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WSTĘP

Żyzność i potencjał plonotwórczy gleby są związane, jak wiadomo, z jej 
właściwościami fizykochemicznymi oraz z jej aktywnością biologiczną, tzn. z 
intensywnością przebiegu katalizowanych przez drobnoustroje procesów prze
mian substancji organicznych i mineralnych [Gliński i in. 1983; Hofmann 1955; 
Myśków 1981; Myśków i in. 1986; Russel, Kobus 1974; Tamm, Krzysch 1959; 
Terlikowski 1956]. Niewiele jest jednak wyników badań wskazujących na istnie
nie bezpośredniej zależności między aktywnością biologiczną gleby a uzyskiwa
nymi plonami roślin. Można tu wymienić pracę Gałstiana [1963], który znalazł 
dodatnią korelację między aktywnością w glebie amylazy a plonem pszenicy. 
Maliszewska [1969] wykazała istnienie wyraźnego związku między właściwo
ściami biologicznymi różnych gleb a plonami gorczycy.

Celem podjętych badań było:
a) określenie aktywności biologicznej gleb (lekkich i średnich), przejawiającej 

się w rozwoju w nich różnych grup drobnoustrojów i aktywności wybranych 
enzymów;

b) opracowanie Biologicznego Wskaźnika Żyzności Gleby, tzn. syntetycznego 
wskaźnika, wyrażającego związek między aktywnością biologiczną gleby a plo
nowaniem roślin.
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MATERIAŁ DOŚWIADCZALNY I METODY

Badania prowadzono na wybranych obiektach wieloletnich doświadczeń 
mikropoletkowych (IUNG w Puławach) i polowych (ZD w Skierniewicach i 
Baborówku), założonych na glebach lekkich i średnich (tab. 1—4).

Próbki gleb pobierano z warstwy ornej, najczęściej po zbiorze roślin. W 
pierwszym etapie badań wykonano analizy mikrobiologiczne pobranych próbek 
i rozpatrywano je na tle wielkości uzyskanych plonów roślin. Wyniki tych analiz 
miały pozwolić na wyróżnienie biologicznych wskaźników przydatnych do oceny 
żyzności gleb lekkich i średnich. W analizach uwzględniono liczebność:

-  bakterii (B) -  obejmującą także liczebność promieniowców*,
-  bakterii z rodzaju Pseudomonas (P) oraz
-  grzybów (G).
Przyjmując, że aktywność metaboliczna drobnoustrojów przejawia się w ak

tywności ich enzymów, wzięto też pod uwagę aktywność w glebach:
-  dehydrogenaz (D),
-  fosfatazy alkalicznej (P-alk),
-  fosfatazy kwaśnej (P-kw), jako enzymów powszechnie występujących w 

komórkach drobnoustrojów.
Kształtowanie się tych (wielkości) wskaźników rozpatrywano przy uwzględ

nieniu wpływu nawożenia organicznego i mineralnego. Szczegóły metodyczne 
dotyczące rodzaju stosowanych nawozów podano w tabelach przy omawianiu 
wyników; pominięto w nich tylko wielkości dawek nawozów mineralnych, po
nieważ były one zróżnicowane w poszczególnych doświadczeniach i latach w 
zależności od potrzeb uprawianych roślin.

Analizy mikrobiologiczne wykonano następującymi metodami:
-  liczebność bakterii (B) -  na pożywce agarowej z wyciągiem glebowym;
-  liczebność bakterii z rodzaju Pseudomonas (P) -  według Sands i Roviry 

[1970];
-  liczebność grzybów (G) -  na pożywce agarowej Martina [1950];
-  aktywność dehydrogenaz (D) -  metodą Casidy i in. [1964];
-  aktywność fosfatazy alkalicznej (P-alk) i fosfatazy kwaśnej (P-kw) -  według 

Tabatabai i Bremnera [1969].
Oprócz analiz mikrobiologicznych wykonano również oznaczenia niektórych 

fizykochemicznych właściwości gleb. Uwzględniono tu najważniejsze właściwo
ści, uznawane powszechnie za decydujące o żyzności gleby, mianowicie: zawar
tość С organicznego oraz pojemność kompleksu sorpcyjnego. Analizy wykonano 
następującymi metodami:

