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WSTĘP
W przyrodzie w warunkach naturalnych istnieje równowaga w biocenozie 

gleby. Zarówno czynniki fizyczne i chemiczne gleby, jak i mikro- i makroorgani- 
zmy roślinne i zwierzęce żyjące w glebie wpływają na jej aktywność biologiczną. 
Nadmierne ilości zanieczyszczeń przemysłowych i komunalnych dostające się do 
gleby mogą przyczynić się do częściowego lub całkowitego zamierania życia w 
glebie [Rusiecki, Kubikowski 1977]. Jedną z groźniejszych form niszczenia 
środowiska jest degradacja chemiczna spowodowana zwiększeniem poziomu 
zawartości metali ciężkich. Charakterystyczną cechą metali ciężkich jest ich 
zdolność do bardzo dużej bioakumulacji w glebie [Gorlach, Gambuś 1991]. 
Mechanizmy oddziaływania metali ciężkich na organizmy żywe są zróżnicowane. 
Mogą one blokować, często nieodwracalnie, układy enzymatyczne [Pacha, Szum- 
las 1986; Malakul i in. 1998]. Szczególnie groźne dla człowieka i roślin jest 
nagromadzenie się w środowisku kadmu, rtęci, ołowiu, miedzi, niklu i cynku 
[Pacha, Szumlas 1986; Makboul, Ottów 1979; Nowak i in. 1998, 1999, 2000]. 
Dość istotne znaczenie dla roślin ma zawartość kadmu w glebie, a szczególnie 
ilość form rozpuszczalnych tego pierwiastka. Zanieczyszczenie tym pierwia
stkiem wiąże się z interakcją z innymi pierwiastkami, a także z występowaniem 
trwałych połączeń kadmu z enzymami. Zdolność gleby do wiązania metali cięż
kich zależy głównie od odczynu, składu granulometrycznego oraz zawartości 
próchnicy [Gorlach, Gambuś 1991]. Związki próchnicze wiążą pierwiastki ślado
we przez adsorpcję, tworzenie soli i chelatów oraz połączeń heterocyklicznych 
[Andrzejewski, Doręgowska 1986]. Malakul i in. [1998] stwierdzili w swoich 
badaniach, że toksyczność kadmu dla bakterii (Pseudomonas putida) może być 
zredukowana przez dodanie zmodyfikowanego kompleksu iłowego lub handlowej 
żywicy chelatującęj (Chelex). Ponadto gleby zawierające oprócz substancji orga
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nicznej dużą ilość minerałów ilastych, charakteryzują się wysoką pojemnością 
sorpcyjną [Koćmit i in. 1986; Paul, Clark 2000]. Badania nad wpływem minerałów 
ilastych i kwasów huminowych na aktywność dehydrogenazy, ureazy i fosfatazy 
kwaśnej przeprowadzali Makboul i Ottów [1979]. Stwierdzili oni, że aktywność 
badanych enzymów obniżała się w miarę wzrastających dawek sorbentów, przy 
czym inaktywacja ureazy zmniejszała się wg kolejności: kwasy huminowe > 
montmorylonit > illit > kaolinit > bentonit, a fosfatazy kwaśnej -  montmorylonit 
> bentonit > kaolinit > illit.

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu dodanych do gleby substancji 
humusowych i minerałów ilastych (kaolinitu i bentonitu) na osłabienie efektu 
inhibicyjnego wywołanego różnymi stężeniami soli kadmu w stosunku do fosfataz 
glebowych.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Badania przeprowadzono na próbach gleby pobranej w RZD Lipnik z poziomu 

ornopróchnicznego (0-30 cm). Gleby z terenów Lipnika należące do gleb brunat- 
no-rdzawych w poziomie Ap wykazują skład granulometryczny piasku gliniaste
go lekkiego, zawartość części spławialnych 12%, zawartość węgla organicznego 
0,7%, odczyn lekko kwaśny lub obojętny.

