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Autor zbadał system korzeniowy niektórych roślin (koniczyna czerwo
na, pelargonia, nagietek, łubin żółty, gorczyca biała, sałata  i ra jg ras  fran
cuski) na zdolność uruchamiania fosforu z trudno przyswajalnych fosfo
ranów.

Badania przeprowadzono w ten sposób, że korzenie wymienionych roślin 
odcinano od łodyżek i układano w płytkach Petriego na agarowej pożywce 
mineralnej. Źródłem fosforu w tej pożywce był tylko drobno zmielony 
С аз(Р 04)2. Tak przygotowane płytki Petriego przetrzymywano w term osta
cie w 27°C przez 2—3 doby. Po tym okresie czasu mierzono szerokość po
wstałych wokół korzeni jaśniejszych stref. Zauważono przy tym, że sze
rokość tych stref jest różna i ma związek z rodzajem rośliny. Jaśniejsze 
strefy powstają wskutek rozpuszczenia zawartego w pożywce fosforanu 
trójwapniowego.

Wokół badanych korzeni wyrosły także wyraźne kolonie bakterii. Pow 
stało zatem pytan'e, czy omawiane strefy są wynikiem działania korzeni 
czy bakterii? Aby to wyjaśnić, przeszczepiono bakterie na inne płytki P e 
triego z taką samą pożywką i inkubowano je w 27°C przez 2—3 doby. O ka
zało się, że wokół powstających kolonii bakterii utworzyły się takie same 
jaśniejsze strefy jak  i przy korzeniach. Wynikałoby z tego, że bakterie rizo- 
sfery biorą udział w uruchamianiu fosforu С а ^ Р О ф ,  co zresztą zn a j
duje potwierdzenie w literaturze.

Bakterie te przeszczepiono dalej na płytki Petriego z pożywką synte
tyczną, w której źródłem fosforu były różne fosforany (mączka fosforyto
wa, mączka kostna, kwaśny fosforan magnezu, fosfaran dwupotasowy i fos
foran żelazowy). Intensywność wzrostu ba'kterii, wyrażająca się bujniej
szymi lub słabszymi koloniami, była zależna od rodzaju rośliny, z której 
rizosfery izolowano bakterie, jak też od źródła fosforu. Na większości fos
foranów intensywnie rosły bakterie pochodzące z rizosfery koniczyny, sa-
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łaty i gorczycy. Jeśli jednak wszystkie kolonie tworzyły jaśniejsze strefy 
na fosforanie trójwapniowym, to jedynie bakterie z rizosfery koniczyny 
czerwonej powodowały także obraz i na fosforanie żelazowym.

Obserwacje poczynione w czasie badań wskazywały na to, że bakterie 
rizosfery grom adzą fosfor pobrany z pożywki zawierająęej С аз(Р 0 4 )2.

Do badania tego zjawiska użyto fosforu radioaktywnego 32P, o aktyw
ności I M̂c. Doświadczenia przeprowadzono w ten sposób, że pożywkę syn
tetyczną z fosforanem, trójwapniowym znaczonym fosforem radioaktywnym 
wylewano do specjalnych płytek, posiadających dno z celuloidu. Na tej 
pożywce szczepiono wyizolowane z rizosfery bakterie, inkubowano w 27°C 
przez 2—3 doby. Po utworzeniu się kolonii bakterii i powstaniu jasnych 
sfer w miejscu ich wzrostu, płytki suszono, a następnie kładziono na kli
szę rentgenowską celem uzyskania autoradiogramu.

Autoradiogramy wykazały w miejscu wzrostu bakterii silniejsze n a 
świetlenie kliszy przez izotop radioaktywny niż w miejscu powstania ja ś 
niejszej strefy. Bakterie pobrane, przemyte i przeniesione na krążki celu
loidowe dały na kliszy także lekkie jaśniejsze plamy.

Silniejsze naświetlenie kliszy rentgenowskiej wskazywałoby na g rom a
dzenie fosforu z otoczenia przez bakterie pochodzące z rizosfery roślin.

STRESZCZENIE

Autor bada zdolność uruchamiania fosforu z trudno przyswajalnych 
związków przez systemy korzeniowe koniczyny czerwonej, łubinu żółtego, 
gorczycy białej, sałaty i ra jg rasu  francuskiego. Korzenie badanych roślin 
umieszczono na płytkach Petriego z odpowiednią pożywką i inkubowano 
w temperaturze 27°C przez 2—3 doby. Po tym okresie mierzono szerokość 
powstałych wokół korzeni jaśniejszych sfer i stwierdzono, że wielkość tych 
sfer różni się znacznie w zależności od gatunku badanych roślin.