-  zawartość С organicznego (w sformułowanym wzorze oznaczono ją literą H 
-  humus) -  metodą opisaną przez Andrzejewskiego i Cwojdzińskiego [1973];

-  pojemność sorpcyjną gleby (T) -  według metody Pondla i in. [1979].
Ponadto we wszystkich doświadczeniach określano odczyn gleby (pH w H>0).
W dalszym etapie badań, na podstawie wyników analiz mikrobiologicznych,

wytypowano wskaźniki aktywności biologicznej gleby i wykorzystano je do 
opracowania Biologicznego Wskaźnika Żyzności Gleb lekkich i średnich. Przy

^Promieniowce stanowią grupę bakterii (B) [Bergey D. H. 1984, 1985].
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opracowywaniu tego Wskaźnika opierano się głównie na wynikach uzyskanych 
w doświadczeniu prowadzonym w Zakładzie Doświadczalnym w Baborówku.

WYNIKI I DYSKUSJA

Aktywność biologiczna badanych gleb

Analizy mikrobiologiczne wykazały, że rodzaj stosowanego nawożenia silnie 
oddziałuje na skład mikroflory glebowej. Systematyczne nawożenie gnojowicą 
(doświadczenie w Puławach, tab. 1) lub obornikiem (doświadczenie w ZD w 
Skierniewicach i Baborówku, tab. 2 i 3) stwarzało korzystne warunki do rozwoju 
bakterii, natomiast wieloletnie nawożenie mineralne, zwłaszcza dużymi dawkami 
azotu, powodowało silne zakwaszenie gleb i wzmagało rozwój grzybów. Kształ
towanie się w glebie zespołów mikroflory zależało także od rodzaju stosowanego 
nawozu azotowego. W doświadczeniu w ZD w Skierniewicach (tab. 2) największą 
liczebność grzybów stwierdzono w glebie nawożonej siarczanem amonowym, 
która jednocześnie była najsilniej zakwaszona. Silny rozwój grzybów w glebach 
zakwaszonych jest zjawiskiem niekorzystnym, gdyż wiele ich gatunków odznacza 
się właściwościami toksynotwórczymi [Smyk 1974].

Z badań tych wynikało, że dobrym wskaźnikiem ilustrującym skład mikroflory 
glebowej pod względem udziału w niej głównych grup drobnoustrojów może być 
stosunek liczebności bakterii (łącznie z promieniowcami) do liczebności grzybów 
(В/G). Jak wynika z tabel 1-3, w obiektach z nawożeniem organicznym wskaźnik

TABELA 1. Wpływ stosowania co roku gnojowicy i nawozów mineralnych na liczebność bakte
rii i grzybów oraz na niektóre fizykochemiczne właściwości gleby (wieloletnie doświadczenie 
mikropoletkowe w Puławach; gleba -  piasek gliniasty; roślina -  kukurydza; wyniki uzyskane

w 1979 r., por. też rys. 1)
TABLE 1. Effects of animal slurry and mineral fertilizer application (every year) on the num

bers of bacteria and fungi and some physico-chemical properties of the soil (a long-term 
microplot experiment at Puławy, on loamy sand; plant -  maize; results obtained in 1979;

see also Figure 1)

Obiekty
Treatments

Dawka рНн2о  
Rate

В G В/G Corg. D

Gnojowica 25 7,0 54 94 581 750 50
Animal slurry 200 6,9 

[m3/ha]
123 72 1709 1560 85

NPK, w saletrze 
amonowej 
NPK in ammonium 
nitrate

400 5,6 
[kg N/ha]

28 112 253 680 35

В -  liczebność bakterii (łącznie z promieniowcami) -  numbers of bacteria (including actinomyce- 
tes) X 106/ g s.m gleby -  d.m. of soil;
G -  liczebność grzybów -  numbers of fungi x l0 3/g s.m. gleby -  d.m. of soil;
Corg -  zawartość węgla organicznego -  organic carbon content [mg/100 g s.m. gleby -  d.m. of soil] 
D  -  aktywność dehydrogenaz -  dehydrogenase activity [mm3 H2/100 g s.m. gleby -  d.m. of soil]
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TABELA 2. Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na liczebność bakterii i grzybów, 
zawartość węgla organicznego i aktywność dehydrogenaz w glebie (wieloletnie doświadczenie 

polowe na piasku gliniastym lekkim w ZD w Skierniewicach; wartości średnie z wyników
uzyskanych w latach 1974-1976)

