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Wstęp 

Uprawie roślin w wieloletniej monokulturze towarzyszy przeważnie spadek 
żyzności gleby, a co za tym idzie także plonowania roślin [ADAMIAK 1980]. Przy
czyną tego zjawiska jest głównie jednostronne wyczerpywanie składników pokar
mowych (JANOWIAK 1994], jak również zmiany w rozwoju i aktywności mikroflory 
glebowej. W warunkach uprawy monokulturowej wskutek mikrobiologicznej de
gradacji wydzielin i obumarłych tkanek korzeni oraz powstawania określonych 
metabolitów zachodzi selekcja pewnych gatunków mikroorganizmów [GoRLACH i 
in. 1994]. Mikroorganizmy są głównym źródłem enzymów glebowych. Ogólna akty
wność mikrobiologiczna jest często uważana za dobry wskaźnik żyzności gleby. 
Specyficzne grupy mikroorganizmów wydzielają do gleby tylko określone enzymy, 
co może być przyczyną obniżenia się ogólnej aktywności enzymatycznej gleby z 
monokulturą. Szczególnie niekorzystne w uprawach monokulturowych są zmiany 
prowadzące do zwiększenia populacji patogenów w glebie i związanego z tym 
wzrostu niebezpieczeństwa wystąpienia określonych chorób [GORLACH i in. 1994]. 

Celem pracy było zbadanie aktywności enzymatycznej oraz zawartości C 
org. i N ogólnego w glebie spod upraw w monokulturze w porównaniu z aktyw
nością enzymów i zawartością tych makroskładników w glebie z tradycyjnym 
zmianowaniem upraw; określenie zmian aktywności dehydrogenazowej i protea
zowej oraz zawartości C org. i N ogólnego w różnych okresach rozwoju jęczmie
nia jarego, rzepaku ozimego i peluszki; obliczenie współczynników korelacji po
między aktywnością enzymatyczną, a ilością C org. i N ogólnego w badanej gle
bie. 

Materiał i metody 

Próbki gleby do badań pobrano z wieloletniego doświadczenia płodozmia
nowego, prowadzonego w RZD w Mochcłku, założonego przez Katedrę Ogólnej 
Uprawy Roli i Roślin ATR w Bydgoszczy na glebie płowej typowej, o składzie 
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granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego. Jest to doświadczenie statyczne o 
różnym systemie zmianowania (6-polowy, 3-polowy i monokultura) . Glebę do 
badań pobrano z dwóch warstw: 5-15 cm i 20-27 cm poziomu Ap gleby, spod 
trzech roślin : jęczmienia jarego, rzepaku ozimego i peluszki, uprawianych w tra
dycyjnej rotacji i w monokulturze. Plon tych roślin kształtowały sit; odpowiednio: 
4,6; 0,94 i 2,35 t·ha-1 w zmianowaniu i 2,2; 0,54; 0,19 t·ha-1 w monokulturze. Po
bieranie próbek przeprowadzono w czterech terminach: kwietniu, maju, czerwcu i 
sierpniu 1995 roku. 

Aktywność enzymów glebowych oznaczono wg nastc;pujących metod: 

dehydrogenaz - kolorymetrycznic wg Gałstiana (1980), stosuj,1c jako sub
strat TTC; 

proteaz - spektrofotometrycznie wg Becka (1984) z użyciem 2% żelatyny 
jako substratu. 

Skład granulometryczny oznaczono metodą Cassagran<lc'a w modyfikacji 
Prószyńskiego, pH w H 20 i w KC! zmierzono metodą elektrometryczną (stosu
nek gleba:roztwór 1:2,5), zawartość C org. określono metodą Tiurina oraz N 
ogólny metodą destylacyjną przy użyciu aparatu do destylacji Bi.ichi. 

Wyniki i dyskusja 

Analiza składu granulometrycznego wykazała, że prawic wszystkie badane 
próbki glebowe zaliczają się do piasku gliniastego lekkiego. Jedynie próbki gleby 
pobranej z głębokości 20-27 cm spod jęczmienia jarego uprawianego w zmiano
waniu tradycyjnym charakteryzowała się wyższą zawartością iłu pyłowego i koloi
dalnego, od zawartości tych frakcji w piasku gliniastym lekkim i jej gatunek został 
określony jako piasek gliniasty mocny. 

