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L A S I G N I F 0 V E L U M B R I K 0 J

POR FEKUNVECO OE GRUNVO KAJ ILIA EKOLOGIO

(O.Atiav~rtyt~ - J.Vagy~, VILNIUS, Sovet~o)*/

ENKONDUKO

En grunde vivas granda arnaso da mikroorganismoj kaj multaj per simpla

okulo videblaj animaloj, inter ili estas por Ciuj konataj lumbrikoj. Utilecon de

tiuj 1:i vermoj agnoskis eh. Darwin /20/. Lumbrikoj plirapidigas tr-an sfor-rm gon

de plantaj restajoj en fekundan humon /25-27/. Lumbrikoj havas favoran influon

al f'izik aj kaj kemiaj kvalitoj de grunde /18, 21, 23, 24, 28/. Traborante la su-.

pran tavolon de grunde per multaj truetoj ili faciligas la aerumadon, kio pl ibon-

igas spiradon de plantaj radikoj kaj sarntempe favoras ilian funkcion /21, 27/.

La lumbrikaj truetoj estas utilaj ankaü por akva regimo de l a grundoj. Pluva

akvo pli facile kaj pli abunde penetras en la grundon per tiuj lumbrikaj kanaloj

- tio ebligas pli bonan kontentigon de plantaj bezonoj pr-i akvo. La lumbrikaj

truetoj en grunde faciligas ankaü penetron de plantaj radikoj en pli profundajn

tavolojn kaj per tio helpas al radikoj pli bone eluzi la mineralajn nutrajojn de

grundo, kaj pligrandigas rikolton de plantoj /22, 28/.

Lumbrikoj per sia laboro elfosas tre multajn truetojn en grundo - gis

kelkaj dekoj sur 1 m2. Gia profunde co atingas gis 70 cm. Per tio lumbrikoj 1'0-

rigas, malkompaktigas kaj trarniksas la grundon - tia fizika stato estas la plej

bona por- radika sistemo de plantoj /21/.

ff./ S .
~Clenca Akademto de Litova SSR, VILNIU S, Litovio, Sovetio

tata Untve r sttato en Vilnius, VILNIUS, Litovio, Sovetio
La kopirajto rezervita far 1a aütoroj
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21L

T amen anko+aü pli gravil estas la kemia efiko de lumbrikoj al fekunde co

d e grundo. Luml.r-ikoj e s'ta s tre man gem aj , pli ~uste - multivoraj. Tre grandan

kvanton de la tero ili tralasas tra s ia ko rpo , kaj la digesta sistemo de lumbri-

koj riCigas tiun humteron per mikroorganismoj, fermentoj kaj vitaminoj /22-24/.

TCk sk rementoj de lumbrikoj, nomitaj koprolitoj, plirapidigas putradon de mortaj

p lan t aj re st ajoj kaj tiamaniere rieigas la grund on pe r nut r ajoj , facile akireblaj

1'0r plantaj radikoj. Lumbrikoj kaj aliaj senvertebraj animaloj, vivantaj en gru-

ncl o . estas uzataj por diagnozi grundojn /19/.

EI t iu j ci d on it ajoj rezultas, ke lumbrikoj multflanke pligrandigas fekund-

eC0" d e niaj k ampoj , Ju pli da lumbrikoj t+ovrga s en la kultivata tavolo de ter-

su r Iec-o. des pli grand an rikolton oni povas atendi.

T amen ekstaras la demando, ~is kia nombro de lumbrikoi en certa kvan-

I,' d e te r o p l unu l t iga s la rikolto de kulturaj plantoj. Tiun demandon ni provis

<o lv i pe r ek spe r ime ntoj en la Zoologia kaj parazitologia instituto de la Litova

Akademio d c Sr-re nc oj , La esploroj estas faritaj dum 10 j a+oj (1962-1972) per

du metodoj: kult ivado de plantoj en vegetaciaj po toj kun 3-4 kg da tero, enmet-

ante po 4,8,16,J2,LLJ,60 lumbrikoj je poto , kaj kultivado de samaj plantoj su r
2 2

iz o l i t a j parceloj (0,25 m , ] m ) en gardeno kun sciata kvanto de lumbrikoj.