TABLE 2. Effects of mineral and organic fertilization on the numbers of bacteria and fungi, 
organic carbon content and dehydrogenase activity of the soil (a long-term field experiment 

on light loamy sand at the Skierniewice Experimental Station; mean values of the results
obtained in 1974-1976)

Obiekty -  Treatments PHh20 В G В/G C org. D

0 -  bez nawożenia -  no fertilization 6,2 7,0 76 90 A l l 177
NPK, N w siarczanie amonu 
N in ammonium sulphate

4,4 2,3 220 11 445 44

N w saletrze amonowej 
N in ammonium nitrate 
wapnowanie со 4 lata 
liming every 4 years

6,9 7,6 72 105 559 231

Obornik -  Farmyard manure 
20 t/ha co rok -  every year

6,8 18,5 120 160 611 242

B, G, Corg, D  -  patrz Tabela 1 -  see Table 1.

ten przyjmował znacznie większe wartości niż w obiektach z nawożeniem wyłą
cznie mineralnym lub bez nawożenia.

Z rozwojem mikroorganizmów glebowych wiązała się aktywność niektórych 
badanych enzymów, głównie dehydrogenaz i fosfatazy alkalicznej (tab. 1-3, 
rys. 1). W warunkach stosowania gnojowicy lub obornika aktywność tych enzy
mów w glebie była znacznie większa. Wzrastała też wraz ze zwiększaniem dawki 
nawozu organicznego (tab. 1, rys. 1). W odniesieniu do aktywności fosfatazy 
kwaśnej, a także liczebności bakterii z grupy Pseudomonas nie stwierdzono 
wyraźnych prawidłowości związanych z nawożeniem organicznym i mineralnym; 
wyniki te pominięto więc w dalszych rozważaniach.

Zależności między aktywnością biologiczną gleby a plonowaniem roślin

We wszystkich doświadczeniach systematyczne stosowanie nawozów organi
cznych spowodowało zwiększenie zawartości С organicznego w glebach, a w 
następstwie tego wzmożenie ich biologicznej aktywności (tab. 1-3, rys. 1). Na 
uwagę zasługują tu wyniki uzyskane w ZD w Baborówku, gdzie piasek słabogli- 
niasty był nawożony obornikiem zwykłym lub obornikiem fermentowanym z 
dodatkiem wapna nawozowego i gliny (tab. 3). Po 31-33 latach stosowania 
takiego nawożenia stwierdzono, że obornik tak zwykły, jak i fermentowany z 
dodatkiem wymienionych substancji oddziaływał podobnie dodatnio na odczyn 
gleby oraz na kształtowanie się omówionych wskaźników jej aktywności biolo
gicznej. Szczególnie korzystnie wpłynęło stosowanie obornika fermentowanego 
z dodatkiem wapna i gliny na pojemność kompleksu sorpcyjnego (T).

W porównaniu z obornikiem zwykłym, nawożenie obornikiem fermentowa
nym zwiększyło po 31-33 latach wartość Tprawie dwukrotnie. Znacznie mniejsza



TABELA 3. Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na aktywność biologiczną i niektóre fizykochemiczne właściwości gleby oraz 
na plony roślin (wieloletnie doświadczenie polowe w ZD w Baborówku; gleba -  piasek słabo gliniasty; wyniki uzyskane

po 31 i 33 latach trwania doświadczenia)
TABLE 3. Effects of farmyard manure and mineral fertilizers application on biological activity, some physico-chemical properties 

of the soil and on crop yields (a long-term field experiment at the Baborówko Experimental Station on a slightly loamy sand; results
obtained after 31 and 33 years of the experiment)

