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Wstęp 

Nawożenie, jeden z ważniejszych czynników kształtowania się żyzności gle
by, wywołuje szereg istotnych zmian w środowisku glebowym [ADAMUS i in. 1989]. 
Umiejętne stosowanie nawozów mineralnych pozwala nie tylko utrzymać lub 
zwiększyć żyzność gleby oraz podnieść plony, ale również polepszyć wartość bio
logiczną produktów rolnych [PRZEŻDZIECKI 1984]. Stosowane jednak często w 
praktyce rolniczej nadmierne, a zwłaszcza jednostronne nawożenie może prowa
dzić do chemicznej degradacji gleby przejawiającej się zakłóceniem równowagi 
składników pokarmowych w roztworze glebowym i negatywnych zmian w ilości 
kationów wymiennych w kompleksie sorpcyjnym [MERCJK i in. 1984]. Negatywne 
skutki stosowania niewłaściwego nawożenia są najlepiej uwidocznione w wielolet
nich doświadczeniach ze zróżnicowanym nawożeniem organiczno-mineralnym. 

Celem badań było: 
określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego na 
aktywność kwaśnej fosfatazy i inwertazy glebowej oraz na zawartość P, S, 
N og. i C org. w glebie pod uprawą buraka cukrowego; 
zbadanie zmian sezonowych aktywności badanych enzymów oraz zawartości 
oznaczanych makroskładników; 
poszukiwanie korelacyjnych zależności pomiędzy badanymi parametrami. 

Materiał i metody 

Doświadczenie, z którego pobrano próbki do badań założone zostało w 
1948 roku w RZD w Mochelku przez Katedrę Ogólnej Uprawy Roli i Roślin 
ATR w Bydgoszczy na glebie płowej typowej o składzie granulometrycznym pias
ku gliniastego lekkiego. Jest to wieloletnie, statyczne doświadczenie prowadzone 
w 5 powtórzeniach z następującymi kombinacjami nawożeniowymi: 
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1. Bez nawożenia, 8. Obornik+KN+MgO, 
2. Słoma pszenna+ NPK, 9. Obornik+PN, 
3. NPK+CaO, 10. Obornik+ PN+ MgO, 
4. NPK, 11. Obornik+NPK, 
5. Obornik, 12. Obornik+NPK+MgO, 
6. Obornik+ PK, 13. Obornik+NPK+CaO, 
7. Obornik+KN, 14. Obornik+NPK+CaO+MgO. 

W doświadczeniu stosowano obornik w dawce 50 t·ha-1 ( + 5 t słomy) pod 
burak cukrowy co pięć lat, oraz nawożenie mineralne w ci,Jgu jednej rotacji w 
następujących dawkach (kg·ha-1) : 

Zmianowanie; Crop rotation Rok N P2Os Kp NPK MgO CaO 

1 Burak cukrowy; Sugar beet 1994 180 120 220 520 70 3000 
2 Jęczmień jary z wsiewką 1995 50 80 120 250 

Spring harley with intersown 
3 Koniczyna czerwona 1996 30 60 100 190 

Red clover 
4 Rze pak ozimy 1997 150 120 160 430 30 1500 

Winter rape 
5 Psze nica ozima 1998 100 100 120 320 

Winter wheat 

Glebę do badań pobrano z warstwy 5-15 cm poziomu Ap spod buraka cuk-
rowego w trzech terminach jego okresu wegetacyjnego: kwiecień, czerwiec i wrze-
sień 1994 roku. 
Wykonano następujące analizy: 

P og. - oznaczono kolorymetrycznie metodą molibdenianową w ekstraktach 
uzyskanych wg Mehta, 
S og. - oznaczono turbidymetrycznie, wg metody Bardsley'a-Lancastera w 
modyfikacji COMN-JUNG, 
aktywność fosfatazy kwaśnej była określana spektrofotometrycznie, wg Ta
batabai i Bremnera, używając 0,1 mol·dm-3 fosforanu p-nitrofenolu jako 
substaratu, 
aktywność inwertazy oznaczono kolorymetrycznie wg Hofmanna i Palauffa 
z użyciem 20% sacharozy jako substratu. 