Średnie wartości pH w H 20 w badanych próbkach gleb kształtujące się w 
przedziale 6,1-6,8, a w KCI w granicach 5,4-6,1 wskazuj,\, że gleba charakteryzo
wała sic; odczynem lekko kwaśnym. Najwyższe wartości pH w Hp (6,4-6,9), po
dobnie jak w KC! (5,7-6,4) otrzymano dla próbek pobranych spod uprawy pelu
szki w zmianowaniu. 

Zawartość C org. (tab. 1) była nieznacznie wyższa w próbkach gleby pobra
nej spod roślin uprawianych w zmianowaniu (średnio 0,60%) w porównaniu do 
próbek pochodzących spod upraw monokulturowych (0,55% ). Podobnie niewiel
kie różnice w zawartości C org. w próbkach gleby pochodzącej ze zmianowania i 
monokultur zbóż stwierdził w swoich badaniach BENDER [1972]. Najwyższą zawar
tość C org. charakteryzowała się gleba spod rzepaku ozimego i peluszki uprawia
nych w zmianowaniu (0,61 %). Najwyższą zawartość N ogólnego oznaczono w 
próbkach gleby, spod jęczmienia jarego uprawianego w zmianowaniu (tab. l) . 
Wynosiła ona 81,4 mg% , dla obu głt,bokości pobrania próbek. Uprawa roślin w 
monokulturze wplynt,la również, choć w niewielkim stopniu, na zmniejszenie się 
zawartości N ogólnego. Największy spadek zawartości tego pierwiastka (około 
12%) w próbkach gleby z monokultury, w porównaniu do gleby ze zmianowa
niem, oznaczono dla próbek spod jęczmienia jarego. Potwicrdzaj,1 to dane litera
turowe, z których wynika, że przy zwi~kszającym si<; udziale zbóż w zasiewach 
spada zawartość N ogólnego w glebie [Kuś 1981 ]. 
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Tabela 1; Table 1 

Zawartość C org. (%) i N ogólnego (mg%) w glebie spod roślin uprawianych 
w zmianowan iu i w monokulturze w zależności 

od terminu i glc;bokości pobrania prób 

Contents of org. C (% ) and tot. N (mg%) in soi! uncl er 
crop rotation and monoculture 

crops as dependent on cultivation system dale and de pth of sampling 

węg1e1 organiczny AZOl ogamy 

Wyszczególnienie Organie carbon Total nitrogen 

Specifica lion (%) (%) 

5-15cm 20-27 cm x 5-15 Clll 20-27 cm 

Zmianowanie; Crop rotation 
- Jc;czmień jary; Spring barlcy 0,71 0,43 0,57 86,2 76,'> 
- Rzepak ozimy; Winter rape 0,70 0,53 0,61 82,5 7<,5 
- Peluszka; Ficki pea 0,70 0,52 0,61 81,5 75,0 
Monokultura; Monoculturc 
- Jt;czmicń jary; Spring barley 0,60 0,49 0,55 74,4 69,0 
- Rzepak ozimy; Winter rape 0,68 0,56 0,62 83,1 76,7 
- Peluszka; Field pca 0,62 0,49 0,55 79,9 68,5 

x 

81,4 
79,0 
78,3 

71,7 
79,9 
74,2 

Dla wszystkich próbek glebowych spod roślin w monokulturze obserwowa
no spadek aktywności enzymatycznej w porównaniu z aktywnością gleb spod 
upraw ze zmianowaniem (tab. 2, rys . 1). Zwykle uprawa w monokulturze powo
duje wic;ksze zmiany ilościowe i jakościowe mikroorganizmów glebowych, zwic;k
szając ilość jeJnych, a ograniczajqc rozmnażanie sic; innych. Ma to wpływ na ilość 
enzymów i poziom ich aktywności. Aktywność dehydrogenazowa w glebach po
branych ze zmianowania upraw mieściła sit, w przedziale 0,10-0,14 mg TPF 
g-1·24h-1, zaś w próbkach z monokultur roślin odpowiednio 0,08-0,11 mg TPF 
g- 1·24h-1• We wcześniejszych badaniach prowadzonych na tej samej glebie otrzy
mano wyższe wartości aktywności dehydrogenaz - 0,16---0,24 mg TPF g-1·24h-1 

