mykózy), baktérie (spôsobujú bakteriózy), vírusy (spôsobujú 

virózy).   

      Mykózy. Nádory na koreňoch rastlín spôsobuje druh Plasmodiophora brassicae,  

padanie klíčnych lístkov v pareniskách a v skleníkoch vyvoláva Olpidium brassicae. Druhy 

rodu Fusarium vyvolávajú fuzariózu pšenice, ochorenie paradajok, hrachu a pod. Synchytrium 

endobioticum spôsobuje rakovinu zemiakov, prečkáva v pôde v pokojovom štádiu a ochorenie 

je schopné vyvolať aj po 20-tich rokoch. Druh Phytophtora infestans spôsobuje ochorenie 

listov u zemiakov a rajčiakov. Druh Perenospora destructans spôsobuje hnilobu cibule, 

Plasmopara viticola ochorenie viniča.   

      Bakteriózy - ochorenia vyvolané baktériami nie sú také časté ako napr. mykózy alebo 

virózy. Nádory na koreňoch rôznych rastlín vyvolávajú druhy Pseudomonas tumefaciens, 

Xanthomonas campestris, Agrobacterium tumefaciens. Korene, ale i steblá a plody rajčiakov 

poškodzuje druh Corynebacterium michiganense. 

      Virózy, t. j. choroby rastlín spôsobené vírusmi sú v pôde prenášané háďatkami 

a larvami hmyzu. Nadzemná časť môže byť infikovaná savým hmyzom (vošky, ploštice, 

bzdochy a pod.). Tulipány a iné rastliny poškodzuje vírus tabakovej mozaiky. Medzi ďalšie 

ochorenia patrí viróza zemiakov, žltá mozaika fazule, uhoriek - choroba sa prejavuje 

škvrnitosťou, nekrózou a zmenami tvaru listov, znetvorením tvaru koreňa, byle a tiež 

vädnutím celej rastliny. 

      Niektoré patogénne mikroorganizmy osídľujúce priamo korene rastlín nie sú vôbec 

schopné rásť mimo koreňov. Prežívajú v pôde v podobe pokojových foriem (hrubostenné 

spóry a pod.), napr. Ophiobolus graminis, Helmintosporium sativum, tzv. steblolam. 

Z baktérií napr. druhy rodu Agrobacterium, Pseudomonas, Erwinia, Xanthomonas. 

      Napriek tomu, že je rastlina stabilne na jednom mieste, je schopná sa brániť proti 

patogénnym mikroorganizmom, a to tak aktívne, ako aj pasívne. Aktívna ochrana rastliny 

spočíva v tvorbe fytoncídov, t. j. antimikróbnych látok produkovaných rastlinou. Rastlina je 

schopná tiež inaktivovať mikróbne toxíny a enzýmy.  Ďalším spôsobom aktívnej obrany 

rastliny je tvorba nekrózy. Časť rastliny, ktorá je napadnutá patogénnym mikroorganizmom 

stvrdne, t. j. vytvorí nekrotickú časť a tá následne odpadne aj s patogénom, ktorý sa tam 

nachádza. Pasívna obrana rastliny spočíva tiež vo vytvorení pevných buniek, ktoré sú 

zdrevnatelé alebo zkorkovatelé, čím sa pre patogénny mikroorganizmus vytvorí mechanická 

prekážka. Veľmi významnú úlohu v ochrane rastliny pred choroboplodnými zárodkami, resp. 

pred patogénnymi mikroorganizmami má prostredie, a to v prvom rade rizosférna mikroflóra. 
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Tá zabraňuje prenikaniu patogénov do rastliny a pôsobí tiež ako filter, ktorý neprepúšťa 

toxické látky. 

 

      Epifytná mikroflóra (fylosféra) 

     Epifytná mikroflóra, alebo tiež  fylosféra sa nachádza na povrchu každej jednej rastliny. 