Do części ziemistych pobranego materiału glebowego wprowadzono w ilości 
5% w stosunku do masy gleby w różnych wariantach następujące substancje:

-  humus -  produkt dżdżownic kalifornijskich zawierający wszystkie składniki 
pokarmowe w stosunku zrównoważonym pod względem wymagań pokarmo
wych roślin, wyprodukowany przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Pyrzycach posiadający atest Skierniewickiej 
Grupy Rzeczoznawców,

-  kaolinit firmy Fluka Chemie, nr kat. 03584,
-  bentonit firmy Sigma-Aldrich Chemie, nr kat. 18609 oraz
-  octan kadmu (II) w postaci wodnych roztworów w ilościach następujących w 

przeliczeniu na kadm: 0,05; 0,50; 5,00; 50,00 mM Cd+2 • kg-1.
W doświadczeniu zastosowano następujące kombinacje dodawanych do gleby 

substancji:
• octan kadmu (II) w czterech wymienionych stężeniach,
• 5% humusu + octan kadmu (II) w każdym z wymienionych stężeń,
• 5% humusu,
• 5% kaolinitu + octan kadmu (II) w każdym z wymienionych stężeń,
• 5% kaolinitu
• 5% bentonitu + octan kadmu (II) w każdym z wymienionych stężeń,
• 5% bentonitu.
Jako próbę odniesienia użyto glebę bez wymienionych substancji. Po dodaniu 

odpowiednich substancji, wilgotność gleby doprowadzono do 60% maksymalnej 
pojemności wodnej, glebę dokładnie wymieszano i przechowywano w szczelnych 
workach foliowych w temperaturze 20°C. Wilgotność i temperatura gleby były 
utrzymywane na stałym poziomie przez cały okres trwania doświadczenia. Próby 
glebowe miały masę 1 kg. W tak przygotowanych próbach gleby oznaczono
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aktywność fosfomonoesteraz glebowych: fosfatazy kwaśnej E.C.3.1.3.2. i fosfa
tazy zasadowej E.C.3.1.3.1. metodą opisaną przez Tabatabai i Bremnera [1969], 
Eivazi i Tabatabai [1977] w modyfikacji Margesin i Schinner [1996] w następu
jących dniach założonego doświadczenia: 1., 7., 14., 28., 56. i 112. Analizy 
wykonano w czterech powtórzeniach.

Aktywność wymienionych enzymów oznaczono fotometrycznie przez pomiar 
ekstynkcji na spektofotometrze firmy Zeiss Jena przy długości fali X, = 400 nm, 
stosując jako substrat p-nitrofenylofosforan disodowy (Merck). Wpływ poszcze
gólnych substancji oceniono przy pomocy analizy wariancji, najmniejszą istotną 
różnicę (NIR) wyliczono wg testu Tukey’a na poziomie istotności 0,05.

WYNIKI I DYSKUSJA
Wyniki badań nad wpływem soli kadmu na aktywność fosfataz: kwaśnej i 

zasadowej w glebie zarówno z dodatkiem, jak i bez dodatku humusu i minerałów 
ilastych (kaolinit, bentonit) przedstawiono na rysunkach 1-5.

Dane dotyczące aktywności fosfataz odczytane jako ilość (Ig p-nitrofenolu na 
1 g s. m. gleby zostały przeliczone w stosunku procentowym do aktywności gleby 
kontrolnej przyjętej za 100% i następnie przedstawione graficznie łącznie z 
wielkościami NIR0 05.

Optimum aktywności oznaczanych enzymów mieści się dla fosfatazy kwaśnej 
w granicach pH 4,0-6,5, a dla fosfatazy zasadowej pH 9-11 [Margesin, Schinner 
1994]. Dodanie do gleby dwóch pierwszych stężeń octanu kadmu (II) nie spowo
dowało dużych zmian w pH gleby. Spadek wartości pH z 6,66 do 5,66 zaobser
wowano po użyciu IV stężenia jonów Cd+2, a wzrost z 6,66 do 6,94 po dodaniu 
III stężenia. Dodanie humusu spowodowało niewielkie obniżenie pH z 6,66 do 
6,42, natomiast dodanie bentonitu jego wzrost z pH 6,66 do 7,25 (tab. 1).