Kontrolaj potoj kaj parceloj estis sen lumbrikoj. Ni uzadis po r niaj esploroj

p le j part e hordeon (Hordeum vulgare L.) kaj lumbrikon Allolobophcra caliginosa

f. iypt c a Sav., kiu estas plej disvastigita en Li tov io , Ni esploris influon de

kva-u o de lumbrikoj al rikolto de kulturplantoj, al putr-i go de pajio , al akumul-

iil,e) de biokemiaj substancoj en la libera grunde kaj al biocenozo de mikroorga-

n i srno] (bakte rtoj , algoj kaj pr-otoz ooj ) en la grundo.

En grundo sterkita per fosforo, kalio kaj karbamido evidenu gt s la strm ,

la efiko de lumbrikoj al biologia produktive co de hordeoj, kiel en la nesterkita .

nur Ia rikolto de la hordea grajno pl igr-andrg is ne tiom forte, precipe en la va-

rianto sterkita per karbamido.
1)

Sur herbtavola - podzola sabloza grundo, enhavanta 400-500 lurnbr-i ,
2

kojn en 1 m , la biologia produktive co de hordeo kaj sekalo pl igr andi gf s je 78-

-96% kompare kun kontrolo.

Por esplori la influon de pligrandigita nombro de lumbrikoj al putrado d e

pajlo, dum la 1965. - 1971. jaroj estis ar angi taj vegetaciaj esploroj, sterkante

grund on per sekala pajlo je 60 g por ciu poto kaj enme tante je 8,16,24,32 au Je

10,20,30,40 lumbrikoj. Por la esploro estis uzitaj d Iver saj grundoj: herbtavola-

-podzola, podz ol a , s abl oz a , argiloza, slimargiloza. Biologia aktiveto de t iu j

grundoj estis esplorita post diversa daure de pajlo-putrado: komencita (POSI 1-3
mon atoj }, duonpreta (post 4-5 mon atoj ) kaj f'in igtnt a (DOSt 10 m on atoj ) /4,12 .

Biologian aktivecon de lumbrikoj montras la p l.igr and i.go de koprol Ho] en

pajlotavolo, konstatebla jam post 30 tagoj. lnfluo de lumbrikoj al putr-igo de na j-

10 pli efektive mont r igi s post 4-5 monatoj kaj en finiga periode (post 10 rnon a-

toj }, Lumbrikoj plirapidigis la pajl oputr-tgon je En gardenaj eks-

2. REZULTOJ DE ESPLOROJ
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2.l. Influo de lumbrikoj al rikolto de p I a n t o j kaj p u t r o de

p ajl 0

R ezultoj de la esploroj montris, ke 1a in flu o de lum br ikoj al supre nom-

I I itJ faktoroj p lt gr and iga s pr-ouo r-cie al ilia nomb+o . Ekzempie , la pe zo de la

hordea gr ajno pIi gr-and ig is en variante kun 10 lumbrikoj je 58,5%, kun 20 - je

1~,5%, kun 30 - je 2]9,5%, kun LO - je 2L6.7%. kun 60 - je 366,7%, kompare

kun ke)!1""1,, varianto senlumbrikoj (iJi1do 1) /4,12/.

argiloza grundo,

16, - nombro da

Btldo 1. Influo de lumbrikoj al rikol t d h d
o e Or eo su r he rbt avol a 511ma

sterkita per paj lo , 1967. k - kontrolo (sen lurn br ikoj ; 4.8.
lumbrikoj en Ciu vegetacia poto.

1)
Ruslingve d~rnovo-podzo1istaja; oodz ol av s uml a al c mo r o . el rusa vor ro /01"
- cindro.
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2perimentoj, kie t rovt gi s 400-500 lumbrikoj en 1 m , ili plirapidigis la putrigon

de pajlo je 14,8-41,8% kompare kun kontrolo (sen Iumb r ikoj ) .
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2.2. Influo de l u m b r i k o j al abundeco de m i k r o o r g a n i s rn o j

kaj algoj

Tarnen t iu influo estis malpli forta, 01 en la fosfora kazo. En tereno kun

la kvanto de K20 sub in fluo de lumbrikoj ec mal gr and igis /11/. Evidenteplantoj
la plantoj, pli forte kreskantaj sur parceloj kun lumbrikoj, aktive absorbas la

solvigintan k al ion .