Obiekty*
Treat
ments

1988 -  Kukurydza -  Maize 1 9 9 0 - Ziemniaki -  Potatoes Plon -  Yields [t/ha]
1ÛQQ 100П

РНн2о Ba B/Ga Caog. Da Pbalk
rjpC

PHH20 Caog- Da Pbalk
Tc kukurydza

maize

ziemniaki

potatoes
0 -  bez 
nawożenia -  
no fertilization

6,5 12 210 560 160 8 3,84 6,8 590 760 17 4,00 5,2 17,5

Obornik
Farmyard manure

7,4 30 1360 1180 1150 58 7,19 7,3. 1220 610 44 6,98 8,1 30,3

Obornik -ł-Ca 
Farmyard 
manure + Ca

7,8 26 360 980 830 58 9,62 7,8 1070 860 45 9,18 8,1 43,9

Obomik+Ca 
+ glina-  
Farmyard manure 
+ Ca + clay

7,8 32 360 1150 850 56 14,69 7,8 1110 920 43 10,89 7,9 45,7

NPK 3,2 15 150 450 20 3 4,02 4,2 410 60 5 3,28 2,9 26,4

* -  Obornik 25 t/ha co rok -  farmyard manure -  25 t/ha every year; Ca -  wapno nawozowe -  lime (ca 3%); glina -  clay (ca 25%); wapno nawozowe i glina 
były dodawane do mieszaniny ekskrementów bydlęcych i słomy na początku fermentacji -  lime and clay were added to the mixture of cattle excrements and 
straw at the beginning of fermentation; NPK -  kg/ha: 1988 -N-160, P20 5 -  80, K20  -  160; 1990 -  N-80, P20 5 -  40, K20  -  120; a -  patrz tab. 1 i 2 -  see 
Tables 1 and 2; b -  aktywność fosfatazy alkalicznej (P lk) w |ig p-nitrofenolu/g. s.m. gleby -  alkaline phosphatase (Palk) activity in jig p-nitrophenol/g d.m. of 
soil; с -  T -  pojemność sorpcyjna gleby -  sorption capacity of the soil

Aktywność 
biologiczna 

gleb...
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RYSUNEK 1. Zależności między zawartością wę
gla organicznego (C) i aktywnością dehydrogenaz 
(D) w glebie a plonem świeżej masy kukurydzy (P) 
(doświadczenie mikropoletkowe na piasku glinia
stym w Puławach, wyniki z 1979 r.)[Myśkówl981] 
FIGURE 1. Relations among organie carbon content 
(С) of the soil, dehydrogenase activity (D) and green 
matter yield (P) of maize (a microplot experiment on 
loamy sand at Puławy; results obtained in 1979) 
[Myśków 1981]
Objaśnienia -  Explanations:
1 -  NPK, N -  50 kg/ha co rok -  every year, 2 -  NPK, 
N -  400 kg/ha co rok -  every year, gnojowica -  
animal slurry: 3 - 2 5  m3/ha co rok -  every year, 4 -  
50 m3/ha со 2 lata -  every 2 years, 5 -  400 m3/ha со
2 lata -  every 2 years, 6 -  200 m3/ha co rok -  every 
year, N -  w saletrze amonowej -  in ammonium 
nitrate, P -  w superfosfacie -  in superphosphate, К 
-  w soli potasowej -  in potassium salt, C,D -  patrz 
tab.l -  see Table 1

(2-3-krotnie) była natomiast pojemność kompleksu sorpcyjnego gleby nie nawo
żonej lub nawożonej przez wiele lat wyłącznie nawozami mineralnymi.