Uzyskane wyniki badań wskazują, że w glebie z dodatkiem 5% humusu (rys. 
1) nastąpiła stymulacja aktywności fosfatazy kwaśnej rzędu 10- 20%, natomiast

TABELA 1. Wartości pH gleby z dodatkiem humusu, bentonitu, kaolinitu i różnych stężeń soli 
kadmu
TABLE 1. pH-value of soil enriched in humus, bentonite, caolinite, and treated with various 
concentrations of cadmium salt

Dodane
substancje
Enriching
substances

Kontrola
Control

Stężenie -  concentration [mM Cd+2 • kg l]
1 -0 ,0 5 11-0 ,5 III- 5 ,0 IV -  50,0

pHmo рНка рНн20 pHKCl рНн20 pHKCl pHmo pHKCl pHmo pHKCl

Humus 
Bentonit 

I Kaolinit

6,66
6,42
7,25
6,66

6,04
6,14
6,64
6,16

6,68
6,31
7,34
6,56

6,06
5,95
6,65
5,86

6,66
6.33
7.34 
6,55

6,08
5,97
6,70
5,91

6.94 
6,58 
7,11 «
6.94

6.58 
6,48
6.58 
6,50

5,66 
5,60 . 
5,71 
5,57

5,89
5,86
5,95
5,88



72 J. Nowak J- Szymczak

Fosfataza kwaśna - Acid phosphatase Fosfataza zasadowa - Ałkałina phosphatase

dni-days dni-days

RYSUNEK 1.Wpływ różnych substancji sorpcyjnych na zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej (a) 
i zasadowej (b): 1 -  kontrola, 2 - 5 %  humusu, 3 - 5 %  bentonitu, 4 - 5 %  kaolinitu i 5 -  NIRo.os 
FIGURE 1. Influence of various sorbing substances on the activity of acid (a) and alkaline (b) 
phosphatase: 1 -  control, 2 - 5 %  humus, 3 - 5 %  bentonite, 4 - 5 %  caolinite, and 5 -  LSDo,o5

w glebie z dodatkiem 5% bentonitu inhibicja sięgająca 20-40%, a z dodatkiem 
5% kaolinitu również inhibicja 10-20%. W glebie z dodatkiem samego octanu 
kadmu (II) w ilości 0,05 mM Cd+2 • kg-1 (I stężenie soli) zaobserwowano 
niewielką przejściową inhibicję aktywności fosfatazy kwaśnej sięgającą maksy
malnie 10% w 56. dniu doświadczenia (rys. 2). Równoczesne wprowadzenie do 
gleby humusu (w ilości 5%) z solą kadmu wywołało stymulację wymienionego 
enzymu wynoszącą od 20 nawet do 60%. Z kolei połączenie soli kadmu (I stężenie) 
z bentonitem wywołało inhibicję enzymu wynoszącą od 10 do 38%, a zkaolinitem 
również inhibicję, ale zdecydowanie mniejszą (1-2%) od 14. do 56. dnia doświad
czenia, nieco większą pod koniec doświadczenia (20%).

Dodatek octanu kadmu w ilości 0,5 mM Cd+2 • kg-1 (II stężenie) wywołał 
inhibicję fosfatazy kwaśnej 10-18% (rys. 3). Łączne zastosowanie soli kadmu w 
stężeniu II z humusem wywołało stymulację enzymu od 20 do około 40%, z 
bentonitem inhibicję od 20 do 40%, a z kaolinitem inhibicję zdecydowanie 
mniejszą-od 14. dnia doświadczenia maksymalnie 10% (w 28. dniu doświadcze
nia) do wartości prawie zerowej (w drugiej połowie doświadczenia).