Lumbrikoj multflanke transformas la kemian konsiston de grundo, t r al a s .

ante gin en granda kvanto tra sia digesta kanalo. EI n i aj vegetaciaj esploroj

evidentigis, ke 20 lumbrikoj dum 3 monatoj digestas Cirkau 3 kg da grundo. En

tavolo de putriganta pajlo kol ekt igi s dum tiu ternpo 340 gramoj da koprolitoj (lau

%
580

Ni konstatis, ke sub influo de lumbrikoj forte pl.i gr andtge s kvanto de mi ,

kroorganismoj en grundo, precipe en tiuj variantoj, kie nombr o de lumbrikoj es-

tis pl i granda. En la tereno, sterkita pe r pa jl o kaj 'lasita sen nl ant oj , la kv an ,

to de mikroorganismoj pro lumbrikoj pl.igr-and.tgt s 3-5 Io je . (bildo 2) /7,9/. Pli-

multigis bakterioj, tarnen algoj malrnul.ti gi s , car la lumbrikoj ilin devoras. Influo

de lumbrikoj al Ciuj grupoj de algoj estas pre sk aü egala. Tarnen Cyanophyta kaj

Diatomeae, kiuj estas malpli abundaj en grundo, malaperas pli frue, 01 Chloro-

phvta /10/. Akaruloj k aj kolemboloj ne rnalrnul t tga s /6,14/.

2 . :l. 1n fl u 0 deI u m b r i k 0 j a 1 a m a 5 i g 0 d e v i tarn i n 0 B 12' P 2°5

kaj K20 en la grunde
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Sub influo de lumbrikoj efektive pl.i gr-and iga s la kvanto de vitamino B12.

Tiu pl.Igr-and.i go estas laugrade proporcia alla nombro de lumbrikoj. En grundo,

sterkita per pajlo k aj provizita per lumbrikoj, la kvanto de vitamine B12 pli-

grandigis gis 194,4%.

Tarnen kiam put r tgo pr-e sk aü f'ini gas kaj restas en la grundo malpli 01 20%

da ne put r-igin ta p aj lo , la kvanto de vitamine B
12

pli frue komenc tgas mal gr and igi

en variantoj kun lumbrikoj. (Tabulo 1) /5,7,15/.

Ank aü solvebla fosforo far-i ga s pli abunda en grundo, pr-ov iz it a per lum-

brikoj kaj tiu phmul trgo (je 20-70%) estas proporcia al nomb+o da lumbrikoj.

Pli forte abund iga s fosforo pro Iumbr ik oj en grundo, sterkita per pajlo. Eviden-

te t iu solvebla fosforo liberigas el organikaj nesolveblaj substancoj sub influo

de lumbrikaj I'ermentoj. En tereno kun plantoj tiu abund igo de solvebla fosforO

estas malpli granda /11/, car certa parto de tiu minerala nut r ajo estas bald au

absorbata de radikoj.

La Iumbr-ik oj havis poz it iv an influon ank aü al kvanto de la solvebla k a-

lio. en nesterkita grundo kaj grunde sterkita pe r pajlo.

1 -- 2 ----3 ··_··---4
Bildo 2 Influo de lumbrikoj al abundeco de mikroorganismoj en herbta-

vola slima argiloza grunde 1 _ grunde sen plantoj, 2 - kun plantoj (hordeo) ,

3 - sterkita per pajl.o (5 cm de mal supr-e ) , 4 - sterkita per pajlo (5 cm de la

supra sUrfaco); VP A _ vt and- pepton- agaro, AAA _ arnelamonio- agaro, MA rna-

Ito , agaro - substratoj, sur kiuj estis kultivitaj mikroorganismoj. Eks perimento

komencita 1. V.1969, mikroorganismoj kalkulitaj VIII-IX monato de la 1969.j.