Dodatni wpływ wieloletniego stosowania nawozów organicznych -  w porów
naniu z nawożeniem wyłącznie mineralnym -  na właściwości biologiczne i 
fizykochemiczne gleby znalazł swoje odzwierciedlenie w plonowaniu roślin. W 
doświadczeniu mikropoletkowym w Puławach lepiej plonowała kukurydza na 
obiektach systematycznie nawożonych gnojowicą. Równocześnie w tych obie
ktach, jak już wyżej podano, wszystkie określane wskaźniki aktywności biologi
cznej gleby miały większe wartości niż w obiektach nawożonych wyłącznie 
nawozami mineralnymi (rys. 1, tab. 1). Podobne wyniki otrzymano w badaniach 
prowadzonych w ZD w Baborówku. W tym doświadczeniu stwierdzono ponadto, 
że obornik fermentowany z dodatkiem wapna nawozowego oraz z dodatkiem 
wapna nawozowego i gliny oddziaływał korzystniej na plon ziemniaków niż 
obornik zwykły. Takie działanie kompostów obornikowo-mineralnych nie ujaw
niło się natomiast w przypadku kukurydzy (tab. 3). Należy jednak zaznaczyć, że 
odnosiło się to do plonów otrzymanych w latach 1988 i 1990, a więc po 31 i 33 
latach trwania doświadczenia. Analiza plonów uzyskiwanych we wcześniejszym 
okresie wykazała natomiast korzystny wpływ obornika fermentowanego z wymie
nionymi dodatkami. Różnice w plonach roślin na korzyść obornika fermentowa
nego z dodatkiem wapna i gliny, w porównaniu z obornikiem zwykłym, sięgały 
np. w V rotacji (1974-1977) około 7 jednostek zbożowych (pełne wyniki badań 
w posiadaniu autorów). Brak tak dużych różnic w latach 1988-1990 pozwala 
sądzić, że ponad 30-letnie nawożenie nawet zwykłym obornikiem spowodowało 
taką poprawę właściwości gleby, że korzystniejsze działanie na plony roślin 
kompostów obornikowo-mineralnych już się nie zaznaczyło.

W doświadczeniu w Baborówku, podobnie jak w innych omówionych do
świadczeniach, najsłabiej plonowały rośliny na obiekcie bez stosowania nawoże
nia oraz na obiekcie z wieloletnim nawożeniem wyłącznie mineralnym. Dotyczyło 
to zarówno plonów uzyskanych w latach 1988 i 1990 (tab. 3), jak i otrzymywanych
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we wcześniejszym okresie, przykładowo w VII rotacji (1982) -  na obiektach z 
nawożeniem organicznym (pełne wyniki badań w posiadaniu autorów).

W tym etapie badań stwierdzono zatem, że za wskaźniki aktywności biologi
cznej gleby, wykazujące związek z plonowaniem roślin, można przyjąć: liczeb
ność bakterii (B), stosunek liczebności bakterii do liczebności grzybów (B/G), 
aktywność dehydrogenaz (D) i aktywność fosfatazy alkalicznej (P-alk).

Sformułowanie Biologicznego Wskaźnika Żyzności Gleb (F) lekkich
i średnich

W następnym etapie sformułowano Biologiczny Wskaźnik Żyzności Gleb (F), 
opierając się, jak już zaznaczono, na wynikach otrzymanych w doświadczeniu w 
ZD w Baborówku. Przyjęto, że wskaźnik ten jest funkcją trzech wartości, miano
wicie:

-  aktywności biologicznej gleby (M),
-  zawartości С organicznego w glebie (Я),
-  pojemności sorpcyjnej gleby (T).
Biologiczny Wskaźnik Żyzności Gleb wyrażono najpierw jako sumę wymie

nionych wartości liczbowych:
F - M  + H + T,

przy czym, w równaniu tym jako wartość M przyjmowano liczebność bakterii (B) 
albo inne z wytypowanych wskaźników aktywności biologicznej gleby, tzn. 
stosunek liczebności bakterii do liczebności grzybów (В/G), aktywność dehydro
genaz (D) lub aktywność fosfatazy alkalicznej (P-alk).

Następnie Biologiczny Wskaźnik Żyzności Gleb (F) wyrażono w postaci 
pierwiastka kwadratowego sumy kwadratów wartości M, H  i T. Stwierdzono 
bowiem, że wskaźnik uzyskany z takiej formy równania wykazuje, w porównaniu 
z sumą, mniejszy błąd wynikający ze zróżnicowania ocenianych wartości liczbo
wych:

f=Vm 2 + h 2 + t 2

Obliczoną wartość Wskaźnika F pomnożono przez 100, dzięki czemu 
wskaźnik ten jest bardziej przejrzysty i łatwiej się nim posługiwać (tab. 5).

