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WSTĘP

M iarą aktywności biologicznej gleby, na którą składa się całokształt zachodzą
cych w niej przemian związków i energii, może być aktywność enzymatyczna 
[Gałstian 1980]. Również Kuprewicz [1966] twierdzi, że poznanie aktywności 
enzymatycznej gleby może dać obiektywny obraz procesów w niej zachodzących. 
Ponadto Hofmann [1962] uważa aktywność enzymatyczną za bardziej przydatną 
miarę urodzajności gleby niż pomiar intensywności oddychania lub oznaczanie 
liczebności mikroorganizmów. W edług Farrella i in. [1994], mikroorganizmy i 
korzenie roślin to główne źródła enzymów, odgrywające ważną rolę w obiegu 
składników odżywczych dla roślin. Skujins [ 1967] wyróżnia trzy źródła enzym ów  
w glebie: mikroorganizmy, korzenie roślin i ich resztki oraz specyficzna flora 
glebowa, Ross [1975] przypisuje mikroorganizmom wiodącą rolę w tworzeniu 
aktywności enzymatycznej, natomiast Pancholy i Rice [1973] wskazują na zna
czną rolę korzeni roślin.

Przebieg procesów enzymatycznych w glebie jest często trudny do dokładnego 
poznania z uwagi na wpływ różnych czynników kształtujących właściwości 
środowiska glebowego [Cieśla i in. 1977]. Aktywność enzymatyczna w różnych 
typach gleb zmienia się w zależności od ich właściwości fizycznych i chem icz
nych oraz głębokości profilu glebowego. Ponadto zmiany aktywności enzym ów  
zależą od składu gatunkowego szaty roślinnej i okresu wegetacji roślin, co 
związane jest z okresowym nagromadzeniem się w glebie substratów dla reakcji 
przeprowadzanych przez te enzymy.

Celem pracy było:
-  zbadanie wpływu roślin uprawianych w monokulturze i w tradycyjnym 

zmianowaniu na aktywność enzymatyczną warstwy ornej gleby,
-  określenie zmian aktywności wybranych enzymów z klasy oksydoreduktaz 

i hydrolaz w okresie wegetacyjnym roślin.
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MATERIAŁ I METODY

Próbki gleby do badań pobrano z wieloletniego doświadczenia płodozmia- 
nowego, prowadzonego w RZD w Mochełku. Założone ono zostało w 1973 roku 
przez Katedrę Ogólnej Uprawy Roli i Roślin ATR w Bydgoszczy na glebie płowej 
typowej, o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego. Badana 
gleba mieści się w klasie bonitacyjnej IVa-IVb i w kompleksie przydatności 
rolniczej żytnim bardzo dobrym i dobrym. Jest to doświadczenie statyczne o 
różnym systemie zmianowania (6-polowy, 3-polowy i monokultura), prowadzone 
w układzie losowanych podbloków' w czterech powtórzeniach.

Pełne nawożenie mineralne (NPK) zarówno w zmianowaniu tradycyjnym, jak  
i w monokulturze stosowano w dawkach zgodnych z zapotrzebowaniem roślin. 
Obornik w dawce 30 t/ha pod buraki cukrowe stosowano w zmianowaniu co 6 lat, 
natomiast w monokulturze co 3 lata.

Próbki glebowe pobierano z dwóch warstw: 5 -1 0  cm i 30-40  cm poziomu Ap 
gleby, spod czterech roślin: buraka cukrowego, pcluszki, jęczmienia jarego i 
pszenicy ozimej uprawianych w zmianowaniu tradycyjnym i monokulturze. Plon 
tych roślin kształtował się odpowiednio: 50,5, 1,39, 2,81, 2,96 t/ha w zm ianow a
niu i 40,9, 0,15, 1,90 i 1,88 t/ha w monokulturze. Pobieranie próbek przeprowa
dzono w trzech terminach: maju, lipcu i we wrześniu 1993 roku. W roku tym 
zanotowano na terenie doświadczenia następujące warunki pogodowe:

maj lipiec wrzesień

średnia m -czna temp. powietrza [°C ] 17.3 16,7 11,7

m -czna suma opadów [mm | 18.7 71,1 95,3

średnia m -czna temp. gleby |°C |
na głębokości: 5 cm 16.5 17,5 12,6

10 cm 15,4 16.8 12,3
20 cm 14,2 16,4 12,7

Aktywność enzymów’ glebowych oznaczono według następujących metod:
-  dehydrogenaz (E.C. 1.1.1.) -  kolorymetrycznie według Gałstiana [1980], 

stosując jako substrat chlorek tetrazoliowy,
-  ureazy (E.C. 3.5.1.5.) -  według Tabatabai i Bremnera [ 1972], używając jako 

substratu 10% roztworu mocznika,
-  inwertazy [E.C. 3.2.1.26.] -  kolorymetrycznie według Hofmanna i Palauffa 

[1965] z użyciem 20% roztworu sacharozy jako substratu.
Oznaczano również niektóre właściwości fizykochemiczne gleby: skład granu- 

lometryczny metodą Cassagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego, pH w wodzie 
i w chlorku potasu metodą elektrometryczną, zachowując stosunek wagowy 
układu gleba: roztwór jak  1:2,5, węgiel organiczny metodą Tiurina oraz azot 
ogółem metodą destylacyjną przy użyciu aparatu do destylacji Biichi.

Wyniki poddano analizie wariancji i korelacji stosując test T u k ey ’a dla okre
ślenia stopnia zależności między aktywnością badanych enzymów a gatunkiem 
uprawianych roślin oraz głębokością pobrania próbek glebowych.
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WYNIKI I DYSKUSJA

Na podstawie składu granulometrycznego (tab. 1) stwierdzono, że prawie 
wszystkie badane próbki gleb można zaliczyć do piasku gliniastego lekkiego. 
Jedynie w trzech przypadkach w próbkach pobranych z głębokości 3 0 -4 0  cm, 
spod buraka cukrowego, jęczmienia jarego i pszenicy ozimej gleba charakteryzo
wała się wyższą zawartością iłu pyłowego i koloidalnego od zawartości tych 
samych frakcji w piasku gliniastym lekkim. W  odniesieniu do tych próbek gatunek 
został określony jako  piasek gliniasty mocny.

Wartość pH w KC1 wynosiła 6,7 i pH w H 90  średnio 7,3. Najwyższe wartości 
pH w H 90  otrzymano dla próbek pobranych*we wrześniu, a najniższe w lipcu. 
Natomiast najwyższe wartości pH w KC1 wykazały próby spod upraw w zmiano- 
waniu pobrane w lipcu, a z monokultury we wrześniu (tab. 2).

Zawartość С org. w badanych glebach wynosiła średnio 0,49% w próbach z 
poziomu 5 -1 0  cm spod upraw ze zmianowaniem, średnio dla wszystkich term i
nów i roślin, natomiast dla prób pobranych spod monokultury wynosiła odpow ie
dnio 0,47%. Natomiast próbki pobrane z warstwy 30-40 cm charakteryzowały się 
taką samą zawartością С org. (0,34%) zarówno pod monokulturą, jak  i w zmiano- 
waniu upraw. Najwyższą zawartością С org. (0,56%) cechowała się gleba pobrana 
w I terminie spod peluszki uprawianej w zmianowaniu. W  tej samej glebie 
stwierdzono także najwyższą zawartość N ogółem (1 12,0 mg N/100 g gleby). W 
większości próbek glebowych zawartości N ogółem były najwyższe w drugim 
terminie analiz, zaś najniższe zawartości azotu stwierdzono we wszystkich p rób
kach pobranych we wrześniu.

Korzenie roślin są jednym  ze źródeł enzymów glebowych [Gałstian 1980]. 
M ogą one zmieniać tzw. pulę enzymatyczną nie tylko pod względem ilościowym, 
ale i jakościowym . Poziom aktywności enzymatycznej w profilu glebowym w 
okresie wegetacyjnym może być zróżnicowany [Pawluczuk, Pech 1993] zależnie 
od rodzaju uprawianej rośliny.

