TLA – ŽIV ORGANIZEM

Glistin – iztrebki deževnika, bogati s hranili (foto: R. V. M.)

TLA so površinski del zemeljske skorje. Oskrbujejo rastline z vodo in rastlinskimi hranili ter jim
dajejo oporo za rast in razvoj. Povezujejo vse dejavnike v talnem ekosistemu. So medij za rast
rastlin in mikroorganizmov. So habitat za živali, filter za pitno vodo, regulator vodnega režima,
v njih nastajajo in se zadržujejo plini – skratka, so omejen esencialen naravni vir.
Tla so osnova za vse življenjske procese, saj je 90 % svetovne pridelave hrane vezanih na tla
(razen morske). Vzdrževanje rodovitnosti tal mora biti temelj sodobne civilizacije.
Rastlini ni treba hrane zaužiti in prebaviti. To nalogo zanjo opravijo talni mikroorganizmi (MO).
Največ mikroorganizmov se nahaja tik ob koreninah v območju, imenovanem rizosfera, kjer
prihaja rastlina v neposreden stik s talnimi mikrobi.
Tla pridobivajo hranila s fiksacijo dušika (N), razgradnjo organskih snovi, preperevanjem
matične kamnine in gnojenjem. Vsi ti procesi pa ne bi potekali brez prisotnosti živih
organizmov v tleh – EDAFON-a. Ti poskrbijo, da so tla živa in rodovitna.

Živi svet v tleh

Vloga organizmov v talnih procesih
Prebavo hrane oziroma organske snovi opravijo za rastlino zelo različne skupine MO – vsaka
ima drugačno vlogo in nalogo. To so mikrobne združbe, v katerih prevladujejo bakterije in glive

– dve največji skupini razkrojevalcev organskega materiala. Z razgradnjo tega materiala se v
okolico sprostijo snovi, ki jih rastlina uporabi za svojo rast in razvoj.
Največ talnih organizmov se torej nahaja v globini do 30 cm. V tem sloju s pomočjo talnih
organizmov nastajajo in se strukturirajo tla (fragmentacija, humifikacija in mešanje organskih
ostankov z mineralno frakcijo tal). Tu poteka še recikliranje hranil in njihovo zadrževanje ter
regulacija populacij organizmov.
Rastline, ki rastejo v tleh, bogatih z različnimi MO, so mnogo bolj zdrave in se lažje branijo pred
napadalci (škodljivci, povzročitelji bolezni). Mnogi mikroorganizmi v sloju tal ob koreninah
lahko proizvajajo snovi, ki zavirajo ali preprečujejo rast škodljivim mikrobom. Večja kot je
raznolikost takih organizmov v tleh, večja je sposobnost obrambnih snovi in manjša je
možnosti, da se škodljivi mikrob naseli v okolici rastline.

Razkroj organske mase

V dobrih obdelovalnih tleh je zelo veliko talnih organizmov – ocenjeno število je prikazano v spodnji
tabeli.
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Bakterije
So autotrofi (si lahko sami proizvedejo hrano) ali pa heterotrofi – razkrojevalci, ki z rastlinami
živijo v simbiozi, lahko so patogeni (povzročajo bolezni). Najbolj so znane nitrifikacijske
bakterije, ki živijo na koreninah metuljnic (fižol, grah, soja, detelje…) in iz zraka vežejo dušik
(N). Rastlinam, s katerimi živijo v sožitju, na tak način priskrbijo dušik.

Nitrifikacijske bakterije na koreninah soje
(Vir: https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos%3A541/datastream/PDF/view)

Glive
So razkrojevalci, z rastlinami živijo v simbiozi. Nekatere so patogeni (povzročajo bolezni) na
škodljivih organizmih, nekatere pa so predatorji (plenilci). Gliva se razrašča okoli korenin in
tvori dodatno površino za črpanje vode in hranilnih snovi. Rastlina se glivi oddolži s tem, da ji
odda nekaj odvečnega sladkorja za hrano – tu se izrazi sožitje med rastlino in glivo, ki ga
imenujemo MIKORIZA.

Učinek mikorize
(vir: https://matrixworldhr.com/2013/11/26/mikorize-informacijska-mreza-za-biljke)

Protozoji – praživali (evkarionti – enocelične živali)
Večina je mikroskopsko majhnih, nekatere so vidne s prostim očesom. Hranijo se z bakterijami,
glivami, drugimi protozoji in razpadajočim organskim materialom. Ena sama pražival poje tudi
do 10 000 bakterij na dan. Pri tem se sprošča amonij – dušik v obliki, ki je dostopna rastlinam.

Protozoji
(Vir: https://www.skuola.net/biologia/evoluzione/protozoi-generale.html)

Nekoliko večji talni organizmi
Njihovi izločki so hrana rastlinam, njihova mrtva telesa hrana bakterijam in glivam.

Nematode ( gliste)
Čeprav poznamo precej nematod, ki so škodljive, je v tleh tudi veliko takih, ki so zelo koristne.
Hranijo se s škodljivimi bakterijami, glivami, rastlinskimi koreninami, predatorji (plenilci) in
paraziti (zajedavci).