Fylosféru tvoria listy a všetky nadzemné orgány rastliny. Mikroflóra, ktorá sa nachádza na 

povrchu rastliny, získava vodu a ostatné rozpustné plyny z atmosféry a energiu z rastlinných 

výlučkov. Zmáčaním povrchu listov sa cez stenu listovej pokožky ľahko vyluhujú najmä 

sacharidy, ale hromadia sa tam aj rôzne minerálne látky, organické kyseliny, fenoly, 

alkaloidy, vitamíny, rastové látky a pod. Všetky tieto látky sa pre epifytnú mikroflóru, t. j. 

fylosféru stávajú zdrojom živín a energie. 

      Rastliny majú svoju charakteristickú mikroflóru, ktorá sa objavuje už pri klíčení semien, 

pričom sa prejavujú rozdiely v jej zložení na jednotlivých častiach rastliny. Na klíčiacej 

rastline sú mikroorganizmy pochádzajúce z povrchu semena a z pôdy. Ďalší prenos sa deje 

prachovými časticami, vodou, vetrom, tiež drobnými živočíchmi, hmyzom, ale i človekom, 

ktorý sa o rastliny stará (napr. strihanie, rezkovanie, vrúbľovanie a pod.). Dôležitým faktorom 

rozvoja a prežívania epifytnej mikroflóry je vlhkosť a teplota. Zloženie epifytnej mikroflóry 

sa mení v závislosti od druhu rastliny a jej rastovej fázy, od aplikácie rôznych pesticídov 

formou postreku a pod. Epifytná mikroflóra je bohatá a môže obsahovať približne 10
6
 až 10

8
 

buniek baktérií na 1 g zelenej hmoty.  

     Typickými a dominujúcimi predstaviteľmi epifytnej mikroflóry sú  baktérie, napr. 

Bacillus  mesentericus, Pseudomonas fluorescens, baktérie mliečneho (Lactobacillus) 

a maslového kvasenia, mikroskopické vláknité huby, napr. druhy rodu Alternaria, 

Aspergillus, Penicillium a kvasinky (Saccharomyces, Cryptococcus, Rhodotorula). Baktérie 

epifytnej mikroflóry sú proteolytické, pektinolytické, celulolytické, sacharolytické, mliečne, 

maslové a môžu sa tiež vyskytovať druhy pútajúce vzdušný dusík (Azotobacter, Azotomonas) 

pod. Poznanie rodovej a druhovej skladby epifytnej mikroflóry sa uplatňuje pri silážovaní 

krmív, konzervovaní ovocia a zeleniny, pri prirodzenej fermentácii tabaku a pri rosení 

priadnych rastlín (napr. ľanu). 

      Pri mechanickom poškodení rastliny tieto, inak pre zdravú rastlinu neškodné 

mikroorganizmy, môžu spôsobiť i ochorenie, keď sa cez ranu dostávajú do pletiva. Vtedy sa 

menia na tzv. fakultatívne parazity. Pertofyt - je mikroorganizmus, ktorý zhubne pôsobí po 

oslabení jedinca (rôzne ochorenie rastlín) a dostáva sa do organizmu. napr. Nectria 

cinnabarina (Ascomycota). 
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 10. 3. Ekologické faktory 

 

 Primárnym prostredím pre mikroorganizmy je pôda, ktorá ich chráni pred slnečným 

žiarením, a ktorá im poskytuje živiny, vodu, energiu a mikroorganizmy spätne pôsobia na 

prostredie a spolu s ostatnými organizmami formujú jej biologické, fyzikálne a chemické 

vlastnosti. 

 Pod ekologickými faktormi rozumieme akékoľvek podmienky prostredia vplývajúce  na 

živé organizmy, ktoré na ne spätne reagujú adaptáciou, čiže prispôsobením sa. Podľa vplyvu 

a pôsobenia na organizmy, t. j. aj na mikroorganizmy, môžeme ekologické faktory rozdeliť na 

primárne, ktoré na tieto organizmy a ich činnosť pôsobia priamo, a na sekundárne, ktoré 

pôsobia sprostredkovane. 