Po przeprowadzonej analizie wariancji uzyskanych wyników stwierdzono 
różnice w poziomie aktywności poszczególnych enzymów w zależności od syste
mu uprawy, terminu i głębokości pobrania próbek glebowych oraz od rodzaju 
uprawianych roślin.

Uzyskane w niniejszej pracy wyniki badań nad zmianami aktywności enzy
mów pod wpływem  roślin uprawianych w monokulturze i w zmianowaniu po 
twierdziły w znacznym stopniu dane otrzymane przez innych autorów [Cieśla i 
in. 1977; Kuprewicz 1966]. W większości próbek glebowych pobranych spod 
roślin uprawianych w monokulturze obserwowano spadek aktywności enzym aty
cznej w porównaniu z aktywnością gleb spod upraw ze zm ianowaniem  (tab. 3 ,4) .  
W yjątek stanowiła aktywność ureazy badana w próbkach gleb spod peluszki, 
jęczm ien ia jarego  i pszenicy ozimej, średnio dla wszystkich terminów pobierania 
próbek (tab. 3 ,4 )  oraz aktywność inwertazy w próbkach pobranych spod pszenicy 
ozimej (tab. 4).

Upraw a roślin w monokulturze wpłynęła na obniżenie aktywności enzym aty
cznej i na wysokość uzyskanych plonów, co spowodowane było prawdopodobnie 
jednostronnym  wykorzystaniem składników pokarmowych z gleby. Stwierdzono 
wyższą aktywność ureazy i inwertazy w glebie pobranej spod peluszki w m ono
kulturze niż w zmianowaniu upraw (rys. 1B, 2), choć jej plon w monokulturze był 
o 80% niższy w stosunku do uzyskanego w uprawie w zmianowaniu. W idocznie
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T A B E L A  1. Skład granulom etryczny badanej gleby  
T A B L E  1. Granulometric com position o f investigated soil

Roślina
Plant

G łębokość
pobrania
prób
Depth
o f  sam pling
[cml

Procentowa zawartość frakcji [mm] 
Percent o f fraction content [mm]

Gatunek
gleby
Texture

1-0,1 0 ,1 -0 ,0 2 0 ,0 2 -
0 ,002

<0,002

Zm ianow anie -- Rotation
Burak cukrowy 5 -1 0 65 20 10 5 pgi
Sugar beet 3 0 -4 0 62 19 10 9 Pgm

Peluszka 5 -1 0 67 22 8 3 Pgl
Field pea 3 0 -4 0 68 18 9 5 Pgl

Jęczm ień jary 5 -1 0 70 15 11 4 Pgl
Spring barley 3 0 -4 0 64 19 9 8 pgm

P szenica ozim a 5 -1 0 67 19 8 6 Pgl
W inter wheat з о ^ ю 63 21 9 7 Pgl

M onokultura -  !M onoculture
Burak cukrowy 5 -1 0 67 21 7 5 Pg 1
Sugar beet 3 0 -4 0 70 18 6 6 Pgi

Peluszka 5 -1 0 70 20 8 2 Pg!
Field pea 3 0 -4 0 73 16 9 2 Pgl

Jęczm ień jary 5 -1 0 67 19 8 6 Pg 1
Spring barley 3 0 -4 0 67 19 7 7 Pgl

P szen ica ozim a 5 -1 0 66 20 8 6 Pgl
W inter wheat 3 0 -4 0 68 19 7 6 Pgl

aktywność tych enzymów nie odzwierciedla jednoznacznie potrzeb pokarmowych 
tej rośliny.