2.4. Kvalito de grundoj

kaj oktobro la lumbrikoj estas plejparte en la profunde co de 0-10 cm, nur mal-

ofte ili estis trovitaj pli profunde. Dum vintro kaj sekvetero parto de la lumbri-

koj estas pasivaj. lli dormas kunvol.vtgtrite en globoformajn nodetojn. (bildo 4)

/8/ .
La vertikala migrado ce diversaj specioj de la 1umbrikoj estas ne sam-

tipa. Eisenia r-ose a , AUo1obophora caliginosa kaj Lumbricus te r+e st r-ts trovigas

en Ciuj de ni esploritaj tavoloj (en la profundeco de 0-50 ) L bcm. um ricus ru-

beUus malofte estis trovita en la profundeco de 30-40 kaj 40-50 All 1cm. oobo-

phora chlorotica estas trovita nur en la profunde co de 0- 20 cm, Dendrobaena

octaedra nur ~is 10 cm /8 13/,

SPECIOJ pH
3 4 5 6 7 8

I I I I1 D. octaedra .... ___.______
T T

2 A. caliginosa f. t ______

3
T I T

L. rubellus _______________

4 E.rosea ____.
I T

- - ~............ - ..

5
I I

o .Iacteum .. _-- ... _-_ ...... __ .

6 A. chlorotica __.________
I T

7 L.
I T

ter restris ._---_ ...... __ ..

8 E. tetraedra
I I

- .. _-----_._.

9 B. tenuis ___
I I I

..........................

10 A . caliginosa
I I

f. trap.

11 E. foetida _
I I I

................ - .. _ ..

12 E. skorikowi
I I

............ _ .. - ..

13 L. castaneus ___________
I I

14 A .Ionga ______. ________

~

15 D. subrubicunda _______

16 D. auriculata __________
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aersekigita pe zo ) /6,10/. Pro t io la grundo farigas pli fekunda kaj donas pli

rican rikolton. Sekve la terkulturistoj devas zor gi , ke la lumbrikoj l aüe bl e pli-

mul ti gu en la kulturataj terenoj.

Ni aj multjaraj esploroj en diversaj grundoj de Lrtovujo (depost la 1956.)

montris, ke la abundecon de lumbrikoj influas diversaj naturaj faktoroj.

La kvanto de Iurnbr ikoj tre dependas de la grunda tipo. Ni esploris la

2nombron de lumbrikoj en 1 m (gis profunde co de 50 cm ) en diversaj grundoj

de Li tovu jo kaj ni trovis la sekvantajn mezajn kvantojn: en acidaj mar-ö aj grun-

doj _ 2,0; en podz ol aj _ 12,4; en podzolaj mar-c aj - 18,6; en herbtavolaj kar-

borrr-i.caj _ 38,8; en herbtavolaj ~limargiloz aj - 40,6; en aluviaj - 73, L ekz.

La mekanika konsisto de grundo ank aü influas la di sv e st tgon de lumbri-
2

koj. Pli abunde ili tr-ovi gas en argiloza grundo (meznombre 43,6 su r 1 m ) ,

dufoje pli rnal.r ice _ en sabloza (21,8) kaj minimume en pure sabla (3,2) /2

Tre fortan influon havas koncentriteco de hidrogenaj jonoj (acideco) de

grundo (pH). Pli abundas lumbrikoj en neütr al a aü proksima al neutralreakCla
2

grundo. Lau niaj esploroj estas trovita sekvanta kvanto de lumbrikoj su r 1 m

parcelo: ok az e de pH 8 _ 53,6; ok az e de pH 7 - 39,0; pH 6 - 25,6; pH 5 -

18,8; pH 4 - 2,4 (bildo 3) /2/.

2.5. Klimataj - meteorologiaj faktoroj

Abundeco de lumbrikoj sur la sama loko ank aü varias dum diversaj Ja-

roj. Tio dependas de klimataj _ meteorologiaj cirkonstancoj: atmoderaj akvaj'o:

(pluvo, nego), grunda humideco, temperaturaj diferencoj en la aero k aj grundo.

La kvanto de lumbrikoj malgrandigas 2- 3 foje dum someraj monatoj (Vll- Vlll \

pro la sekvetero, kiam la temperaturo de grundo estas plej alta (18-22 oe) k a

la htimideco plej malgranda /8/.