  

      Primárne ekologické faktory 

      Vlhkosť a aerácia (prevzdušnenie) 

     Tieto dva primárne ekologické faktory navzájom veľmi úzko súvisia a sú vo svojej 

podstate neoddeliteľné. Množstvo vody v pôde vyjadrené jej vlhkosťou a súčasne vymedzuje 

životný priestor pre mikroorganizmy. Množstvo vlhkosti kolíše v priebehu roka s prvým 

maximom v jarnom období, kedy sa topia zásoby snehu a s druhým, ale menším maximom 

v jeseni. Minimálne množstva zrážok obyčajne zaznamenávame v letnom období. Aeróbne  

mikroorganizmy potrebujú ku svojej existencii prísun O2, t. j. je tu potrebná určitá 

prevzdušnenosť pôdy, čiže aerácia. S dobrým prevzdušnením pôdy veľmi úzko súvisí aj 

rýchlosť, kvalita a intenzita prebiehajúcich mineralizačných procesov. Stúpajúce množstvo 

vody postupne vytláča O2 z pôdy, čím sa následne zhoršuje aerácia a aeróbne mikroorganizmy 

sú nahradzované anaeróbnymi skupinami, ktoré k svojej existencii O2 nepotrebujú.  

 

      Teplota 

      Teplota vonkajšieho prostredia je dôležitým a určujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje 

rast a rozmnožovanie mikroorganizmov. Každý mikroorganizmus má tri základné, tzv. 

kardinálne body teploty, a to teplotu minimálnu, optimálnu a maximálnu. Minimálna teplota 

je najnižšia teplota, pri ktorej sa daný mikroorganizmus rozmnožuje ešte zistiteľnou, resp. 

merateľnou rýchlosťou. Optimálna teplota je tá, pri ktorej sa organizmus rozmnožuje 

najväčšou rýchlosťou. Maximálna teplota predstavuje najvyššiu teplotu, pri ktorej je 

mikroorganizmus ešte schopný sa rozmnožovať. 
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 Podľa nárokov na teplotu, resp. podľa teplotného rozhrania existencie rozoznávame tri 

základné skupiny mikroorganizmov:  termofilné, mezofilné a psychrofilné. 

      Optimum rastu skupiny termofilných mikroorganizmov je teplota nad  +45 
o
C, 

s minimálnou teplotou medzi 30 - 40 
o
C a maximálnou teplotou medzi 65 - 75 

o
C. Niektoré 

kmene druhu Bacillus stearothermophilus sú schopné rásť i pri +80 °C a pri teplotách nad 

+100 °C rastú  extrémne termofily z archebaktérií. Niektoré termofilné mikroorganizmy sa 

nedokážu rozmnožovať pri teplotách menej ako +40 °C. Postupným zvyšovaním teploty 

v laboratóriu sa z mezofilných mikroorganizmov dajú tiež vypestovať  mikroorganizmy 

termofilné. Medzi termofilné baktérie môžeme zaradiť druhy rodu Bacillus, druh Clostridium 

thermosaccharolyticum, Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii, z aktinomycét sú to 

druhy rodu Thermoactinomyces a Thermomonospora. Táto skupina mikroorganizmov sa 

vyznačuje vysokou metabolickou aktivitou, ktorá je spôsobená odlišným zložením 

bielkovinových zložiek enzýmov a tiež vysokou rýchlosťou rastu pri optimálnej teplote.  

Termofilné mikroorganizmy sa vyskytujú v pôde,  v maštaľnom hnoji, v komposte, v rašeline, 

v sene a v obilí, tiež v odpadových vodách a v termálnych prameňoch. Všade tam svojou 

metabolickou činnosťou prispievajú k zvýšeniu teploty na +40 až +45 °C, t. j. na teplotu, kde 

začína metabolická aktivita termofilov. Tá ešte vedie k ďalšiemu zvyšovaniu teploty až môže 

dôjsť aj k samovznieteniu napr. sena a obilia. Samovznietenie spôsobuje tvorba zápalných 

splodín metabolizmu termofilných baktérií, napr. H2 alebo CH4.    