Aktywność badanych enzymów w zależności od terminu pobrania próbek 
glebowych była zróżnicowana. W edług Kuprewicza [ 1966] najwyższa aktywność 
enzymatyczna występuje latem (lipiec, sierpień) oraz na początku jesieni, a 
m inimalna przypada na miesiące zimowe. Natomiast Cieśla i in. [1977] twierdzą, 
że enzymy są stosunkowo aktywne w końcu wiosny, latem następuje obniżenie 
ich aktywności, a jesienią ponowny jej wzrost. W  niniejszych badaniach najw yż
szą aktywność dehydrogenaz i ureazy uzyskano dla większości prób pobranych 
wiosną (tab. 3, 4, rys, 1A, B), co potwierdza wyniki badań otrzymanych przez 
Cieślę [1977] i Dicka [1984]. Wyniki te nie są zgodne z wynikami Pancholy i 
R ice’a [1973], według których aktywność tych enzymów była najniższa wiosną. 
D orm aar i in. [1984] najniższe wartości ureazy uzyskali też wiosną, według tych 
autorów wzrastały one w sezonie wegetacyjnym, osiągając najwyższe wartości 
zimą.

Dużą aktywność enzymów w okresie wiosennym można tłumaczyć wysokimi 
temperaturami przy dostatecznej wilgotności, jakie występowały w okresie pobie-



T A BEL A  2. Niektóre w łaściw ości chem iczne badanej gleby
TABLE 2. Som e chem ical properties o f  investigated soil

Roślina
Plant

Głębokość
pobrania
prób
Depth of 
sampling 
[cm]

pH w/in H2O pH w/in KCl с  org. [%] N [mg%]

maj
May

lipiec
July

wrzesień
Sept.

maj
May

lipiec
July

wrzesień
Sept.

maj
May

lipiec
July

wrzesień
Sept.

maj
May

lipiec
July

wrzesień
Sept.

Zmianowanie -  
Burak cukrowy

Rotation
5-10 7,2 7,2 7,5 6,9 6,9 6,8 0,41 0,49 0,46 98,0 80,4 79,3

Sugar beet 30-40 7,4 7,2 7,4 6,9 6,8 6,8 0,32 0,33 0,36 78,4 69,1 56,9
Peluszka 5-10 7,3 7,2 7,3 6,5 6,8 6,8 0,56 0,47 0,48 112,0 98,0 77,5
Field pea 30-40 7,2 7,2 7,4 6,8 6,9 6,8 0,32 0,34 0,37 86,3 95,2 62,3
Jęczmień jary 5-10 7,2 7,2 7,3 6,6 6,8 6,8 0,49 0,55 0,52 92,4 101,8 86,8
Spring barley 30-40 7,3 7,2 7,5 6,8 6,9 6,8 0,31 0,37 0,34 67,2 89,6 60,7
Pszenica ozima 5-10 7,2 7,2 7,4 6,8 6,8 6,8 0,51 0,48 0,49 100,8 100,9 70,0
Winter wheat 30-40 7,3 7,2 7,4 6,9 6,8 6,9 0,33 0,32 0,38 85,9 71,9 54,5

Monokultura -  
Burak cukrowy

Monoculture
5-10 7,2 7,2 7,5 6,8 6,8 6,8 0,49 0,46 0,46 99,1 72,8 59,7

Sugar beet 30-40 7,3 7,2 7,5 6,8 6,8 6,9 0,31 0,32 0,39 56,0 78,4 52,9
Peluszka 5-10 7,6 7,2 7,3 6,8 6,8 6,9 0,50 0,49 0,46 67,2 86,9 64,4
Field pea 30-40 7,3 7,2 7,3 6,8 6,7 6,8 0,38 0,36 0,31 56,4 76,6 54,1
Jęczmień jary 5-10 7,6 7,3 7,5 6,7 6,9 6,9 0,42 0,49 0,49 80,3 91,5 58,8
Spring barley 30-40 7,3 7,3 7,3 6,9 6,9 6,9 0,39 0,37 0,33 67,2 71,9 55,5
Pszenica ozima 5-10 7,3 7,3 7.7 6,7 6,7 6,8 0,46 0,49 0,49 79,3 75,6 77,6
Winter wheat 30-40 7,3 7,2 7,5 6,8 6,7 6,9 0,30 0,31 0,37 74,1 76,5 70,8

4D
Uj

A
ktyw

ność 
enzym

atyczna 
gleby 

płow
ej
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rania próbek. W arunki te mogły mieć korzystny wpływ na aktywność biologiczną 
gleby, zwłaszcza w jej wierzchniej warstwie.