Zastosowanie soli kadmu w stężeniu 5,0 mM Cd+2 • kg"1 (III stężenie) wywo
łało inhibicję fosfatazy kwaśnej rzędu 40-60% (rys. 4). Dodatek humusu przyczy
nił się do zmniejszenia stopnia inhibicji fosfatazy kwaśnej, która w tym przypadku 
wyniosła około 25%. Łączne zastosowanie bentonitu i octanu kadmu w ilości 5,0 
mM Cd+2 • kg-1 wywołało inhibicję fosfatazy kwaśnej w I okresie doświadczenia 
(do 28. dnia), zbliżoną do wywołanej tylko samym octanem kadmu (w stężeniu 
III), a następnie wzrost inhibicji do 75% w 112. dniu doświadczenia. Dodatek
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Fosfataza Kwaśna - Ackf phosphatas« Fosfataza zasadowa - Al kalin« phosphates»

dni - days dni - days

RYSUNEK 2. Zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej (a) i zasadowej (b) w glebie z dodatkiem 
humusu, bentonitu i kaolinitu, potraktowanej I stężeniem octanu kadmu (II): 1- kontrola, 2 - 5 %  
humusu, 3 - 5 %  bentonitu, 4 - 5 %  kaolinitu, 5 - 1 st. Cd i 6 -  NIRo,o5
FIGURE 2. Changes of the activity of acid (a) and alkaline (b) phosphatase in soil enriched in humus, 
bentonite, caolinite, and treated with the I concentration of cadmium (II) acetate: 1 -  control, 2 -  
5% humus, 3 -  5% bentonite, 4 -  5% caolinite, 5 - 1  conc. Cd, and 6 -  LSDo,o5

dnl - days dnl - days

RYSUNEK 3. Zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej (a) i zasadowej (b) w glebie z dodatkiem 
humusu, bentonitu i kaolinitu, potraktowanej II stężeniem octanu kadmu (II): 1- kontrola, 2 - 5 %  
humusu, 3 - 5 %  bentonitu, 4 - 5 %  kaolinitu, 5 -  II st. Cd i 6 -  NIRo,o5
FIGURE 3. Changes of the activity of acid (a) and alkaline (b) phosphatase in soil enriched in 
humus, bentonite, caolinite, and treated with the II concentration of cadmium (II) acetate: 1 -  control, 
2 - 5 %  humus, 3 - 5 %  bentonite, 4 - 5 %  caolinite, 5 -  II conc. Cd, and 6 -  LSDo.os
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kaolinitu w bardzo niedużym stopniu (rzędu kilku %) modyfikował inhibicję 
wywołaną tylko solą kadmu w stężeniu III (rys. 4).

Octan kadmu dodany do gleby w bardzo dużym stężeniu -  50 mM Cd+2 • kg-1 
(rys. 5) wywołał inhibicję fosfatazy kwaśnej przez cały okres doświadczenia rzędu 
prawie 80%. Dodatek humusu zmniejszył ten stopień inhibicji do wartości około 
60%, czyli można stwierdzić, że w 20% redukował toksyczne działanie soli kadmu 
w stężeniu 50 mM Cd+2 • kg-1 w stosunku do fosfatazy kwaśnej. Z kolei dodatek 
bentonitu nie wywołał żadnej zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej przy tak 
dużym stężeniu soli kadmu, a dodatek kaolinitu do 28. dnia doświadczenia 
nieznacznie (kilka procent) zmniejszył inhibicję, a od 28. dnia do 56. dnia 
doświadczenia nastąpiło wyraźne zmniejszenie inhibicji wywołanej solami kad
mu (rys. 5).