      Skupina mezofilných mikroorganizmov má optimum rastu a rozmnožovania medzi 20 

- 35 
o
C.  Minimálna teplota je v rozhraní 10 - 20 

o
C a maximálna medzi 40 - 45 

o
C. Patria tu 

mnohé patogénne, ale aj saprotrofné baktérie, kvasinky a mikroskopické huby. 

     Optimálna teplota existencie skupiny psychrofilných mikroorganizmov je pod +20 
o
C. 

Minimálne hodnoty sa pohybujú okolo  0 
o
C až -8 

o
C, pričom sú tieto organizmy schopné rásť 

a rozmnožovať sa aj pri -10 
o
C. Pri týchto nízkych teplotách sa môžu rozmnožovať iba preto, 

lebo ich vnútrobunková voda je aj v týchto podmienkach v kvapalnom stave. Je to dané ich 

pomerne vysokým vnútrobunkovým osmotickým tlakom. Maximálne hodnoty sa pohybujú 

v rozmedzí 20 - 35 
o
C.  Psychrofilné mikroorganizmy sa nachádzajú v pôde a vo vode, napr. 

druhy rodu Achromobacter, Flavobacter a z mikroskopických húb druhy rodu Cladosporium 

a pod. Aj na potravinách sa vyskytuje skupina psychrotrofných mikroorganizmov, ktoré sú 

schopné pomerne rýchlo sa rozmnožovať pri teplote od 0 °C do +10 °C a to bez ohľadu na ich 

optimálnu teplotu. Medzi psychrotrofné baktérie, ktoré sú schopné spôsobiť rozklad mäsa 

a mäsových výrobkov, mliečnych výrobkov, ale aj iných potravín uchovávaných pri nízkych 

teplotách, patria druhy rodu Pseudomonas,  Flavobacterium, Micrococcus  a iné. 
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      Minimálne a maximálne teploty pri všetkých troch skupinách predstavujú hraničné 

teploty, pri ktorých sú tieto organizmy schopné rásť a rozmnožovať sa. 

 

      pH pôdneho roztoku 

      Koncentrácia vodíkových iónov, t. j. pH pôdneho roztoku je veľmi dôležitým 

primárnym ekologickým faktorom. Optimálnou hodnotou pre väčšinu skupín 

mikroorganizmov, predovšetkým pre baktérie je pH 7,0 (Tab. 10). Podľa schopnosti rastu pri 

rôznom pH prostredia rozdeľujeme mikroorganizmy na: 

 acidofilné s optimálnou hodnotou pH 1 - 5 (mikroskopické huby, črevné baktérie 

prežívajúce extrémne kyslé prostredie žalúdočných štiav, octové, mliečne 

a propiónové baktérie), 

 neutrofilné s optimálnou hodnotou pH 5 - 9 (prevažná väčšina baktérií), 

 alkalofilné s optimálnou hodnotou pH 7 - 11 (baktérie prežívajúce alkalické 

prostredie žlče). 

 

Tab. 10. Minimálne, optimálne a maximálne hodnoty pH ovplyvňujúce mikroorganizmy. 