N ajw yższą aktywność inwertazy stwierdzono w okresie jesiennym  w próbach 
gleby spod uprawy peluszki i pszenicy ozimej, gdzie jej wartość wynosiła 0,18 i 
0,19 mg glukozy/ 1 g gleby/24 ha (tab. 3 i 4). W badaniach prowadzonych w roku 
1992 na obiektach tego samego doświadczenia najwyższą aktywność inwertazy 
pod tymi roślinami odnotowano w okresie letnim [Pawluczuk, Pech 1988]. N ato
miast w próbkach gleb pobranych w 1993 r. spod uprawy buraka cukrowego 
największą aktywność omawianego enzymu otrzymano latem (rys. 2), co zgodne 
jest z wcześniejszymi wynikami uzykanymi przez Pawluczuka i Pecha [1988]. 
Jednakże z jeszcze wcześniejszych badań dotyczących wpływu nawożenia na 
aktywność inwertazy w glebie płowej z Mochełka wynika zdecydowanie wyższa 
jej wartość jesienią, mianowicie od 1,2 do 6,2 mg g lukozy /1 g gleby/24 ha [Cieśla, 
Koper 1990]. W zm ożona aktywność inwertazy w glebach po uprawie peluszki i 
spod pszenicy ozimej w okresie jesiennym spowodowana była rozkładem nagro
madzonej masy korzeniowej [Pawluczuk, Pech 1988]. Uwalniana w tych warun
kach m.in. sacharoza powodowała zapewne wzmożenie aktywności inwertazy. 
Także Pancholy i Rice [1973] podają, że aktywność inwertazy dobrze odzw ier
ciedla stopień rozkładu resztek pożniwnych.

Dla otrzymanych wyników aktywności enzymów i wybranych właściwości 
fizykochemicznych przeprowadzono analizę korelacji (p -  0.05). W ykazano 
wysoce istotne zależności między wartościami ureazy i inwertazy, dla których 
współczynniki korelacji wynosiły (średnio dla obu głębokości) w próbkach po 
branych w maju: r -  0,68, latem r = 0,92 i we wrześniu r -  0,79. W ysoką wartość 
współczynnika korelacji otrzymano także dla aktywności dehydrogenaz i inwer
tazy w próbach z pierwszego pobrania (r = 0,8).

Przeprowadzono także analizę korelacji pomiędzy aktywnością enzymów a 
zawartością С org., N ogółem i pH badanej gleby. W ysokie współczynniki 
korelacji otrzymano dla większości prób pobranych wiosną. Wynosiły one: dla 
dehydrogenaz i С org. r -  0,90, dehydrogenaz i N og. r = 0,85, dla ureazy i N og. 
r -  1,00, dla inwertazy i С org. r = 0,80 oraz dla inwertazy i N og. /' = 0,75. Wartości 
te są zgodne z danymi, jakie uzyskali: Dormaar i in. [1984], Reynolds i W olf 
[1985]. Dla próbek pobranych w pozostałych dwu terminach (tj. latem i jesienią) 
w większości przypadków otrzymano niskie wartości określanych korelacji.

Przypuszcza się, że obniżona aktywność enzymatyczna może powodować 
mniejsze ubytki fosforu i siarki niż węgla i azotu w glebach uprawnych w stosunku 
do gleb nie uprawianych. Może to sugerować, że zabiegi agrotechniczne wpływają 
na rozwój mikroorganizmów oraz poziom aktywności enzymów w glebach. Oba 
te czynniki mają znaczący wpływ na wielkość biochemicznej mineralizacji zw iąz
ków organicznych i w konsekwencji dostarczanie składników odżywczych dla 
roślin [Farrell i in. 1994].