Nieco inny wpływ zarówno samej soli kadmu, jak i dodatku humusu, bentonitu 
i kaolinitu zaobserwowano w przypadku aktywności fosfatazy zasadowej. Doda
tek samego humusu do gleby wywołał w pierwszym okresie doświadczenia (do 
7. dnia) stymulację enzymu sięgającą nawet 90%, po czym obserwowano zmniej
szanie się efektu stymulacyjnego nawet do przejściowego efektu inhibicyjnego 
rzędu 10% (od 28. do 56. dnia) i ponowne niewielkie zwiększanie się aktywności 
(rys. 1). Również dodatek bentonitu i kaolinitu przyczynił się do stymulacji 
enzymu do 20% w 7. dniu, jednak w następnych dniach zarówno bentonit, jak i 
kaolinit wywołał inhibicję fosfatazy zasadowej Sięgającą nawet do 60% (od 28. 
do 56. dnia).

dni - days

RYSUNEK 4. Zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej (a) i zasadowej (b) w glebie z dodatkiem 
humusu, bentonitu i kaolinitu, potraktowanej III stężeniem octanu kadmu (II): 1- kontrola, 2 - 5 %  
humusu, 3 - 5 %  bentonitu, 4 - 5 %  kaolinitu, 5 -  Ш st. Cd i 6 -  NIRo.os
FIGURE 4. Changes of the activity of acid (a) and alkaline (b) phosphatase in soil enriched in 
humus, bentonite, caolinite, and treated with the III concentration of cadmium (II) acetate: 1 -  
control, 2 - 5 %  humus, 3 - 5 %  bentonite, 4 - 5 %  caolinite, 5 -  III conc. Cd, and 6 -  LSDo.os
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dni - days dni - days

RYSUNEK 5. Zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej (a) i zasadowej (b) w glebie z dodatkiem 
humusu, bentonitu i kaolinitu, potraktowanej IV stężeniem octanu kadmu (II): 1 - kontrola, 2 - 5 %  
humusu, 3 - 5 %  bentonitu, 4 - 5 %  kaolinitu, 5 -  IV st. Cd i 6 -  NIRo,05
FIGURE 5. Changes of the activity of acid (a) and alkaline (b) phosphatase in soil enriched in 
humus, bentonite, caolinite, and treated with the IV concentration of cadmium (II) acetate: 1 -  
control, 2 - 5 %  humus, 3 - 5 %  bentonite, 4 - 5 %  caolinite, 5 -  IV conc. Cd, and 6 -  LSDo.os

Zastosowanie dodatku octanu kadmu (rys. 2) w ilości 0,05 mM Cd+2 • kg-1 
przyczyniło się do wywołania inhibicji fosfatazy zasadowej (około 15%) do 56. 
dnia doświadczenia, a następnie stopniowe zmniejszanie się inhibicji aż do jej 
zaniku w ostatnim dniu doświadczenia. Dodatek humusu do gleby potraktowanej 
octanem kadmu wywołał w pierwszym okresie doświadczenia (do 14. dnia) efekt 
inhibitujący sięgający nawet 25%, po czym nastąpił wzrost aktywności fosfatazy 
kwaśnej -  wyraźna stymulacja wynosząca około 20% od 28. do 56. dnia doświad
czenia i następnie gwałtowny wzrost stymulacji do 100% w 112. dniu doświad
czenia. Dodatek kaolinitu i bentonitu wywołał podobny efekt inhibitujący na 
poziomie około 40% od 14. do 56. dnia i następnie stopniowy zanik inhibicji (112. 
dzień).