 

Mikroorganizmy Minimum Optimum Maximum 

hnilobné baktérie 4,5 7,0 9,0 

hľuzkotvorné baktérie 4,3 7,0 11,0 

Azotobacter sp. 5,0 7,0 9,0 

nitrifikačné baktérie 4,0 7,0 - 8,0 10,0 

sulfurikačné baktérie 1,0 7,0 10,0 

mikroskopické huby 1,5 7,0 9,0 

 

  Zmeny v hodnotách pH pôdneho roztoku znamenajú tiež zmeny v mikrobiálnych 

spoločenstvách. Acidifikácia pôdneho prostredia, t. j. jeho okyslenie na hodnotu 4 - 4,5 vedie 

k výraznému poklesu baktérií a aktinomycét, ktoré sú na okyslenie veľmi citlivé. Ich miesto 

zaberajú mikroskopické huby, ktoré sú voči týmto nepriaznivým vplyvom odolné a vedia sa 

veľmi rýchlo adaptovať na nové, i keď negatívnym spôsobom zmenené podmienky. V ultra 

kyslom prostredí pH (od 0,5 do 2,0) sa rozmnožujú najmä tie druhy mikroskopických húb, 

ktoré tvoria organické kyseliny (druhy rodu Aspergillus a Penicillium).  Výnimkou sú takisto   

sírne alebo tiónové baktérie rodu Acidithiobacillus sp. (A. thiooxidans, A. ferooxidans) 

vyskytujúce sa napr. v sírnych prameňoch, kde sú schopné rásť aj pri pH 1.  
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  Vnútorné prostredie živých buniek je veľmi dobre pufrované (tlmené) a pH vonkajšieho 

prostredia musí byť extrémne, aby následne ovplyvnilo vnútrobunkové pH, čo sa potom 

negatívne odzrkadlí na činnosti intracelulárnych enzýmov. Na druhej strane, bunka do 

prostredia vylučuje extracelulárne enzýmy, ktoré priamo ovplyvňujú vonkajšie pH. 

 S hodnotami pH prostredia veľmi úzko súvisí aj pôdny typ. Napr. pokles pH 

v podzolovej pôde spôsobuje vymývanie Al
3+

, ktorý pôsobí toxicky na rastliny a spôsobuje 

tiež uvoľňovanie, resp. mobilitu ťažkých kovov. Pokles pH  v černozemi nie je taký škodlivý 

pre rastliny i pre mikroorganizmy. Černozem má vyšší obsah organických látok, a tým má aj 

vyššiu pufrovaciu, t. j. tlmiacu schopnosť v porovnaní s podzolovou pôdou. 

 

      Obsah C, N a humusových látok 

     Obsah uhlíka, dusíka a humusových látok, ktoré predstavujú zdroj organickej hmoty pre 

saprotrofné mikroorganizmy je ďalším dôležitým primárnym ekologickým faktorom. Obsah 

týchto látok sa následne prejaví jednak na zložení mikrobiocenózy (bakteriocenózy, 

mykocenózy, algocenózy a zoocenózy), a tiež na abundancii jednotlivých fyziologických 

skupín mikroorganizmov. Obsah organických látok v priebehu roka v pôdach kolíše 

s najväčším prísunom, resp. nahromadením sa koncom vegetačného obdobia, kedy sa do pôdy 

dostáva značné množstvo odumretého rastlinného materiálu. Zastúpenie organických 

a humusových látok sa tiež líši v jednotlivých pôdnych typoch. Na kvalitu humusu poukazuje 

aj pomer C : N, pričom na 1 diel N mikroorganizmus potrebuje 5 dielov C (20 % sa 

spotrebuje ako stavebný materiál bunky a 80 % ako energia), preto ho treba 5x viac. Úzky 

pomer C : N znamená, že C je málo, N sa málo spotrebuje, a preto sa môže hromadiť. Ak je 

pomer C : N menší ako 10, humus má dobrú kvalitu. Široký pomer C : N znamená, že C je 

veľa, N sa hneď spotrebuje a nehromadí sa. Kvalita humusu nie je dobrá. 

  Všetky uvedené primárne ekologické faktory navzájom úzko súvisia, vo svojom 

účinku na seba naväzujú a nedajú sa vzájomne separovať. 