Skład granulometryczny oznaczono metodą Cassagrande'a w modyfikacji Pró
szyńskiego, pH w H 2O i w roztworze KC! o stężeniu 1 mol·dm-3 zmierzono meto
dą elektrometryczną (stosunek gleba:roztwór 1:2,5), zawartość C org. określono 
metodą Tiurina oraz N og. metodą destylacyjną przy użyciu aparatu do destylacji 
Buchi. 

Wyniki i dyskusja 

Analiza składu granulometrycznego wykazała , że prawic wszystkie próbki 
glebowe można zaliczyć do piasku gliniastego lekkiego. Tylko próbki gleb z pole
tek z dodatkiem CaO i MgO określono jako piasek gliniasty mocny. 

Wartość pH w H 2O wynosiła 5,7-6,1 w próbkach gleby pobranych z poletek 
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nienawożonych lub nawożonych tylko nawozami mineralnymi, do 6,0-6,6 w glebie 
z nawożeniem organiczno-mineralnym z dodatkiem CaO i MgO. Kwasowość wy
mienna w KCI była niższa i mieściła się w granicach 4,4-6,0 (tab. 1). 

Najwyższą zawartością C org. - 0,6% charakteryzowały się próbki gleby z 
poletek nawożonych obornikiem z NPK z dodatkiem CaO (obiekt 13) oraz z do
datkiem CaO i MgO (obiekt 14). Spadek ilości C org. w próbkach gleby niena
wożonej lub nawożonej samymi nawozami mineralnymi w stosunku do jego ilości 
w próbkach z poletek 13 i 14 był znaczny i wynosił ok. 35%. Podobnie kształto
wała się zawartość N og. Najniższą jego zawartość określono w próbkach gleb po
branych z poletek bez nawożenia i nawożonych NPK i słomą (55-56 mg%), nato
miast w próbkach z obiektów 13 i 14 nastąpił prawie 100% jego wzrost (tab. 1). 

Najwyższą zawartość P og. (73 mg%) stwierdzono w glebie nawożonej 
obornikiem i pełnym nawożeniem mineralnym z dodatkiem CaO i MgO (tab. 1). 
Stosunkowo niewielką różnicę zawartości P og. wykazano w glebie z obiektów, 
gdzie stosowano obornik i NPK. Spadek zawartości tego biopierwiastka był rzędu 
7-10% w porównaniu do pełnego nawożenia mineralno-organicznego. Wapnowa
nie gleby podwyższyło zawartość P og. Zawartość tego pierwiastka spadła o około 
25 % na obiekcie nawożonym słomą i NPK. Zaobserwowano 32% spadek w prób
kach gleby nawożonej NPK w formie mineralnej, jak w oborniku. 

Tabela l; Table 1 

Zawartość P og., S og. (mg%) C org. (%), N og. (mg%) w glebie oraz jej 
pH w HP i pH w KCl w zależnosci od rodzaju nawożenia 

Soi! tot. P, tot. S (mg%), org. C (% ), tot.N (mg%) contents, soi! pH in H,O 
and pH in KCI as affected by kind of fertilization • 

Numer obiektu p og. S og. Corg. N og. 
pHH20 pHKCI Treatment No. Tot. P Tot. S Org. C Tot. N 

1 42 6,9 0,40 56,0 6,1 5,4 
2 45 6,8 0,41 55 ,0 6,0 4,8 
3 50 6,0 0,40 67,2 6,5 5,1 
4 56 5,3 0,38 61,4 5,7 4,5 
5 50 7,5 0,48 84,0 6,6 5,2 
6 55 7,0 0,54 86,8 6,5 5,1 
7 57 6,6 0,56 89,8 6,4 5,0 
8 55 6,3 0,53 86,0 6,5 4,4 
9 56 7,7 0,51 71 ,4 6,0 4,8 
9 56 7,8 0,55 89,1 6,5 4,5 
IO 66 7,6 0,56 100,8 6,1 4,4 
11 68 7,9 0,57 94,7 6,2 4,7 
12 71 8,9 0,61 103,4 6,6 5,9 
14 73 9,0 0,60 100,8 6,4 6,0 