Octan kadmu w stężeniu 0,5 mM Cd+2 ■ kg-1 (rys. 3) wywołał inhibicję 
fosfatazy zasadowej rzędu 40-50%. Dodatek humusu wyraźnie zmniejszył inhi
bicję, a nawet od 56. dnia powodował stymulację enzymu sięgającą 50%. Dodatek 
bentonitu i kaolinitu do 56. dnia w bardzo niewielkim stopniu modyfikował efekt 
inhibitujący wywołany stężeniem 0,5 mM Cd+2 • kg“1 octanu kadmu, a od 56. dnia 
doświadczenia zmniejszał inhibicję do około 10%. Stężenie 5,0 mM Cd+2 • kg-1 
soli kadmu wywołało inhibicję fosfatazy zasadowej sięgającą nawet 60-80% (rys. 
4). Dodatek humusu w niewielkim stopniu zmniejszał inhibicję (maksymalna 
redukcja 10%), a bentonit i kaolinit prawie nie wywarły żadnego dodatkowego 
efektu (NIRq 05).
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Pod wpływem octanu kadmu w stężeniu 50 mM Cd+2 • kg-1 (rys. 5) inhibicja 
fosfatazy zasadowej była bardzo duża i wynosiła okresowo 95%. Inhibicja utrzy
mywała się prawie na stałym poziomie przez cały okres doświadczenia. Dodatek 
humusu zaledwie o kilka procent zmniejszył wywołany efekt inhibitujący, a 
bentonit i kaolinit nie wywarły żadnego wpływu (NIR0 Q5).

Zaobserwowane zmiany aktywności fosfatazy kwaśnej i zasadowej w glebie 
związane są ze stężeniem soli kadmu oraz z rodzajem zastosowanego czynnika 
sorpcyjnego (humus, bentonit, kaolinit). Stwierdzono, że dodatek soli kadmu w 
zastosowanych stężeniach spowodował obniżenie aktywności badanych enzy
mów. Jednocześnie wyraźnie wraz ze wzrostem stężenia soli kadmu następował 
wzrost stopnia inhibicji. Wyniki te są potwierdzeniem badań prowadzonych przez 
Nowak i in. [1998, 1999, 2000] wskazujących na znaczne zahamowanie aktyw
ności fosfataz w glebie potraktowanej solami metali ciężkich (Cu, Co, Zn, Cd, Pb, 
Ni, Hg). Również Pacha i Szumlas [1986] w swoich badaniach zaobserwowali 
obniżenie się aktywności enzymatycznej pod wpływem dodatku jonów Cd+2. 
Twierdzili oni, że występująca inhibicja może być wynikiem toksycznego działa
nia metalu na mikroorganizmy glebowe.

W niniejszych badaniach stwierdzono wyraźnie modyfikujący wpływ dodatku 
humusu, bentonitu i kaolinitu na aktywność fosfatazy kwaśnej i zasadowej. 
Dodatek samego humusu do badanej gleby powodował wyraźną stymulację 
fosfataz, a zwłaszcza fosfatazy kwaśnej. Stymulację aktywności tego enzymu 
można przypisać związaniem się enzymu z substancjami organicznymi i utworze
niem kompleksu humus - enzym [Gołębiowska, Grzyb-Miklewska 1991]. Kom
pleks ten może nadawać enzymom znaczną trwałość i odporność na denaturację 
i proteolizę.

Dodanie do gleby innego materiału sorpcyjnego, jakim są minerały ilaste, 
wywołało natomiast inhibicję badanych enzymów, przy czym zdecydowanie 
większy efekt wstrzymujący wystąpił w przypadku bentonitu. Podobny efekt w 
swoich badaniach wykazali Makboul i Ottów [1979], przy czym stwierdzili oni 
ponadto, że aktywność badanych enzymów obniżała się wraz ze wzrastającymi 
stężeniami substancji absorbujących. Silniejszy efekt inhibitujący bentonitu od 
kaolinitu może być spowodowany większą powierzchnią sorpcyjną bentonitu 
spotęgowaną istnieniem między warstwowych przestrzeni pakietowych [Koćmit i 
in. 1986]. Adsorpcja enzymów na minerałach ilastych mogła spowodować zmniej
szenie w nich liczby aktywnych centrów katalitycznych [Paul, Clark 2000].