Dum la vegetacia periodo la lum br-ikoj normale trovigas en la supra t a-'

volo (0-10 crn ) de grundo. La migradon de lumbrikoj en pli profundajn tavo1ojn

devigas 1a variado de humideco kaj temperaturo. En aprilo kaj julio la lumbr r-

koj Cie estis trovataj en pli profundaj tavo1oj (40-50 cm). En majo, septembr
o

~ildO 3. Influo de 1a grunda acideco (H) 1 1pecioj e p a a d i sv e s t igo de Iumbr-ik aj
n grund oj de Litova SSR.
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Bildo 4. Distribuo de lumbnkoj lau la profunde co 0-50 cm, 4-10 - rno-

natoj de aprile ~is oktobro. S,M - en herbtavola podz ol a s abl.oz a , J - en herb-

tavola kar-bonr-i öa argiloza, K - en herbtavola ~lima argiloza grundo.
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2.6. lnfluo de reliefo

eco

Reliefo de la tersurfaco ankaü havas influon al la di svasttgo kaj abund-

de lumbrikoj. lli tr-ovrgas plejmultnombre en valoj, kie la grunde estas pli

humida. En la piedparto de montetoj lumbrikoj estas 2-4 foj e pli abund aj , 01 sur

l a pinto de monteto kaj la supra parto de deklivo. Dum erozio de grundoj ankaü

Ia lumbrikoj estas transportataj malsupren. T amen 1a tr ans loktgo de lumbrikoj

ne tute koincidas kun la intenseco de erozio. Lumbrikoj estas pli abunde trans-

portataj, kiam ili tr-ovrgas proksime de la tersurfaco. Post 1a unua forta pl.uvo

ili r ampas al la surfaco. Dum la dua kaj sekvontaj p1uvegoj ili rrovtg as jam ne

profunde. Tiam suft ö as ec malforta akvofluo por- tr an sloki gi lumbrikojn mal sup-

ren. Tiu transporto de 1umbrikoj sur deklivoj de montetoj pl i intense okazas en

kampoj, okupataj pe r unujaraj kulturoj (16,9%) kaj sur r-ipoz ant a karnpo (36,2%),

01 sur novalo (4,5%), kaj en kampoj de mu1tjaraj herboj (7,6%) /17/.

2.7. lnfluo de agrotekniko

La nuntempa agrotekniko ne suf'iöe atentas l a biol.ogi ajn pr oce sojn en la

grundo . En la agrikultura praktiko dt sv as tigf s intensa uzado de mineralaj ster-

koj kaj kemiaj rimedoj po r bat al o kontr aü he rbaöoj kaj d anger aj insektoj, sed

oni forgesas la sorton de utilaj animaloj .

Esp1oroj, faritaj sur grundo de Litova S SR pri la eko1ogio de 1umbrikoj,

montris, ke agroteknikaj faktoroj forte influas la abundecon kaj di sv ast igon de

1umbrikoj.

Abundeco de Iumbr ikoj estas e spl or-it a en kampoj de diversaj ku1turoj sur

diversaj grundoj. Oni trovis, ke en la k ampoj de trifolio kaj multjaraj herboj

lumbrikoj estas 2-12 foje pl i abundaj, 01 en l a kampoj de unujaraj kulturoj, car

tiuj ci 1astaj grundoj estas kulturataj aütune kaj printempe.

En la kampoj de multjaraj kultu~oj 1a meza nombro de 1umbrikoj estas

75-230 ekz. sur 1 m2, kaj ilia biomaso pez a s 24,7-94,5 g/m2; en unujaraj kul-

turoj trovigas 14-48 ekz/m2 kaj ilia biomaso estas 5,4-16,8 g/m2 /13,16/.

Herbicidoj kaj pesticidoj, kiel naftalino, sevino, ento- bakterino malfor-

tiga.s aktivecon de lumbrikoj. Aliaj similaj kemiaj rimedoj (trifiloraceta natrio,
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Dipterekso, Simazino) ne doma~as disvastigon de lurn brikoj, tarnen 1a efiko d
e

1umbrikOj a1 1a plinombri~o de mikroorganismoj kaj a1 1a akumu1ado de 1a vita_

mino B12 en la grundo konsiderinde malgrandi~is /15/.

En Litovujo e st a s trovitaj 16 specioj de lumbrikoj, kies disvasti~o va,

rias en diversaj grundoj ka j kulturoj. Plej abunde t rovtgas Allolobophora cali,

ginosa S av. f. typica - 41,8- 94,2% el la tuta kvanto de lumbrikoj, malpli abun_

daj e stu s Eisenia rosea Sav. - 1,3-17,4%, Lumbricus rubellus Hoffm. _ 0,7_

-41,1% kaj Lumbricus terrestris L. - 1,6-18,2%. Raraj specioj estas: Dendro_

baena octaedra Sav. - 0,6-1,4% kaj Octolasium lacteum Oerley _ 0,1-1,6% /1,3,
8,13/ .