Srcdnio; Mean 57 7,8 0,51 81,9 6,3 5,0 

Zawartość S og. była rówmez najwyższa (9 mg%) przy nawożeniu gleby 
obornikiem i nawozami mineralnymi z dodatkiem CaO i MgO. Największy spa
dek jej zawartości ( 42%) stwierdzono w glebie z obiektu nawożonego NPK. Duże 
zubożenie gleby pod względem zawartości S og. wystąpiło na obiektach nawożo
nych słomą i NPK (25% ). Nawożenie samym obornikiem mniej obniżyło zawar
tość S og., jak stosowanie nawozów mineralnych. W tym przypadku spadek jej 
zawartości wynosił około 17%, w stosunku do obiektu nawożonego: obornik+ 



202 J. Koper, A. Piotrowska, A. Siwik 

NPK+CaO+MgO. 
Aktywność fosfatazy kwaśnej kształtowała się na poziomie: 45-55 µ,g PNP 

g-1-h-1 w próbkach gleb z obiektów od 1 do 7 (rys. 1 ). Zdecydowany wzrost jej 
aktywności wystąpił w glebach nawożonych obornikiem z dodatkiem KN i MgO 
oraz z dodatkiem PN (obiekty 8 i 9) oraz po zastosowaniu obornika i pełnego 
nawożenia mineralnego+CaO+MgO (obiekty 11-14). Największy spadek aktyw
ności tego enzymu (35%) w porównaniu do gleby z obiektu z pełnym nawoże
niem mineralno-organicznym wystąpił na poletkach nawożonych tylko NPK. Uzy
skane przez nas wyniki aktywności fosfatazy badanej w kwietniu są średnio o 20 
µ,g PNP g-1-h-1 wyższe od tych, jakie uzyskali CIEŚLA i KOPER [1990) we wcześniej
szych badaniach tej gleby. Zaobserwowane podwyższenie aktywności enzymu w 
naszych badaniach może być wywołane działaniem obornika zastosowanego pod 
burak cukrowy. Duży wpływ nawozów organicznych na podwyższenie aktywności 
fosfatazy stwierdzono wcześniej (KOPER 1994], badając glebę płową z Baborówka. 
Uzyskano tam 143% wzrost aktywności enzymu w glebach nawożonych oborni
kiem w dawce 40 t·ha-1, w stosunku do gleb z kontroli. 

Analizując aktywność inwertazy (tab. 2, rys. 1) stwierdzamy, że najwyższa 
jej wartość (0,11-0,15 mg gluk. g-1·24h-1) wystąpiła w próbkach gleb z obiektów, 
na których stosowano CaO (obiekty 3, 13 i 14). Zauważono duży spadek 
aktywności enzymu w glebie nawożonej tylko NPK (38%) i obornikiem z KN i 
MgO (35%) w porównaniu do obiektu z pełnym nawożeniem . Dodatni wpływ 
CaO na aktywność inwertazy zauważył BLECHARCZYK i in . (1993), gdzie na obiek
tach nawożonych NPK i Ca była ona wyższa o 20-30% niż na poletkach nawożo
nych samym NPK. 

Tabela 2; Table 2 

Aktywność kwaśnej fosfatazy (µ,g PNP g-1-h-1) oraz inwertazy 
w zależności od rodzaju nawożenia i terminu pobrania prób 

Acid phosphatase and invertase activity as affected by the kind 
of fertilization and date of sampling 

Numer obiektu 
Fosfataza kwaśna; Acid phosphatase Inwertaza; I nvertasc 

Treat. no. Kwiecie11 Czerwiec Wrzesie11 Kwiecie11 Czerwiec Wrzesie11 
Apri l Junc September April .lunc Scptember 

1 85,0 28,5 31,0 0,093 0,093 0,090 
2 99,0 33 ,0 25,0 0,105 0,095 0,093 
3 79,5 34,5 30,5 0,145 0,093 0,095 
4 81,0 30,5 31,5 0,125 O,D70 0,072 
5 90,0 36,0 44,0 0,125 0,085 0,093 
6 80,0 57,5 24,0 0,115 0,087 0,095 
7 99,5 30,5 33,0 0,113 O,IOO 0,103 
8 118,5 51,5 47,0 0,100 O,D70 0,093 
9 102,5 53,0 50,5 0,100 0,105 0,093 
9 71,5 43,0 43,0 0,165 O,D70 0,100 
IO 99,5 44,0 42,0 0,135 0,095 0,110 
11 105,0 49,0 48,5 0,115 0,089 0,115 
12 109,0 44,0 5 1,5 0,175 0,130 0,095 
14 125,0 50,5 53,0 0,173 0,155 0,113 

Srednia; Mean 96,1 41 ,8 39,6 0,127 0,096 0,097 

NIR0.,1,; LSD()_fls 2,49 1,85 2,21 0,010 0,007 0,005 
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Aktywność fosfatazy kwaśnej; Acid phosphatase activity 
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Rys. 1. 