Przy obliczaniu wielkości Wskaźnika F, za wartość M przyjęto wymiennie 
jeden z wyróżnionych wskaźników aktywności biologicznej, mianowicie: liczeb
ność bakterii (5), stosunek liczebności bakterii do liczebności grzybów (B/G), 
aktywność dehydrogenaz (D) lub aktywność fosfatazy alkalicznej (P-alk). Ponie
waż wartości M, H '\T -wyniki wykonanych analiz mikrobiologicznych i chemi
cznych -  były wyrażone w różnych jednostkach, przekształcono je w wartości 
mieszczące się w granicach 0-1. Dzięki takiemu przekształceniu wartości te były 
względem siebie "wyważone”, co umożliwiło poddanie ich kolejnym operacjom 
matematycznym. Wartości "wyważone", wykorzystane do obliczenia Wskaźnika 
Żyzności Gleb (F) dla obiektów glebowych w ZD w Baborówku, zestawiono w 
tabeli 4, wartości obliczonego Wskaźnika F w tabeli 5, a korelacje Wskaźnika F 
z plonami roślin w tabeli 6.

Przy rozpatrywaniu kształtowania się Wskaźnika F dla gleby z poszczegól
nych obiektów nawozowych można było znaleźć pewne prawidłowości: najmniej-
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TABELA 4. Wyniki doświadczenia polowego w ZD w Baborówku (tab. 3) przekształcone w 
wartości wyważone, wykorzystane do obliczenia Biologicznego Wskaźnika Żyzności Gleby (F) 
TABLE 4. Results obtained in the field experiment at the Baborówko Experimental Station (see 
Table 3) transformed to the weighed values used for calculation of the Biological Index of Soil

Fertility (F)

Obiekty 1988 1990
Treat M* H T M* H T
ments В B/G D P-alk (C org .) D P-alk (C org.)

0 - b e z  0,120 
nawożenia 
no fertiliza
tion

0,021 0,016 0,08 0,056 0,038 0,076 0,17 0,056 0,040

Obornik 0,300 
Farmyard 
manure

0,136 0,115 0,58 0,118 0,072 0,061 0,44 0,122 0,070

Jw. + Ca 0,260 
as above 
+ Ca

0,036 0,083 0,58 0,098 0,096 0,086 0,45 0,107 0,092

jw. + Ca 0,320 
+ g lina-  
as above +
+ Ca + clay

0,036 0,085 0,56 0,115 0,147 0,092 0,43 0,111 0,109

NPK 0,150 0,015 0,002 0,03 0,045 0,040 0,006 0,05 0,041 0,033
M* -  poszczególne wskaźniki aktywności biologicznej gleby (patrz tab. 3) -  Individual indices of 
biological activity of the soil (see Table 3).

TABELA 5. Biologiczny Wskaźnik Żyzności Gleby (F) obliczony przy uwzględnieniu różnych 
wskaźników aktywności biologicznej gleby (M) (doświadczenie polowe w ZD w Baborówku;

gleba -  piasek słabogliniasty)
TABLE 5. Biological Index of Soil Fertility (F) calculated using different indices of biological 
activity of soil (M) (field experiment at the Baborówko Experimental Station , soil -  slightly lo

amy sand)

Obiekty*
Treatments

F=Vm2 + H2 + T2 X 100

M*1988 M* 1990
В В/G D P-alk D P-alk

0 -  bez nawożenia 
No fertilization

13,8 7,1 6,9 10,5 10,4 18,4

Obornik
Farmyard manure

33,0 19,4 18,0 60,0 15,3 46,2

Obornik + Ca 
Farmyard manure + Ca

29,4 14,2 16,1 60,0 16,5 47,2

Obornik + Ca + glina 
Farmyard manure + Ca 
+ clay

37,0 19,0 20,5 59,0 18,1 45,7

NPK 16,2 6,2 6,1 6,8 5,3 7,2
M* -  wskaźniki aktywności biologicznej gleby -  Indices of biological activity of the soil (patrz 
tab. 3 i 4; see Tables 3 and 4).
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TABELA 6. Przykłady istotnych korelacji pomiędzy Biologicznym Wskaźnikiem Żyzności Gle
by (F) a plonami roślin przy wykorzystaniu różnych wskaźników aktywności biologicznej 

gleby (M) (doświadczenie polowe w ZD w Baborówku)
TABLE 6. Examples of significant correlations between Biological Index of Soil Fertility (F) 

and plant yields by the use of different indices of biological activity of the soil (M)
(field experiment at Baborówko Experimental Station)