WNIOSKI

1. Aktywność enzymatyczna gleby, na której prowadzono sześciopolowe 
zmianowanie była zwykle wyższa od tej, jaką  otrzymano w próbkach gleb, na 
których uprawiano rośliny w monokulturze. Spadek aktywności enzymatycznej
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m g  N H j / l O g / 24h

H !  Wrzesień September ES3 Lipiec July 1. ..J Ma) May
l-burak cukrowy 2-peluszka 3-|eczmIeń )ary 4-pszentca ozima 

sugar beet (leid pea spring barley wlnler wheal

RYSUNEK 1. Aktywność dehydrogenaz (A) i ureazy (В) w zależności od uprawianej rośliny,.
sposobu uprawy oraz terminu pobrania próbek 

FIGURE 1. Dehydrogenases (A) and urease (В) activity as dependent on cultivated plants, kind
of cultivation and date o f sampling
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m g  g l u t o z y / l g / 2 4 h

ZMIAWOWANIE-CROP ROTATION M ONO KULT U RA-MON OCU LTU RE

ü . 2 5  1

0.15

0.05

SffiM aJM ay G53Llplec July L ..J  Wrzesień. September 
L-burak cukrowy 2-peluszka 3-)ęczmleń ]ary 4-pszentca ozlma

R Y S U N E K  2. A k ty w n o ść  inw ertazy  w zależności  od uprawianej  rośl iny, sposobu  u p raw y  ora/.
te rm inu pobrania  próbek 

F IG U R E  2. Invertase  ac tivity as dependen t  on cult ivated  plants,  k ind o f  cult iva tion  and dale
o f  sam pling

gleby wystąpił wraz z obniżeniem plonowania roślin uprawianych w m onokultu
rze w porównaniu z ich plonem uzyskanym w uprawie w zmianowaniu.

2. W yższą aktywnością enzymatyczną charakteryzowały się zwykle próbki 
gleb z głębokości 5 -1 0  cm w porównaniu z próbkami z głębokości 3 0 -4 0  cm. 
Najbardziej wyraźny spadek aktywności w głębszej warstwie gleby stwierdzono 
w próbkach pobranych spod uprawy peluszki w całym sezonie wegetacyjnym.

3. Najwyższa aktywność dehydrogenaz i ureazy wystąpiła wiosną w próbkach 
pobranych zarówno z poletek ze zmianowaniem, jak i z monokulturą. Aktywność 
inwertazy była najwyższa we wrześniu z wyjątkiem próbek pobranych spod 
uprawy buraka cukrowego.

4. Analizując wpływ roślin i sposób uprawy oraz termin pobrania próbek 
stwierdzono, że największe zróżnicowanie poziomu aktywności wystąpiło w 
przypadku dehydrogenaz, nieco mniejsze zaobserwowano w przypadku ak tyw no
ści inwertazy i ureazy, szczególnie we wrześniu i lipcu spod roślin uprawianych 
w zmianowaniu.



TABELA 3. Aktywność enzym atyczna gleby spod buraka cukrowego i peluszki w zależności od terminu i g łębokości pobrania prób
TABLE 3. Enzym atic activity o f soil under sugar beet and field pea as dependent on kind o f cultivation, date and depth o f  sam pling

Obiekty -  Objects Burak cukrowy - Sugar beet Peluszka -  Field pea

dehydrogenazy ureaza inwertaza dehydrogenazy ureaza inwertaza
dehydrogenases urease invertase dehydrogenases urease invertase
[mg TPF/10 g/24 h] [mg NO3VIO g/1 h] [mg gluk./lg/lh] [mg TPF/10 g/24 h] [mg NO3VIO g/1 h] [mg gluk./l g/1 h]

Sposób Zmianowanie 0,17 4,4 0,12 0,17 4,9 0,16
uprawy Crop rotation
Kind Monokultura 0,16 5,0 0,16 0,12 5,1 0,15
of cultivation Monoculture
Termin Maj -  May 0,16 4,7 0,11 0,20 5,4 0,14
pobrania prób Lipiec -  July 0,24 5,0 0,16 0,12 4,9 0,15
Date of sampling Wrzesień -  Sept. 0,10 4,2 0,15 0,13 4,7 0,18
Głębokość 5-10 cm 0,25 4,7 0,21 0,24 5,12 0,24
pobrania prób