Fig. 1. 

Aktywność fosfatazy kwaśnej i inwertazy w badanej glebie w zależności od 
zróżnicowanego nawożenia 

Acid phosphatase and invertase activity in investigated soi! as affected by dif
fcrcnt fert1lization 
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Aktywność enzymów glebowych cechuje się dużą zmiennosc1ą sezonową. 
Badane przez nas enzymy najaktywniejsze były w próbkach pobranych w kwiet
niu, po czym następował spadek ich aktywności, który w pozostałych dwu termi
nach pozostawał na podobnym poziomie (tab. 2). CIEŚLA i in. [1977] w badaniach 
nad zmiennością sezonową fosfatazy glebowej, stwierdzili, że enzymy są najaktyw
niejsze wiosną, latem następuje spadek ich aktywności, a jcsieni,1 ponowny 
wzrost. 

Istotne współczynniki korelacji uzyskano dla zależności: P org. i fosfataza 
kwaśna (r=0,71), P og. i C org. (r=0,81), C org. i fosfataza kwaśna (r=0,67), N 
og. i inwertaza (r=0,69), N og. i S og. (r=0,94), czy zależność pomiędzy aktyw
nością inwertazy, a zawartością C org., dla których r=0,71. W badaniach 
TABATABAI i BREMNERA [1972] wystąpiły istotne zależności korelacyjne: w przy
padku N og. i S og. (r=0,90) oraz S og. i C org., dla których r=0,85. DENG i TA

BATABAI [1997) uzyskali istotną korelację dla aktywności fosfatazy kwaśnej i za
wartości C org. w 40 badanych glebach, wskazując na to, że materia organiczna 
gleby pełni istotną rolę w ochronie tego enzymu i utrzymaniu jego aktywności . 

Wnioski 

1. Pełne nawożenie mineralno-organiczne powodowało wyraźny wzrost zawar
tości badanych makropierwiastków. Nawożenie mineralne w niepełnym 

składzie powodowało niewielki wzrost ich zawartości w porównaniu do 
gleby nienawożonej. 

2. Stosowanie w nawożeniu gleby obornika oraz nawozów mineralnych w peł
nym składzie, wraz z jonami Ca i Mg, przyczyniło się do wyraźnego wzrostu 
aktywności fosfatazy kwaśnej oraz inwertazy, w porównaniu do gleby kon
trolnej i nawożonej mineralnie. 

3. Zmienne zawartości badanych biopierwiastków, wywołane zróżnicowanym 
nawożeniem badanej gleby, były istotnie skorelowane ze zmianami jej bio
chemicznej aktywności. 
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Streszczenie 

W badaniach uwzglc;dniono statyczne doświadczenie założone w 1948 roku, 
w którym stosowany jest obornik i nawozy mineralne oraz CaO i MgO. Badano 
zawartość P, S, N og., C org. oraz aktywność kwaśnej fosfatazy i inwertazy gle
bowej, pod uprawą buraka cukrowego. Najwyższe zawartości oznaczanych pier
wiastków i enzymatycznej aktywności wykazano w próbkach nawożonych 

obornikiem i NPK z dodatkiem MgO i CaO. Obserwowano znaczny spadek akty
wności enzymów, jak również zawartości określanych pierwiastków w glebie nie
nawożonej lub nawożonej tylko nawozami mineralnymi. 

EFFECT OF DJFFERENTIATED FERTJLIZATION ON FORMATION 
OF SOIL ENZYMATIC ACTIVITY 
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Summary 

In static expcrimcnt carried out since 1948, different fertilization treat
mcnts with manurc and minerał fcrtilizers wcre applied. The contents of P, S, N, 
org. C and acid phosphatasc and invcrtasc activity wcre detcrmined in soi! under 
sugar bcet production. The highcst values of determined elements content and 
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enzymes activity were found in soi! fertilized with FYM and NPK supplemented 
with of MgO and CaO. Considerable decreases of enzymatic activity and contcnt 
of the elements in soi! non-fertilized or fertilized with only minerał fertilizers 
were observed. 
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