Rok, Roślina 
Year, Plant

Współczynniki korelacji przy uwzględnieniu M* 
Correlations coefficients at M*

В В/G D P-alk
1988, Kukurydza -  maize 
1990, Ziemniaki -  potatoes

0,86 0,90 0,92 0,95 
0,81 0,75

Istotność współczynników korelacji r przy a Q 10 = 0,729 -  Significance of correlation coefficients 
r at a Q 10= 0,729;
M* -  patrz tab. 3 i 4 -  see Tables 3 and 4.

szą wartość F, a zatem i najmniejszą żyzność miała gleba nie nawożona lub 
nawożona systematycznie tylko nawozami mineralnymi; prawidłowość ta wystę
powała niezależnie od tego, który ze wskaźników aktywności biologicznej gleby 
(.В, В/G, D, czy P-alk) uwzględniono w formule dla F jako wartość M. Wystąpiły 
natomiast znaczne różnice w wartościach bezwzględnych F, związane z rodzajem 
wskaźnika M. Najmniejsze wartości miał Wskaźnik F wówczas, gdy jako M 
uwzględniono stosunek В/G lub aktywność dehydrogenaz (D). Większe wartości 
F stwierdzono, gdy jako M przyjęto liczebność bakterii (5), zaś największe, gdy 
wartością M była aktywność fosfatazy alkalicznej (P-alk).

Słuszność sformułowanego Wskaźnika Żyzności Gleb (F) znalazła potwier
dzenie w dodatniej korelacji między jego wielkością a plonami kukurydzy 
(1988 r.) i ziemniaków (1990 r.). Warto podkreślić, że współczynniki korelacji 
miały wysokie (istotne) wartości, niezależnie od tego, jaki wskaźnik aktywności 
biologicznej przyjęto w równaniu dla F (tab. 6).

Przedstawione wyniki badań wykazują, że wielkość Wskaźnika F  jest ściśle 
związana z aktywnością biologiczną gleby. Aktywność ta może zależeć nie tylko 
od stosowanego nawożenia (czynnik rozpatrywany głównie w tej pracy), ale 
również od wielu innych czynników, takich jak: gatunek uprawianej rośliny na 
danej glebie, dobór roślin w zmianowaniu, przebieg pogody. Oddziaływanie m.in. 
tych czynników na właściwości biologiczne gleby powinno być przedmiotem 
dalszych poszukiwań w celu określenia, który ze wskaźników aktywności biolo
gicznej gleby byłby w badanych warunkach agroekologicznych najbardziej sto
sowny przy formułowaniu Wskaźnika F.

Wykorzystując w sformułowanym Wskaźniku F wartości wyrażające aktyw
ność dehydrogenaz, można by uznać za urodzajne (w następstwie wieloletniego 
nawożenia organicznego) te gleby lekkie, których Wskaźnik Żyzności F mieści 
się w granicach 15-20. Natomiast niskimi wartościami F -  w granicach 5-6 
charakteryzowałyby się gleby lekkie -  zakwaszone i zdegradowane pod wpływem 
jednostronnego traktowania ich nawozami mineralnymi (tab. 5).

Należy zaznaczyć, że prezentowane wyniki odnoszą się przede wszystkim do 
gleb lekkich, stanowiących większość gleb uprawnych Polski. Kolejne badania 
nad Wskaźnikiem Żyzności Gleb (F) powinny objąć także inne gleby o różnych 
właściwościach i o różnej użyteczności rolniczej.
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Natomiast rozpatrując uzyskane wyniki badań pod kątem możliwości prakty
cznego ich wykorzystania, można by preferować oznaczanie w glebach aktywno
ści dehydrogenaz (D) oraz fosfatazy alkalicznej (P-alk). W przeciwieństwie 
bowiem do określania liczebności wybranych grup drobnoustrojów w glebach, 
oznaczanie aktywności tych enzymów jest prostsze, a przy tym łatwiejsze do 
przeprowadzania seryjnych analiz.