 

 Sekundárne ekologické faktory 

      To sú tie,  ktoré neovplyvňujú mikroorganizmy, t. j. ich výskyt a biologickú aktivitu 

priamo, ale sprostredkovane.  Je to napr. textúra a štruktúra pôdy, hĺbka pôdneho profilu, 

pôdny typ, rastlinné spoločenstvo, nadmorská výška, reliéf krajiny, sklon svahu a pod.  
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      Textúra  a štruktúra pôdy 

     Textúra je zrnitostné zloženie pôdy, od ktorého závisí osídlenie mikroorganizmov. 

Veľmi malé častice pôdy, t. j.  < 2 μ a naopak,  veľké > 50 μ nie sú vhodné na to, aby sa na ne 

nasorbovali baktérie. Veľkostne najvhodnejšie častice, na ktoré sa baktérie najlepšie 

naadsorbujú, majú veľkosť od 10 do 25 μ. Celkové osídlenie mikroorganizmov a tiež ich 

biomasa závisí od množstva častíc, na ktoré sa môžu baktérie naadsorbovať. 

      Štruktúra pôdy je jej schopnosť vytvárať agregáty. Každý agregát predstavuje zhluk 

štruktúrotvorných elementov organického a minerálneho pôvodu, ktoré sú pospájané 

tmeliacimi látkami. Najväčší vplyv na tvorbu pôdnej štruktúry majú spomedzi pôdnych 

mikroorganizmov huby a baktérie, a to tak počas života, ako i po odumretí. Huby aj baktérie 

v rámci metabolizmu produkujú slizové látky. Väčšinou sú to polyméry polysachridovej 

povahy, ktoré obsahujú urónové kyseliny. Tmeliaci účinok majú aj mikrobiálne 

polysacharidy, ktoré sa uvoľňujú lýzou buniek po ich odumretí. Huby zase mechanicky 

obmotávajú pôdne častice, čím ich spevňujú. Od pôdnej štruktúry závisí tiež vodno-vzdušný 

režim a veľkosť kapilárnych priestorov. To všetko je prostredie, v ktorom sa formujú 

mikrobiálne spoločenstvá. 

 

      Hĺbka pôdneho profilu 

      Hĺbka pôdneho profilu ovplyvňuje množstvo vlhkosti, živín, organických látok, humusu 

a pod. Organogénny horizont O je najbohatší na organické látky (% Cox, % Ntot, % humusu), 

s čím veľmi úzko súvisí množstvo jednotlivých skupín mikroorganizmov a ich biologická 

aktivita. Kolonizácia mikrostanovíšť pôdnymi mikroorganizmami závisí od spôsobu rastu, od 

aktívneho a pasívneho pohybu mikroorganizmov a od vlastností prostredia. Aktívny pohyb 

pomocou bičíkov umožňuje mikroorganizmom zmenu miesta cez vodnú fázu pôdy alebo po 

povrchu koreňov. Cez kompaktnú fázu pôdy v rámci hĺbky pôdneho profilu je tento pohyb 

obmedzený. Intenzívnejší spôsob premiestňovania mikroorganizmov je prúdením vody alebo 

prostredníctvom pôdnej fauny buď na povrchu tela alebo cez tráviace ústrojenstvo. Pretože 

smerom do hĺbky klesá obsah uhlíka, dusíka, humusu, znižuje sa zastúpenie pôdnej fauny, 

zhoršuje sa aerácia, zvyšuje sa tlak a pod., znižuje sa aj zastúpenie mikroorganizmov. 

Zvýšenie tlaku pôdy pri hlboko lokalizovaných horizontoch sa prejaví napr. u mukorovitých 

mikroskopických húb tým, že tieto nevytvárajú mycélium, ale kvasinkovité formy. 
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      Nadmorská výška, rastlinné spoločenstvo a pôdny typ  

      Táto skupina sekundárnych ekologických faktorov pôsobí na mikrobiocenózy a ich 

aktivity komplexne (Tab. 11).   

 

Tab. 11. Rozklad celulózy ovplyvnený skupinou sekundárnych ekologických faktorov. 