Z kolonii utworzonych wokół badanych korzeni przeszczepiono bakterie 
na płytki Petriego z pożywką zawierającą różne fosforany (mączka fosfo
rytowa, mączka kostna, kwaśny fosforan magnezu, fosforan dwupotasowy 
i fosforan żelazowy). Na większości fosforanów rosły bakterie pochodzące 
z rizosfery koniczyny, sałaty i gorczycy. Bakterie wszystkich badanych 
rizosfer rosły na Саз(РО*)2. Na fosforanie żelazowym rozwijały się jedy
nie bakterie z rizosfery koniczyny czerwonej.

Dla potwierdzenia, że rosnące na pożywkach bakterie pobierają fosfor 
z С аз(Р 04)2, użyto znakowanego 32P (fosforan trójwapniowy). Autoradio
gramy wykazały w miejscu wzrostu kolonii silniejsze naświetlenie klisz. 
Bakterie przeniesione na krążki celuloidowe dały na kliszy także jaśniej
sze plamy.
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E. СОБЕЩАНЬСКИ

О ПРИМЕНЕНИИ ИЗОТОПА 32 P ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ БАКТЕРИЙ 
РИЗОСФЕРЫ РАСТВОРЯЮЩИХ ТРЕХОСНОВНОЙ ФОСФАТ КАЛЬЦИЯ

К афедра М икробиологии В роцлавской Высш ей Сельскохозяйственной Ш колы

Р е з ю м е

Исследовано способность переводить в растворимое состояние 
-фосфор трудноусвояемых его соединений корневой системой красного 
клевера , пеларгонии, ноготков ( Calendula  of f ic inalis ) ,  ж елтого лю пи 
на, белой горчицы, салата и французского рейграсса. Корни и ссле
дованных растений помещ ались на соответственны е питательны е с р е 
ды в чашки Петри и выдерж ивались  двое или трое суток при тем пе
ратуре в 27° Ц. После того измерялась ширина более  светлых полос 
образую щихся около корней. Она оказалась  характерной и различной 
по величине для каждого вида исследуемых растений.

Бактерии колоний, образовавшихся около исследованных корней, 
были привиты в чашки Петри на питательные среды содерж авш ие 
различны е ф осф аты  (фосфоритную муку, костяную муку, кислый ф о с 
форнокислый магний, двуосновной ф осф ат калия и ф осф ат  окиси 
ж елеза).  На большинстве ф осф атов развивались  бактерии добытые 
из ризосф еры  клевера, салата  и горчицы. Бактерии всех исследован
ных ризосф ер произрастали на трехкальциевом фосфате. На ф о сф ат е  
окиси ж ел еза  развивались единственно бактерии ризосф еры  красн о
го клевера.

Для доказательства того, что бактерии произрастаю щ ие на пита
тельных средах, извлекают ф осф ор  из трехкальциевого фосфита. К по 
следнему был добавлен меченый фосфор 32 Р. На автора диаграммах 
обнаруж илось  более  сильное облучение негативов на местах произ
растания колоний. Бактерии помещенные на целлюлоидные кружки 
•образовали на негативах такие ж е более  светлы е пятна.
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APPLICATION OF 32Р ТО INVESTIGATIONS ON R H IZO SPH ER E 
BACTERIA DECO M POSING  TRICALCIÜM PHOSPHATE
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S u  m m a r y

Author investigates the phosphorus uptake capacity from not readily- 
decomposable compounds of the root systems of red clover, pelargonium, 
marigold, yellow lupine, white mustard, lettuce and French ryegrass. The
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roots of these plants were placed on Petri dishes, with an appropriate me
dium and incubated at 27°C during 2—3 days. Subsequently the width 
of the lighter spheres forming around the roots was measured and it was 
stated that their size varied considerably according to the kind of plant.

From the colonics formed around the studied roots bacteria were t ran s 
ferred to a Petri dish with a culture medium containing various phosphates 
(phosphate meal, bone meal, acid di-magnesium phosphate, di-potass:um 
phosphate and ferric phosphate). On the majority of the phosphates grew 
bacteria provening from the rhizosphere of the clover, lettuce and m ustard . 
Bacteria from the rhizosphere of all investigated plants grow on Саз(Р04)г 
on ferric phosphate only those of the red clover rhizosphere.

Marked 32P (tricalciumphosphate) was used to confirm phosphorus 
uptake from С аз(Р 04)2 by the bacteria growing on the media. The radio- 
-autographs showed greater density of the photographic emulsion in the 
spots of colony growth. Bacteria transferred to celluloid disks caused also 
similar effects on the photographic plate.