WNIOSKI

1. Na podstawie wyników uzyskanych w doświadczeniach wieloletnich, w 
szczególności w doświadczeniu polowym w ZD w Baborówku, opracowano 
Biologiczny Wskaźnik Żyzności Gleb lekkich i średnich (F). Czynnikiem kształ
tującym właściwości i urodzajność tych gleb był rodzaj i ilość stosowanych 
nawozów.

2. Przy formułowaniu Wskaźnika Żyzności Gleb (F) uwzględniono: aktywność 
biologiczną gleby (M), zawartość С organicznego w glebie (Я) oraz pojemność 
sorpcyjną (T). Aktywność biologiczną gleby (M) wyrażono w postaci liczebności 
bakterii albo stosunku liczebności bakterii do liczebności grzybów lub aktywności 
dehydrogenaz bądź fosfatazy alkalicznej.

3. Biologiczny Wskaźnik Żyzności Gleb (F) sformułowano jako pierwiastek 
kwadratowy z sumy kwadratów wymienionych wielkości (M, H, T). Wielkości te 
wyrażono w wartościach wyważonych, mieszczących się w granicach: 0-1. 
Formuła Wskaźnika F jest następująca:

f=V m 2 + h 2 + t 2 .

4. Słuszność sformułowanego Wskaźnika Żyzności Gleb (F) lekkich znalazła 
potwierdzenie w dodatniej korelacji między jego wartością a plonami kukurydzy 
w 1988 r. i ziemniaków w 1990 r. (doświadczenie w ZD w Baborówku).

5. Dalsze badania nad Biologicznym Wskaźnikiem Żyzności Gleb (F) powinny 
objąć także gleby o większej zawartości koloidów mineralnych, jak również gleby 
o różnej użyteczności rolniczej.
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BIOLOGICAL ACTIVITY OF SOIL AS AN INDEX OF ITS 
FERTILITY

Departm ent of Agricultural M icrobiology, Institute of Soil Science and Cultivation of
Plants, Puławy

SUMMARY

The results of investigations on microbiological and biochemical indices of fertility and productivity of 
light and medium soils, obtained in long-term microplot and field experiments (Institute at Puławy, 
Experimental Station Skierniewice and Baborówko) are presented. The more important findings were as 
follows:
1. In the soils of properties favourable for plant yielding, the intensive development of bacteria was 
followed by the weaker growth of fungi. But in the acidified, unfertile soils the growth of fungal flora 
was promoted. So, the ratio of the number of bacteria to the number of fungi may be proposed as one of 
the indices of soil fertility. The activity of soil enzymes, especially of dehydrogenases and alkaline 
phosphatase may also reflect the biological activity and fertility of the soil (Tables 1-3, Fig. 1).
2. A mathematical model of the Biological Index of Soil Fertility (F) -  for light and medium soils -  was 
formulated on the base of the results of the long-term field experiment at the Baborówko Experimental 
Station. The following elements were introduced to the formula of this Index: 1) M -  the numbers of 
chosen groups of microorganisms or the activity of dehydrogenases or alkaline phosphatase; 2) H -  the 
content of organic С in the soil; 3) T -  the sorption capacity of the soil. The Biological Index of Soil 
Fertility (F) for light and medium soils was expressed as the sum of the 3 mentioned values: F=M+H+T. 
This sum was transformed to the square root F -^M 1 + H1 + T2 . Moreover, the analyzed values were 
expressed in the weighted values, within the limits: 0-1. In this way, none of the tested values covers 
other ones. The rightness of the formulated Index (F) was confirmed by the positive correlations between 
its values and plant yields: maize (1988) and potatoes ( 1990). The correlation coefficients were significant 
regardless of which index of biological activity was applied in the equation for F (Table 6).
The presented results concern mainly the light soils. Further studies on this question ought to embrace 
both the soil of higher content of mineral colloids and the soils of different agricultural usefulness.
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