[KOPER, PIOTROWSKA 1996] . Najwyższ,1 aktywność dehydrogenaz (0,12-0,14 mg 
TPF g-1·24h-1) i proteaz (16-20 µ,g Gly g-1·16lr 1) wykazano w próbkach gleby po
branych spod rzepaku ozimego uprawianego w obu systemach (tab. 2, rys. 1 ). 
Jednocześnie zauważono duże obniżenie się aktywności badanych enzymów w 
próbkach gleb pobranych z monokultury rzepaku w stosunku do jego uprawy w 
zmianowaniu (15-20'½,), co przy równoczesnym spadku plonu rośliny w monokul
turze o około 40%, wskazuje na jej wrażliwość na uprawc; po sobie. Uprawa jęcz
mienia jarego w monokulturze, w porównaniu do uprawy w zmianowaniu, nie 
wplynt,la znacz,1co na obniżenie aktywności badanych enzymów, chociaż plon 
ziarna tej rośliny w uprawie monokulturowej był o 100% niższy. Mniejszy spadek 
plonu (35%) jęczmienia jarego w monokulturze w porównaniu do plonu tej rośli
ny uprawianej w rotacji uzyskali BLECHARCZYK i GRZEBISZ [1991 ]. 

Aktywność enzymów glebowych cechuje sit, dużą zmiennością sezonową 
(BALIGAR i in. 19911. Analizowane przez nas enzymy najaktywniejsze były w sier
pniu, niezależnie oJ uprawianej rośliny i systemu uprawy (tab. 2). Potwierdzają 
to w znacznym stopniu dane otrzymane przez innych autorów (PANCIIOLY, RICE 

1973], wg których najwyższa aktywność enzymatyczna gleby wystc;puje latem 
(lipiec, sierpieft), a minimalna przypada na miesiące zimowe. 



Tabela 2; Table 2 

Aktywność enzymatyczna gleby spod roślin uprawianych w zmianowaniu i w monokulturze 
w zależności od terminu i gh,bokości pobrania prób 

Enzymatic activity of soi! under plants in crop rotation and rnonoculture as dependent on cultivation system, 
date and depth of sampling 

Aktywność dehydrogenaz Aktywność proteaz 
Dehydrogenases activity Proteases activity 

Obiekty; Objects (mg TPF g-1-24h-1) (µg Gly g-1· 16h-1) 

Kwiecień Maj Czerwiec Sierpień Kwiecień Maj Czerwiec 
April May June August April May June 

System uprawy; Cultivation system 
zmianowanie; crop rotation 0,13 0,10 0,13 0,14 16,2 13,6 16,5 
monokultura; monoculture 0,11 0,08 0,11 0,1 l 10,4 11,2 14,1 

Rośliny; Plants 
jc;czmicń jary; spring harley 0,10 0,08 0,13 0,14 14,0 11,8 14,6 
rzepak ozimy; winter rape 0,13 0,09 0,14 0,16 16, 1 13,4 20,1 
peluszka; field pca 0,10 0,09 0,11 0,11 10,0 13,2 14,4 

Głt;bokość pobrania prób; Depth of sampling 
5-15 cm 0,12 0,10 0,15 0,17 16,2 13,9 19,2 
20-27 cm 0,10 0,08 0,11 O, 11 11,0 12,1 13,1 

Średnio; Mean 0,11 0,09 0,13 0,13 13,4 12,7 16,0 

NIR0_05 ; LSD00, 

System upra,,y; Cultivation System(!) 0,064 0,052 0,043 0,018 0,32 0,41 1,21 
Rośliny; Plants (II) 0,020 0,014 0,021 0,026 0,41 0,53 1,71 
Gh;b. pobrania prób; Depth of sampling (Ili) 0,008 0,008 0,007 O.Ol I 0,11 0,27 0,65 

Interakcje; Interaction 
N!R0_05 1·11 0,020 0,018 0,015 O,QIO 1,05 0,43 1,04 
LSDo.o, ]·Ili 0,005 0,009 0,018 0,012 0,94 0,59 1,00 

ll·lll O.DIO 0,011 O,QIO 0,009 0,8 I 0,89 0,92 

Sierpień 

August 

21,2 
17,1 

19,6 
22,4 
19,8 

21,6 
18,l 

20,0 

1,45 
1,28 
0,39 

1,25 
0,53 
0,78 
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Rys. 1. 

Fig. l. 