3. KONKLUDOJ KAJ PROPONOJ

Surbaze de ~is nun faritaj esploroj oni povas rekomendi al la agr-okul,

turaj specialistoj, selektistoj de la kulturplantoj, grunde sploristoj ke ili, plen.

umante fizikajn, kemiajn kaj biokemiajn analizojn de grundo, en siaj e spl or-oj at-

entu la nombron de lumbrikoj en la esplorataj grundoj kaj l aüe bla determinu ili-

an efikon al kvalitoj de la grundo. Priatento de tiu ci biologia faktoro povas

evidentigi pli precizajn rezultojn kaj klarigi la fluktuadon de la ~is nun kolekti-

taj donitafoj. Nur per la kompleksa laboro de grundesploristoj, mikrobiologoj,

zoologoj kaj specialistoj de la agrotekniko oni povas atingi sufice plenan e spl o-

ron de la biologia aktiveco de grundoj kaj pligrandigi gian fekundecon.

Por plimultigi lumbrikojn sur kulturkampoj kaj pligrandigi ilian biologian

aktivecon on i devas lasi kreski miksitajn kulturojn de trifolio k aj multjaraj her-

boj du jarojn. Pli multe sterki la kampojn per organikaj sterkoj. Uzadi super-

fluan pajlon por sterkado de kampoj. Proksime de logejoj prepari kornpc stojn el

plantoj kaj aliaj restafoj kaj uz i tiujn por la sterkado de k ampc-j , Oni devas ko-

lekti orgamka]n re sr ajojn el industriaj entreprenoj kaj post la deca preparo uzi
por- Ia sterkado. En urboj kolektigas amaso de nutroproduktaj re st ajoj , k iu j es-

ta s sen utlligo deportata] ekster l a urbospacon. Per organizita kolektado de riuj

restafoj oni povas prepari grandan kvanton da organikaj sterkoj por ku l tu r-karn-

poj , Per tio e stu s multobligita la biologia akti ve co sur la grundoj, precipe per

plimultigo de lumbrikoj, mikroorganismoj kaj ahaj utilaj vivestafoj.
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STUOOJ OE ELEKTROFOREZAJ PROTEINFRAKCIOJ CE PORKIOOJ

TUSITAJ PEP KOLIBACILOZO

(A.Wenctew~k~, A.Ve~hut~t kaj N.Ma~~amba, LUBUMBASHI, za~~o):,t/

Kelkaj studoj gis nun la r i t aj en t iu= ö t malsano koncernas kolibacilozon

pr-e c ipe ce junaj porkidoj de du tagoj (19), aü maksimume de 3-4 semajnoj (7).

Ce tiuj-Ci junaj animaloj la malsano ne havis anko r aü tempon po r g r and s e voluo .

La supre cititaj publikaj'oj hav i s kiel ce Iou varli~i eventualan ekzistadon de la

korelacio inter la kornnoz ic io de s e r urnp r-ot e ino ], o r-ec ipe de g amac globu lmoj, kaj

ofta multfojeco de kolibacilozo ce porkiCloj.

En n iaj esploroj, ni volus trastudi biokemiajn modifojn de se rump+ore moj ,

k aiiz it a] per la reakcio de porkidorganismo mem, pe r toks-infekto tiel g r av a ki ,

el La kolibacilozo, kiu havis suft ö an periodon po r bone e volu i gt . Pro t io n r re-

aligis n iajn esplorojn ce la pork id oj Je 7-9 semajnoj. Ce junaj po r krd o j n.al.e

interpretado de rezultoj povu s e s t i hazarda, kaii z it a per d rve r s aj raCLOJ. c kzcm-

ple : k i e l ind iv idu a diferenco en m te st o-o-c sor-pc io de globulIno) de col o st rurno

kaj de lakto (19), la modifoj en pr-ote me nh avo de colostrumo de unu po r k mo al

aha, kaj ec de la sama por kino de unu glando al a l ia (19'. Ekzistas ank aü

./
Facul te d c Med ectne V~t~rinalre. L'I\l,,'rsit~ Nationale du i':aire, B.P. 1825,
LUBUMBASHI. Zat'r-e , Afriko