Depth of sampling 30^1-0 cm 0,08 4,7 0,07 0,06 4,8 0,07
Średnio -  mean 0,17 4,7 0,14 0,15 5,0 0,16
NIRO,05
Sposób uprawy (I) 0,008 0,09 0,003 0,003 0,04 0,003
Kind of cultivation (I)
Termin pobrania prób (II) 0,004 0,05 0,004 0,005 0,05 0,005
Date of sampling (II)
Głębokość pobrania prób (III) 0,005 0,05 0,005 0,005 0,04 0,004
Depth of sampling (III)
Interakcje Ix II *** *** *** *** *** ***

Interactions I x III *** *** *** *** *** ** *

IIx III *** *** *** *** *** * Y ¥

* * * - p  <0,001
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TABELA 4. A ktyw ność enzym atyczna gleby spod jęczm ienia  jarego i pszenicy ozim ej w zależności od terminu i głębokości pobrania prób
TABLE 4. Enzym atic activity o f soil under spring barley and winter wheat as dependent on kind o f  cultivation, date and depth o f sam pling

Obiekty -Objects Jęczmień jary -  Spring barley Pszenica ozima -  Winter wheat

dehydrogenazy ureaza inwertaza dehydrogenazy ureaza inwertaza
dehydrogenases urease invcrtasc dehydrogenases urease invcrtasc
[mg TPF/10 g/24 h] [mg NO.r/lO g/1 h] [mg gl./l g/1 hi [mg TPF/10 g/24 h] [m gN O .r/lO g/l h] [mg gl./l g/1 h]

Sposób Zmianowanie 0,14 4,6 0,17 0,14 4,8 0,21
uprawy Crop rotation
Kind Monokultura 0,14 4,7 0,14 0,14 5,1 0,18
of cultivation Monoculture
Termin Maj -  May 0,11 4,8 0,12 0,15 5,4 0,12
pobrania Lipiec -  July 0,11 4,7 0,16 0,13 5,3 0,18
prób Wrzesień -  Sept. 0,20 4,4 0,20 0,14 4.3 0,19
Date of sampling
Głębokość 5-10 cm 0,18 4,8 0,25 0,21 5,4 0,31
pobrania prób
Depth of sampling 3 0 ^ 0  cm 0,10 4,5 0,07 0,07 4,6 0,08
Średnio -  mean 0,14 4,6 0,16 0,14 5,0 0,19
NIRo.o?
Sposób uprawy (I) 0,043 0,06 0,014 0,003 0,03 0,014
Kind of cultivation (I)
Termin pobrania prób (II) 0,028 0,04 0,007 0,005 0,04 0,013
Date of sampling (II)
Głębokość pobrania prób (III) 0,023 0,04 0,006 0,004 0,03 0,007
Depth of sampling (III)
Interakcje Ix II *** *** *** *** **
Interactions I X  III *** *** * * * **

IIxIII *** *** * * *

-  p < 0,05, ** -  p < 0,01, *** -  p < 0,001
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ENZYMATIC ACTIVITY OF LESSIVÉ SOIL AS EFFECT 
OF PLANT CULTIVATED IN MONOCULTURE 

AND IN CROP ROTATION

Department o f Soil Science and Biochem istry, University o f Technology and Agriculture,
B ydgoszcz

S U M M A R Y

The effect o f  monoculture and crop rotation (sugar beet, field pea, spring barley 
and winter wheat) on enzymatic activity of  lessivé soil has been investigated. The 
soil samples were collected in 20th-year of experiment located in M ochełek near 
Bydgoszcz. Soil samples were taken from two depths (5 -10  cm and 30—40 cm) in 
May, July, September in different stadium of plant development. The highest 
dehydrogenases, invertase, urease activities were observed in soil samples taken 
from plots with crop rotation. Decrease of enzymatic activities in soil samples 
taken from monoculture was noted with simultaneous decrease of yield. The 
highest dehydrogenase and urease activities in soils were observed in samples 
taken in spring from both kinds of cultivation. W hile the highest invertase activity 
was noted in September. The data indicate, that cultivated plants significantly 
influenced the differentiation level of enzymatic activity, especially the dehydro
genase activity. For invertase and urease activities this dependence was fewer 
especially in soil samples taken in July and September.
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