 

Vegetačný stupeň Rastlinstvo Pôdny typ Rozklad 

celulózy 

nížinný      -       pahorkatinový 

do 300 m             300-600 m 

kukurica, pšenica 

cukrová repa 

mäkký a tvrdý lužný les 

fluvizem 

čiernica 

černozem 

Ac > 10 

veľmi rýchly 

pahorkatinový   -   podhorský 

300-600 m              600-900 m 

buk, javor 

hrab, jedľa 

hnedozem-

luvizem 

kambizem 

Ac = 5 - 10 

rýchly 

 

horský         -        subalpínsky 

1000-1500 m       1500-1800 m 

vysokobylinné smrečiny 

smrekovec - smrek 

jedľa - smrek 

limba, kosodrevina 

kambizem 

podzol 

ranker 

 

Ac = 2 - 5 

pomalý 

alpínsky 

1800-2300 m 

sitina 

Juncus trifida 

litozem pomalý až 

veľmi pomalý 

 

 

      Naše územie je podľa nadmorskej výšky rozdelené na 6 vegetačných stupňov. Nížinný 

(do 300 m n. m.), pahorkatinový (300 - 600 m n. m.), podhorský (600 - 900 m n. m.), horský 

(1000 - 1500 m n. m.), subalpínsky (1500 - 1800 m n. m.) a alpínsky (1800 - 2300 m n. m.). 

Každý z nich  je charakteristický určitým rastlinným spoločenstvom, ktoré  je viazané na 

určitý pôdny typ. Tieto tri navzájom neoddeliteľné sekundárne ekologické faktory ovplyvňujú 

biologickú aktivitu pôdnej mikrobiocenózy.  

 Rozklad celulózy odráža rýchlosť mineralizácie organickej hmoty (Obr. 100 - 102). 

Vyjadrujeme ju hodnotou Ac, čo je celulolytická aktivita.  Rýchlosť rozkladu celulózy  

prebieha najrýchlejšie v organicky bohatých pôdach, ktoré sú viazané na nížinný až 

pahorkatinový vegetačný stupeň, ktorý z pôdnych typov charakterizujú fluvizeme, čiernice 

a černozeme. So stúpajúcou nadmorskou výškou sa mení rastlinné  spoločenstvo a pôdny typ, 

v ktorom sa znižuje množstvo organických látok. To následne vedie k postupnému  

zhoršovaniu, resp. k výraznému spomaleniu sledovaného procesu. V alpínskom vegetačnom 

stupni môže byť aeróbny rozklad celulózy veľmi pomalý, až zdĺhavý, resp.  môže sa na určitý 

čas aj celkom zastaviť, a to nielen v dôsledku  výrazného zníženia organickej hmoty a tým aj 

mikrobiocenózy, ale tiež vplyvom veľmi nízkej teploty. 
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A                                             B 

Obr. 100. Rozklad celulózy prebiehajúci v laboratórnych podmienkach. A - farebné škvrny sú 

spôsobené baktériami a porast vláknitých mikroskopických húb je zelený. Pôdna vzorka 

pochádza z organického horizontu. B - vzorka pôdy z minerálneho horizontu, ktorý je na 

mikrobiocenózu chudobnejší. 

 

 

 

 

Obr. 101. Rozklad celulózy prebiehajúci priamo v teréne. Polyetylénová sieťka s celulózou sa  

vkladá priamo do pôdneho horizontu v troch opakovaniach a dĺžka expozície je najčastejšie 3 

mesiace. Ukážka rozkladu celulózy z kambizeme podzolovej (lokalita Vyšné Hágy, Vysoké 

Tatry), doba expozície apríl - júl.   
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Obr. 102. Rozklad celulózy prebiehajúci priamo v teréne. Ukážka rozkladu celulózy z 

kambizeme podzolovej (lokalita Tatranské Zruby, Vysoké Tatry), doba expozície júl - 

október.   

 