Nematode
(Vir: https://sl.lordladyfarm.com/357-predatory-nematode-nemabact-harm)

Skakači
So nekrilati členonožci z dobro razvitimi tipalnicami. Hranijo se z glivami, razpadlo organsko
snovjo, rastlinami in z drobljenjem organske snovi pomagajo MO pri razgradnji.

Skakač
(Vir: http://galerija.foto-narava.com/displayimage.php?pos=-34623)

Pršice
Nahajajo se v zgornji talni plasti, velike so do 2 mm. Uvrščamo jih med pajkovce. V to družino
spadajo hišne pršice, pršice, ki povzročajo škodo na rastlinah, in klopi, ki jih bolj poznamo po
tem, da povzročajo veliko nevšečnosti. Vendar je skupina talnih pršic pomembna, saj
pomagajo pri razkroju organske mase, so tudi plenilci in paraziti škodljivim organizmom.

Pršica
(Vir: https://www.google.com/search?q=koristne)

Izopodi – kopenski rakci
Spadajo med najpomembnejše talne organizme, ki se hranijo z odmrlim rastlinskim
materialom ter pomagajo MO pri razgradnji z drobljenjem organske snovi.

Kopenski rakci
(Vir: https://www.google.com/search?q=kopenski+rakci)

Stonoge in kačice
To so predatorji, ki pomagajo MO pri razgradnji z drobljenjem organske snovi.

Stonoge in kačice
(Vir: https://www.google.com/search?q=stonoge,+kačice)

Deževniki
So zagotovo med najbolj koristnimi talnimi organizmi, saj delajo rove in s tem prezračujejo tla,
se prehranjujejo z odmrlim organskim materialom in tako pospešujejo mineralizacijo N in P. S
svojimi iztrebki izboljšujejo strukturo tal, iz površja pa v globlje plasti tal vnašajo organski
material, ki ga zdrobijo, premešajo in tako povečajo mikrobno aktivnost.

Deževnik
(Vir: http://zeliscnerastline.blogspot.com/2012/06/pomen-dezevnikov.html)

Škodljivi talni organizmi
Seveda pa imamo v tleh tudi rastlinam škodljive organizme. Med najpogostejšimi, ki
povzročajo zmanjšanje pridelka so:
Struna – ličinka hrošča pokalice
Spadajo med najhujše škodljivce kultur, predvsem posevkov redkega sklopa. Strune so ličinke
pokalic (hrošči ne delajo škode). Ličinke se hranijo s koreninami (koreni, gomolji).

Struna
(Vir:https://www.bodieko.si/nasvet-strokovnjaka-strune-na-vrtu-in-kako-se-jih-znebiti)

Pokalica
(Vir:https://www.google.com/search?qgoogle.com/search?q=pokalice&tbmđ

Poškodbe na korenovkah in gomoljih
(Vir: https://zelenisvet.com/kako-ustavimo-strune-v-vrtu/)

Majski hrošč – ličinka (ogrc) in odrasel hrošč
Majski hrošči so med najpogostejšimi škodljivci naših vrtov. Bolj kot odrasel hrošč, škodo
delajo njegove ličinke – ogrci. Ličinka objeda korenine, hrošč pa se hrani z listi.
Odrasli hrošči se v naravi pojavljajo predvsem v mesecih od maja do julija, ko letijo v temi.
Njihova življenjska doba je približno mesec dni. Ličinke živijo v zemlji, hranijo se s travo in
rastlinskimi koreninami. V zemlji lahko preživijo tudi do dve leti, dokler se ne razvijejo v hrošča.

Majski hrošč
(Vir: https://www.dobrezgodbe.com/prosti-cas/majski-hrosc)

Ličinka majskega hrošča
(Vir: https://deloindom.delo.si/vrt-in-zivali/zelenjavni-vrtovi/skodljivci-na-vrtu)

Zlata minica - ličinka in odrasel hrošč
Ličinka živi v kompostu in je le odmrlo organsko snov, hrošč pa objeda sadje in cvetje.

Ličinka zlate minice
(Vir: http://rastline.mojforum.si/rastline-about7530.html)

Zlata minica – hrošč
(vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Zlata_minica)

Navadni bramor
Rad se zadržuje v tleh z višjo vsebnostjo humusa in vlage. Njegova glavna hrana so sicer
deževniki in ličinke raznih žuželk, objeda pa tudi rastlinske koreninice in gomolje. S kopanjem
rovov v tleh pa dodatno rahlja in zrači tla.

Navadni bramor
(Vir: http://druzina.enaa.com/dom/bramor-v-vrtu.html)

Ohranjanje biološke pestrosti tal (talnih organizmov) je torej ključnega pomena za vzdrževanje
rodovitnih in zdravih tal. Potrebna je skrb za dobro založenost tal s hranili, predvsem
organskega izvora, saj se tako prepreči zbitost in ohranja dobro strukturo tal.

Rosana Vrh Makarovič, univ. dipl. inž. kmet. zoot.