Jt;czmień jary 
Spring barley 

Jt;czmień jary 
Spring barley 

Dehydrogenazy; Dehydrogenases 

Rzepak ozimy 
Winter rapc 

Proteazy; Proteases 

Rzepak ozimy 
Winter rapc 

Peluszka 
Field pea 

Peluszka 
Field pea 

• Monokultura; Monoculture Zmianowanie; Crop rotation 

Aktywność dehydrogenaz i proteaz glebowych w zależności od uprawianej roś
liny i sposobu uprawy 

Soi! dehydrogenascs and protcases activity as dependent on cultivated plants 
and cult1vation system 

Po przeprowadzonej analizie korelacji stwierdzono dodatnią zależność mię
dzy aktywności,1 dehydrogenazową, a zawartością C org. w glebie pod jęczmie
niem jarym w zmianowaniu (r=0,53) i pod peluszką uprawianą w obu systemach 
(r=0,55 i r=0,50), podobnie jak wykazali PANCJIOLY i RICE [1973] oraz KHAN 
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[1970]. W naszych badaniach stwierdzono także dodatnią korclacjG miGdzy aktyw
nością proteaz, a zawartością C org. w glebie spod rzepaku ozimego z rotacji 
(r=0,64) i również peluszki uprawianej zarówno w klasycznym systemie uprawy 
(r=0,58) , jak i w monokulturze (r=0,72). BONMATI i in . [1991] w swoich badaniach 
również znaleźli dodatnie zależności miGdzy omawianymi parametrami (r=0,60). 

Głównej przyczyny obniżania się plonów roślin uprawianych w monokultu
rach można upatrywać nie tylko w jednostronnym wykorzystaniu składników po
karmowych, ale także w mniejszej aktywności biologicznej gleby i spadku poten
cjału fitosanitarnego względem patogenów [Kuś 1981]. Wzrastająca intensyfikacja 
produkcji roślinnej nie może odbywać się kosztem obniżenia żyzności i produkty
wności gleby. Konieczne jest zatem opracowanie takich systemów i procesów te
chnologicznych, które zapewniając wysokie plony, zapewniałyby utrzymanie lub 
wzrost zasobności i żyzności gleby [BENDER 1972]. 

Wnioski 

1. Aktywność enzymatyczna oraz zawartość C org. i N ogólnego w glebie ze 
zmianowaniem upraw była wyższa ocl tej, jaką oznaczono w próbkach gleby, 
na której uprawiano rośliny w monokulturze. Wraz ze spadkiem aktywności 
enzymatycznej gleby obserwowano obniżenie się plonowania roślin uprawia
nych w monokulturze w porównaniu z ich plonem w uprawie w zmianowa
niu sześciopolowym. 

2. Najwyższa aktywność dehydrogenaz i proteaz wyst,1pila dla próbek glebo
wych pobranych jesienią, dla wszystkich uprawianych roślin i obu systemów 
uprawy. Najwyższą wartość C org. stwierdzono w próbkach pobranych w 
maju, zaś N ogólny na początku okresu wegetacyjnego. 

3. Badane enzymy wykazywały najwyższą aktywność w próbkach glebowych 
pochodzących spod rzepaku ozimego uprawianego w obu systemach następ
stwa rośliny. 

4. Wyższą aktywnością enzymatyczną i zawartością biopierwiastków charakte
ryzowały się zwykle próbki gleby z głębokości 5-15 cm w porównaniu z 
próbkami pobranymi z warstwy 20-27 cm, niezależnie od rodzaju rośliny i 
systemu ich uprawy. 
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Streszczenie 

Badano wpływ roślin (jęczmień jary, rzepak ozimy, peluszka) uprawianych 
w zmianowaniu i w monokulturze na aktywność enzymatyczną i zawartość C org. 
i N ogólnego gleby płowej. Próbki glebowe pobierano z dwóch głębokości pozio
mu Ap gleby (5-15 i 20-27 cm) w kwietniu, maju, czerwcu i sierpniu w różnych 
stadiach rozwojowych roślin. Najwyższa aktywność dehydrogenaz i proteaz oraz 
najwyższa zawartość C org. i N ogólnego była obserwowana w próbkach glebo
wych z poletek ze zmianowaniem upraw. 

SOIL ENZYMATIC ACTIYITY AS A FACTOR OF ITS FERTILITY 
CAUSED BY THE TILLAGE SYSTEM 
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Summary 

The effcct of monocultun: and crop rotation (spring barley, winter rape 
and field pea) on cnzymatic activity and org. c and tot. N contcnts in lcssive soi! 
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was investigated. The soil samples were taken from two depths (5-15 and 20-27 
cm) in April, May, June and August at different phases of plants development. 
The highest dehydrogenases and proteases activities and org. C and tot. N con
tents were observed in soi! samples taken from plots with crop rotation. 
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