Interesujący był efekt dodatku humusu, bentonitu i kaolinitu do gleby potra
ktowanej różnymi stężeniami soli kadmu. Można jednoznacznie stwierdzić, że 
dodatek humusu zmniejszał inhibicję wywołaną obecnością soli kadmu, a przy 
stężeniu 0,05 i 0,5 mM Cd+2 • kg-1 obserwowano nawet efekt stymulujący. 
Dodatek humusu do gleby osłabiał toksyczne właściwości soli kadmu w stosunku 
do fosfataz glebowych, przy czym efekt ten wyraźnie malał wraz ze wzrostem 
stężenia soli kadmu. Spośród badanych minerałów ilastych, kaolinit wyraźnie 
zmniejszał efekt wstrzymujący (hamujący) aktywność fosfatazy kwaśnej przy 
stężeniach 0,05 i 0,5 mM Cd+2 • kg-1 soli kadmu. Dodatek bentonitu do gleby
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potraktowanej solami kadmu w niektórych przypadkach nawet pogłębiał efekt 
powodujący inhibicję. Przy dużych stężeniach soli kadmu dodatek bentonitu i 
kaolinitu w niewielkim stopniu modyfikował aktywność obydwu fosfataz.

Reasumując można stwierdzić, że humus w największym stopniu osłabiał 
toksyczne właściwości kadmu w stosunku do fosfatazy kwaśnej i zasadowej, w 
następnej kolejności kaolinit i w bardzo niewielkim stopniu bentonit. Niniejsze 
badania są w pewnym stopniu potwierdzeniem badań Malakula i in. [ 1998], którzy 
stwierdzili, że toksyczność kadmu dla bakterii (Pseudomonas putida) może być 
zredukowana przez dodanie zmodyfikowanego kompleksu iłowego lub handlowej 
żywicy chelatującej (Chelex).

WNIOSKI
1. Aktywność fosfatazy kwaśnej i zasadowej w glebie uległa obniżeniu w wyniku 

dodania octanu kadmu (II) w zastosowanych stężeniach (0,05, 0,50, 5,00 i 50,00 
mMCd+ kg-  ). Wraz ze wzrostem stężenia jonów Cd+ wzrastał stopień inhibicji 
badanych fosfataz glebowych.

2. Dodatek do gleby humusu, bentonitu i kaolinitu zmieniał aktywność fosfatazy 
kwaśnej i zasadowej.

3. W największym stopniu na osłabienie toksycznych właściwości kadmu w stosunku 
do fosfataz glebowych wpływał humus, w mniejszym stopniu kaolinit i w bardzo 
niewielkim stopniu bentonit.

4-94. Pod̂  wpływem octanu kadmu w najwyższym badanym stężeniu -  50 mM Cd 
kg“ stwierdzono inhibicję fosfatazy kwaśnej sięgającą do 80% i fosfatazy zasado
wej do 95%. Efekt osłabiający toksyczne właściwości kadmu w tak dużym stężeniu 
wykazywały humus i kaolinit tylko w przypadku fosfatazy kwaśnej.
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ROLE OF HUMUS AND SILT MINERALS IN REDUCTION 
OF INHIBITION EFFECT OF CADMIUM ACTION 

ON SOIL PHOSPHATASES
Department of Biochemistry, University of Agriculture, Szczecin

SUMMARY

Results of laboratory studies on the effect of various doses of cadmium (II) 
acetate on the activity of acid- and alkaline phosphatase activity in soil enriched 
by addition of 5% of humus, bentonite and caolinite are presented. It was found 
that all of the applied doses of cadmium salts decreased the activity of phospha
tases, and a stimulation of these enzymes activity was due to the added humus. An 
increased activity was also found in soil to which humus and 0.05 mM Cd+2 had 
been added. The phosphatase activity decreased also in soil treated with silt 
minerals. The data obtained in this study show that the activity of phosphatases in 
soil depends on the kind of sorbing agents and concetration of the metal salt.
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